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Bronius Žalys

PRIEŠ 500 METŲ
AMŽINYBĖN IŠKELIAVO

PAKELĖS KAZIMIERAS
Man prieš akis vis tebešvyti
gimtinės kaimo palaukėse
stovėjęs šv. Kazimierui pašvęstas
koplytstulpis...
Apie jį ir mano posmai.
Dievadirbys —
iš balto liepos medžio —
išdrožė Tave,
Šventasis Karalaiti,
paprastutį,
varganą
kaip ir jis pats,
bet tokį savą----... pastatė
žemdirbio sugrubę rankos
laukų tylaus
keliuko pakrašty,
kad Tu,
koplystulpy rymodamas,
saugotum gimtus laukus —
lietuvio visą turtą,
kad gintum javą
nuo ledų,
sausros
ir nuo rūdies-----

Nuskalavo lietūs purpurą
nuo apsiausto karališko...
Kuklus ir pilkas
metų dešimtim
meldei Tu Viešpatį:
prašei palaimos rankoms,
šalikelėj Tave pastačiusioms,
tikėjusioms,
kad Tu pas Amžių Tėvą
užtarsi jas,
gimtuose laukuose
sau duoną besipelnančias-----

Toli, toli
bažnyčios Vilniaus spindi...
Karališkųjų Tavo rūmų
neliko nė žymės-----Gal ir koplytstulpį
suėdė laiko kirvarpos,
bet Tu —
lietuviškoj širdy išlikęs —
vis ir vis už savo Lietuvą meldies.

ŠVENTASIS
KAZIMIERAS
fil. Jonas Damauskas
Kazimieras, antrasis iš šešių val
dovo Kazimiero (Jogailos sūnaus) ir
Elžbietos Habsburgaitės sūnų, gimė
karališkoje Krokuvos pilyje 1458.X.3 d.
Iki 9 metų amžiaus augo motinos
globoje; nuo 1467 m. jo vyriausiu auklė
toju ir mokytoju tapo kanauninkas ir
lenkų istorikas Jonas Dlugošas. Drauge
su Kazimieru tad pradėjo mokytis ir du
jo sekantieji broliai: Jonas Albertas (g.
1459) ir Aleksandras (g. 1461). Karalai
čiai buvo supažindinami su klasikine
lotynų rašytojų literatūra ir anų laikų
žymesnių humanistų (k.a. Enea Silvio
Piccolomini’o ir kt.) kūryba.
Nežinomas iš vardo ano laiko Kazi
miero gerbėjas, Kazimierui skirtame
laiške rašo apie naudą, kokią mokslas
gali duoti kunigaikščiui, patardamas
visų pirma išnagrinėti Aristotelio
Politiką. Su tuo laišku Kazimierui tada
buvo duota Renato F. Vegetiaus knyga
De re militari (apie kariškus reikalus),
nes tai esąs labai tinkamas veikalas
kunigaikščio auklėjimui.
Svarbią vietą auklėjime tada turėjo
iškalba, ypač lotynų kalba. Diplomatas
ir Venecijos pasiuntinys Ambrosius
Contarini rašo, kad 1473 m. Liublino
pilyje jis buvo sutikęs keturis karaliaus
Kazimiero sūnus, kurių penkiolikametis
Kazimieras jam padaręs didelį įspūdį.
Kazimieras Contarinį pasitikęs turi
ningu sveikinimu lotynų kalba.
Prie karaliaus Kazimiero bei jo
žmonos Elžbietos dinastinių planų

LIETUVOS
NACIONALINE i
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Šv. Kazimieras,
lietuvių liaudies menas

priklausė siekimas užvaldyti Čekiją bei
Vengriją. 1471 m. pavasarį vyriausias
Kazimiero sūnus Vladislovas (g. 1456)
buvo priimtas Čekijos karaliumi. Tais
pat metais Vengrijoje kai kurių didikų
buvo suorganizuotas sąmokslas, kurio
vadovai į Vengrijos sostą pakvietė 13metį Kazimierą. Tėvas jį, drauge su
dvylikos tūkstančių kariuomene,
1471.X.2 d. iš Krokuvos pasiuntė į
Vengriją. Tačiau anas žygis nepasi
sekė, ir tų pačių metų XI. 14 d. karalaitis
jau vėl buvo Krokuvoje. Kurį laiką jis —
viešuose dokumentuose — titulavosi
„natūraliu“ Vengrijos karalystės įpė
diniu“ ir net „Vengrijos karaliumi“, bet
greitai tų titulų atsisakęs. Neatrodo, kad
tas nepasisekęs žygis į Vengriją būtų
jaunąjį Kazimierą palaužęs ar kaip nors
paveikęs jo būdą.
Tėvas, karalius, nuo 1475 m.
Kazimierą vis labiau įtraukdavo į vals
tybinius reikalus: jaunasis Kazimieras
dalyvaudavo užsienio atstovų iškilmin
guose priėmimuose Vilniuje; 1476 m.
tėvas jį buvo su savimi paėmęs į susi
tikimą su Ordino Didžiuoju Magistru
Marienburge; 1478 m. į seimą Petrakave karalius su savimi buvo paėmęs tik
Kazimierą, palikęs kitus sūnus su
motina. Karalius jaunąjį Kazimierą aiš
kiai rengė savo įpėdiniu, tačiau ar tai
rūpėjo jaunam Kazimierui, neturima aiš
kių duomenų. Kai 1478.III.15 d. Brastos
2

seime karalius nepatenkino lietuvių
prašymo paskirti Lietuvos D. K. savo
oficialiu vietininku, kurį nors iš sūnų,
tai jaunasis Kazimieras tą tėvo spren
dimą priėmęs abejingai.
1481 m. nuslopinus kelių rusų kuni
gaikščių sąmokslą prieš valdovą bei jo
sūnus, karalius Kazimieras keliems
metams pastoviai gyveno Lietuvoje, o
savo vietininku Lenkijoje jis buvo
paskyręs jaunąjį Kazimierą, kuris rezi
davęs Radome. Tada jaunasis Ka
zimieras savo titulavo „Secundogenitus Regni Poloniae“. Jo vienu svarbiau
siu patarėju buvo Kallimachus Buonacorsi, italų humanistas, literatas,
diplomatas, kuris jaunojo Kazimiero
prašymu parengęs jo dėdės Vladislovo
Varniečio gyvenimo aprašymą.
1483 m. pavasarį karalaitis
Kazimieras tėvo buvo pakviestas į
Lietuvą — į Vilnių. Čia, jo paties prašy
mu ir tėvo pavedimu, jisai nuo 1483.V.28
ir iki 1484.11.17 d. ėjo pakanclerio parei
gas. Karalius, 1483 m. gruodžio mėn. pa
baigoje išvykdamas iš Vilniaus į suva
žiavimą Liubline, jaunąjį Kazimierą
paliko Gardine. Jaunasis Kazimieras
jau seniai buvo sirguliuojąs: gydytojų
manymu, jisai sirgęs džiova. Gardine jo
sveikata žymiai pablogėjo. Karalius,
sužinojęs apie tai, kovo 1 d. pats atvyko
į Gardiną, o kovo 4 d. ant Krokuvos
vyskupo Jono Ržešovskio rankų
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Kazimieras mirė.
Jaunasis Kazimieras buvo vidutinio
ūgio, beveik visai juodų plaukų, tamsių
akių, lygia vidutinio dydžio nosimi, švel
naus ir rimto būdo. Buvo ypatingai
gabus, pasižymėjo stipria valia ir doru
būdu. Griežtai kovojo su nusikaltėliais ir
pasižymėjo teisingumu. Minėtas Kallimachas, rašydamas apie Kazimierą,
savo rašinį užbaigė teigimu, kad
„Kazimieras turėjęs arba visai negimti,
arba likti amžinas“.
Labai greitai po Kazimiero mirties
pradėjo reikštis jo kultas, ypač Vilniuje.
Pasisekęs 1518 m. Polocko apgynimas,
lietuvių kariuomenės priskirtas mirusio
karalaičio pagalbai, tą kultą išpo
puliarino Lietuvos kilmingųjų, didikų
tarpe. Karalius Žygimantas Senis, V-jo
Laterano suvaž. metu, kreipėsi į popie
žių Leoną X-jį, prašydamas pravesti
karalaičio Kazimiero kanonizaciją. 1520
m. popiežius pasiuntė savo legatą, įžan
ginio kanonizacinio proceso komisarą,
Gardienio vyskupą Zaccaria Ferreri,
kuris IX.2 d. atvyko į Vilnių ir tą pačią
dieną su didele palyda pirmą kartą
aplankė karalaičio karstą. Po to Ferreri
labai greitai parašė eiliuotą himną Kazi
miero garbei. Trumpu laiku popiežiaus
legatas pravedė Kazimiero gyvenimo bei
stebuklų liudininkų apklausinėjimą
išsamiai, nes Kazimiero gyvenimo
aprašymas, o taip pat breviorinės
maldos bei mišių tekstas buvo užbaigti
XI.21 d. Po to legatas dar buvo likęs
Lietuvoje apžvelgti religinį gyvenimą; iš
Vilniaus išvyko tik 1521 m. vasario
mėn. viduryje 1520-jų metų Kalėdoms
katedroje ir dviejose kitose Vilniaus baž
nyčiose legatas atlaikė mišias ir pasakė
pamokslus busimojo šventojo garbei,
paragindamas melstis tos kano
nizacijos intencijai. 1521 m. balandžio
mėn. Torunėje pranešė karaliui apie
savo veiklą Lietuvoje ir tų pat metų
liepos mėnesį išvyko į Romą.
Ferrerio paruoštas gyvenimo aprašy
mas įėjo į „Acta Sanctorum“ ir yra
pirmuoju jo gyvenimo šaltiniu hagio

grafinio pobūdžio. Jame Kazimiero
asmuo yra pavaizduotas schemiškai,
viduramžių šventųjų gyvenimo aprašy
mo pavyzdžiu: jame Kazimieras prista
tomas kaip beveik nežemiškas reiš
kinys, gerumo, ypatingos askezės
pavyzdys. Yra pabrėžiamas jo
pamaldumas (tai pažymi ir J. Dlugošas).
Ferreri rašo, jog patsai perskaitęs Kazi
miero parašytą rašinį apie švč. Mergelę.
Duomenys apie bažnyčių lankymą naktį
ir ankstyvą rytą yra paimti iš
gyvenimo; esmėje jie liečia paskutinį
Kazimiero gyvenimo etapą, kai jis buvo
Vilniuje, prieš išvykdamas į Gardiną.
Pasakojimas apie jo skaistumą parem
tas liudininkų parodymais.
Remiantis Ferrerio parengta byla,
popiežius Kazimierą kanonizavo tais
pačiais 1521 metais. Kanonizacinę bulę
gavo karaliaus pasiuntinys Erazmas
Ciolek, bet toji bulė krašto nepasiekė,
nes Ciolek 1522 m. epidemijos metu
Romoje mirė, o visi jo turėti dokumentai
žuvo. Tik Žygimanto Vazos 1601 m.
pastangos atnaujinti kanonizaciją tą
reikalą išsprendė. 1602 m. popiežius Kle
mensas VIII davė kanonizacinę bulę,
pasiremdamas kanonizaciniu aktu, pa
darytu popiežiaus Leono X 1521 metais.
Nauja bule remiantis, po šv. Kazimiero
relikvijų perkėlimo į naują Vazų koply
čią, pastatytą Žygimanto Vazos,
1604.V.10 d. Vilniuje įvyko kanonizacinės iškilmės. Už dviejų dienų Vil
niaus vyskupas Benediktas Vaina
pašventino (prie jėzuitų kolegijumo)
pirmosios šv. Kazimiero garbei bažny
čios kertinį akmenį. 1652 m. buvo gau
tas Romos leidimas šalia pagrindinės
kovo 4 d. šventės taip pat minėti ir jo
relikvijų perkėlimo įvykį (sekmadienį po
švč. Mergelės Dangun Paėmimo
oktavos).
Seniausias šv. Kazimiero atvaizdas
yra 1521 m. medžio raižinys, vaizduojąs
šventąjį, stovintį kunigaikščio rūbais, su
trijų žiedų lelija ir rožančiumi, esantis
prie Ferreri paruošto šv. Kazimiero
gyvenimo aprašymo.
3
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Sydnejaus akademikės
skautės svarsto:
ŠIANDIENINĖ POGRINDŽIO AUŠRA

moderatorė — fil. J. Viliūnienė
i

Prieš 100 metų pasirodžiusi pirmoji
Aušra buvo reikšmingas įvykis lietuvių
tautiniame judėjime. Carinės Rusijos
engiamoje „be žodžio, be rašto“ Lietuvo
je dr. J. Basanavičiaus ir jo bendra
darbių užsimojimas buvo drąsus ir ža
dinantis iš tautinio apsnūdimo.
Prieš pradėdami kalbėti apie šian
dieninę pogrindžio Aušrą, žvilgterėkime
trumpai į pirmosios programą. Pirmojo
Aušros numerio „Priekalboje“ dr. Basa
navičius drąsiai ir nedviprasmiškai
skaitytojams priminė, kad „ir mes
esame tokie pat žmonės, kaip ir mūsų
kaimynai ir norime visomis teisybėmis
lygiai su mūsų kaimynais naudotis“.
Skaitydami aną įžangą toliau, susi
pažįstame su Aušros ir viso tuometinio
nacionalinio judėjimo pagrindiniais
siekiais.
Sunyko senovėje buvusi didelė ir
galinga Lietuvos valstybė. Kad supras
tume, Basanavičius siūlo pažvelgti į tau
tos praeitį, jos istoriją, visus atsi
tikimus, kurie įstūmė į dabarties vargus.
Ta pati istorija, sako autorius, supažin
dins mus su garbingais sentėvių žygiais
ir išugdys tautinę sąmonę ir savigarbą.
Viską praradus, liko vienintelis lobis
— kalba, bet ir toji vis rečiau girdima.
Tauta gi nyksta, jei nyksta jos kalba,
todėl kalbos tobulinimas ir skatinimas
4

ją naudoti tapo Aušrai svarbiu
uždaviniu.
Apie laimingą ir šviesią ateitį Aušra
tik svajojo ir didelių planų nekūrė. Už
savo darbą, Basanavičiaus žodžiais ta
riant, aušrininkai nelaukė kitokio pelno,
tik kad jų žodžiai pultų į gražią dirvą ir
atneštų šimteriopą dvasinę naudą
Lietuvai. Jų troškimas išsipildė: Aušros
pažadintas tautinis sąmoningumas
davė tautai naują gyvenimo kryptį. Šis
spaudos žodžio sukilimas laimėjo ir
pramynė takus į Lietuvos savarankią
ateitį, į nepriklausomybę.
Aušra pradėta leisti 1883 m. kovo
mėn., ėjo iki 1886 liepos mėn., iš viso
išėjo 40 numerių, sujungtų į 29
sąsiuvinius.
Ir štai beveik po šimto metų per
traukos, 1975 m. vėl pasirodo Aušra.
Pats gyvenimas iššaukė reikalą vėl
griebtis išmėginto ginklo — spaudos.
1939-tų metų Stalino-Hitlerio paktas
pardavė Lietuvą Rusijai, Lietuva vėl
okupuota... Iš tikrųjų niekas nepasi
keitė: vergija ta pati, kaip ir caro lai
kais; pasikeitė tik spalva ir metodai.
Tremtiniai į Sibirą ne pėsti varomi, bet
vežami užkaltuose vagonuose, sekimo
priemonės moderniškesnės, tardymai
žiauresni ir slaptesnį, propaganda ra
finuotesnė. Apie tikrą tos okupacijos pa
dėtį ir eigą turi būti informuoti ne tik
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gyvenantys Lietuvoje, bet ir išeivijos
lietuviai, o taip pat ir visas laisvasis
pasaulis. Naujoji Aušra ir jos platin
tojai — jau šių dienų knygnešiai,
rizikuodami savo laisve ir gyvybe, kaip
ir anuometiniai aušrininkai, šį darbą ir
atlieka. Aušros atskiri numeriai spaus
dinami tik rašomąja mašinėle.
Amerikoje Akad. Skautijos leidykla juos
perspausdina ir išleidžia knygos for
matu; šiuo metu jau išėjo 5 knygos.
Periodinėje spaudoje spausdinami ir
vėliau vakarus pasiekusių numerių
straipsniai. Savo ryšiui su anuometine
Aušra pabrėžti, dabartinė Aušra ir savo
numeraciją susiejo su senąja: laikraš
čio numeriai yra senosios numeracijos
tęsinys.
Įžanginiame žodyje naujosios Auš
ros leidėjai taip nusako savo tikslus:
Aušros programa lieka tokia pat
kaip ir prieš 100 metų:
— parodyti lietuviams praeitį,
— teisingai įvertinti dabartį ir
— padėti įsivaizduoti ateities
Lietuvą.
Aušra nesiekia politinių tikslų —
sukelti revoliuciją ar grąžinti kapitalis
tinę santvarką. Jos uždavinys ir sun
kiausiais laikais gaivinti lietuvio
dvasią, ugdyti tautinį susipratimą, tau
tos dorovingumą, skatinti visokią
pažangą. Lietuvių tauta išsilaikys, jei
bus kultūringesnė už pavergėjus. Todėl
turi pasikartoti
senovės istorija:
romėnai jėga nugalėjo graikus, o grai
kai kultūra nugalėjo romėnus.
Aušra nekurstys tautinės neapy
kantos. Ji laiko savo draugais visų tau
tų taikius ir geros valios žmones, kurie
linki Lietuvai gero ir nori su ja dalintis
kultūrinėmis vertybėmis.
Aušra tiki, kad ją rems visi
nuoširdžiai mylį Lietuvą, nepaisant įsi
tikinimų, partiškumo ir pareigų. Šian
dien daugelis net atsakingų pareigūnų
nenustoja mylėti savo Tėvynės ir, kiek
galėdami, rūpinasi jos gerove.
Aušra nepretenduoja apimti visų
Lietuvos problemų. Ji sveikina jau
ketvirti metai (iš tikrųjų nuo 1972 m)

einančią LKB Kroniką ir su džiaugsmu
sutiks naujai pasirodančius leidinius“.
Kaip matome, nūdienės Aušros linija
yra itin taiki ir beveik lygiagretė su
pirmosios Aušros. Apsiginklavusi tik
spausdintu žodžiu, šautuvus ir tankus
palikusi okupantui, ji okupantą
demaskuoja ir kreipiasi į laisvojo
pasaulio sąžinę, prašydama teisingumo
ir pagalbos kenčiančiai tėvynei. Ji tiki
si, kad jos skelbiamos mintys paplis
ypač jaunimo tarpe ir paruoš jį ateities
Lietuvai.
Perversime iki šiol išėjusius Aušros
numerius ir bandysime supažindinti
bent su pagrindinėmis laikraščio kelia
momis problemomis.
Laikraštyje dažnai minimas ir
aprašomas 1975 m. rugpjūčio 1 dieną 35
valstybių atstovų Helsinkyje pasirašy
tas saugumo ir bendradarbiavimo Eu
ropoje baigiamasis aktas. Pasirašiusių
tarpe, kaip žinome, buvo ir Sovietų
Sąjunga. Brežnevas tada net pasakė,
kad „su šio pasitarimo ir akto rezulta
tais yra susiję lūkesčiai ir viltys, kurių
nebuvo sukėlusi nė viena kita pokario
sąjungininkų kolektyvinė akcija...“
Helsinkio aktas skelbė pasauliui,
kad šį tarptautinį dokumentą pasi
rašiusios šalys vykdys savo pareigas,
kaip jos nustatytos tarptautinėse dekla
racijose ir susitarimuose, įskaitant ir
tarptautinius žmogaus teisių paktus.
Tačiau tai buvo dar vienas Sov. Są
jungos pasirašytas pažadas, kurio ji
nesilaikė ir niekada nesilaikys. Tačiau
šis dokumentas davė naują stiprų
įrankį Lietuvos patriotams kovoje už
žmogaus teises ir laisvę. Jie pasijuto ne
vieni, turį užnugarį ir teisinį ramstį.
Sudarytas Vilniuje Visuomeninis Komi
tetas (jo sudėtis paskelbta Aušroje),
padedantis įgyvendinti Helsinkio
nutarimus. Apie to komiteto veiklą
mums teko girdėti iš Tomo Venclovos,
kai jis lankėsi čia Sydnejuje. Žinoma,
sovietai tam komitetui jokios reikšmės
neteikė: Aušroje skaitome, kaip ji komi
teto narius persekioja, tardo ir tampo
po kalėjimus.
5
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Nežiūrint to, komitetas ir pavieniai
jo nariai užpylė laiškais, skundais,
pareiškimais tarptautines organi
zacijas ir taip pat oficialias įstaigas bei
pareigūnus,
iškeldami
Lietuvos
problemas, nušviesdami tikrąją jos
padėtį. Tie dokumentai niekada nebūtų
pasiekę plačios skaitytojų masės, jei ne
Aušra. Daugelyje laikraščio numerių jie
spausdinami ištisai, supažindindami
pasaulį su sovietų smurtu, klasta, falsi
fikuotais faktais ir istorija.
Nemažesnę Aušros puslapių dalį
užima ir politkalinių teismų aprašy
mai, tardymai, kvotos, kratos, teismų
sprendimai. Kai kurie jų yra tik paskirų
korespondentų įspūdžiai, kiti gi aiškūs
originalių teismo raštų ir nuosprendžių
nuorašai. Atrodo, kad randama kelių ir
būdų prieiti prie tų valdiškų doku
mentų. Juos paskaičius susidaro pilnas
vaizdas, kaip veikia sovietų teismai,
kaip traktuojami mūsų kaliniai. Ten taip
pat susipažįstame su nesibaigiančia eile

Lietuvos kankinių, nes puslapiai mirgu
liuoja pavardėmis: Henrikas Jaškūnas,
Balys Gajauskas, Jonas Volungevičius,
Albertas Žilinskas, Jonas Protusevičius, Petras Cidzikas, Nijolė Sadūnaitė,
Antanas Terleckas, Mindaugas Tamonis ir neišskaičiuojama gausa kitų.
Didesnė dalis jų išsikankino Sibiro,
Mordavijos lageriuose, Gulago salyne,
sovietų kalėjimuose po 25-30 ar net
daugiau metų; o galo dar vis nesimato.
Siaubas ima skaitant jų pergy
venimus. 25-rių metų bausmė Lietuvoje
tokia jau įprastinė, kad net vadinama
„lietuvišku terminu“. Ir visa tai už
rastą pogrindžio spaudos numerį ar per
davimą jo kitam, ar už rastą rašomąją
mašinėlę lietuvišku šriftu, už ryšį su
politiniu kaliniu, klausymą užsienio
radijo laidų ar už bet ką, ką krašto
valdytojai
apibūdina
antitarybine
veikla.
Apie kokį nors žmogaus teisių ger
bimą negali būti nė kalbos. Kiek
skaitomasi su tomis žmogaus teisėmis
Lietuvoje ir apie Jungtinių Tautų nuo
status tuo klausimu išgirsime tolimes
niame pašnekesyje.

ŽMOGAUS TEISĖS SOVIETIJOJE

Gemma Jadvyga Stanelytė, nubausta 1980
m. už religinių eitynių organizavimą.
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Jungtinių Tautų nuostatuose
žmogaus teisės taip nusakomos:
§18: Kiekvienam žmogui garantuo
jama galvojimo, sąžinės ir religijos
laisvė,
§19: Kiekvienas turi teisę turėti savo
nuomonę ir laisvę ją išreikšti ir platinti
be to platinimo priemonių bei ribų
suvaržymo,
§9: Niekas negali būti be pagrindo
areštuojamas, kalinamas ar ištremia
mas,
§5: Niekas negali būti kankinamas,
degraduojamas ar žiauriai baudžiamas.
Aušroje pateikiama visa eilė
asmeniškų įrodymų, kaip Sovietų
Sąjungoje nesiskaitoma su aukščiau
išvardintomis žmogaus teisėmis,
pripažįstančiomis visiems lygybę ir
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žmonišką kilnumą. Jau ir tai, kad
Aušra yra pogrindžio laikraštis, parodo,
jog teisė laisvai ir be baimės išsireikšti
yra varžoma. Tuo tarpu ir sovietų
konstitucija oficialiai neva palaiko
visas tarptautiniai pripažintas žmogaus
teises ir laisves.
Štai šios konstitucijos 52 paragrafas
sako, kad Sovietų Sąjungos piliečiams
garantuojama sąžinės laisvė. Tačiau
drauge pabrėžiama, kad ta laisvė turi
neprieštarauti socializmui arba krašto
interesams. Šis sąvokos praplėtimas ir
padaro tai, kad baudos kodeksas pritai
komas vadinamos laisvės išlaikymui.
Jos aiškinimas leidžia persekioti kiek
vieną laisvą išsireiškimą ir tarptau
tiniai priimtą žmogaus teisę: užtenka
nuomonės išreiškimą pavadinti antisovietine agitacija.

binę veiklą. Iš lagerio jis rašo:
„Grįžau iš Vilniaus namo — lagerin
— laimingai. Nors kelionė ir labai var
ginanti, bet užtat mudviejų su Jonu
Abukausku kelionėje niekas neapiplėšė,
neprimušė. Per paskutinius du metus
ukrainiečiai grįžta primušti ir apiplėšti.
Ne visi, bet tik tie, kurie aktyviai daly
vauja kovoje už nepriklausomybę.
Įdomu, kad per paskutinius 20 metų
toje kriminalistinės pramonės šakoje
nepastebėjau jokio progreso. Tik karei
viai dabar mažiau drausmingi ir dar
labiau linkę į sadizmą, negu prieš 20
metų.
Malonės prašymo nerašiau.
Paskutiniais metais į malonės prašy
mus atsakymo tenka laukti labai ilgai.
Jonas jau laukia 20 mėnesių. Rašyti
malonės prašymą reiškia pripažinti
tokią nenormalią padėtį normalia. Nesi
Su kaliniais elgiamasi la jaučiu turįs moralinę teisę taip pasi
bai žiauriai, jie visą laiką ba elgti, net jei ir būtų vilties laukti tei
dauja, dirba nepakeliamai giamo atsakymo.
Sveikata šlubuoja. Gyventi sunku.
sunkius darbus. Tardymai
baisūs, kaliniai izoliuojami, Čia nelengva būti savimi. Ir čia yra ką
teisę nusipirkti kilogramą
persekiojamos kalinių prarasti:
kombinžyro, teisę gauti per metus siun
šeimos.
tinuką, teisę ir galimybę kasdien
20-tas paragrafas sako, kad bausmės valgyti kopūstus ir košę...
Čia gi vienodai bevertės, bereikšmės
tikslas nėra fizinio skausmo sukėlimas
ar asmens kilnumo sunaikinimas. Tuo tiek klaidos, tiek kvailystė, tiek ir iš
tarpu visa eilė gyvenimo pavyzdžių mintis.
Ištrauka iš Paulaičio laiško:
rodo ką kita: kiekvienas bandymas įgy
„Vargas mums, kur visas mūsų
vendinti žmogaus teises baigiasi
uždarymu į koncentracijos lagerį, kalė gyvenimas turi sutirpti aklai
jimą, bepročių ligoninę ar bent ištrė užmūrytas: nei mums apie kitus ką
matyti ar žinoti, nei kitiems apie mus.
mimu.
Su kaliniais elgiamasi labai žiau O mes gyvename visai netoliese vienas
riai. Jie visą laiką badauja, laikomi kito, jeigu tik vienas kitą išgirstame ir į
nežmoniškose sąlygose, dirba balsą atsiliepiame, esame pamotei jau
nepakeliamai sunkius ir pavojingus nuodėmingi.
Iš atvažiavusių vos po trijų savaičių
darbus, neturi medicininės pagalbos.
Tardymai ilgi ir baisūs; kaliniai izoliuo čia vienas jau užbaigė visus žemėje
jami, persekiojamos kalinių šeimos, vargus. Iš 25 paliko tik du“.
Iš Algio Žiprės laiškelio:
varžomas susirašinėjimas bei įkalintųjų
„Čia neskubėdami metodiškai
lankymas.
Štai kelios ištraukos iš Aušroje pa spaudžia mane iš visų pusių. Visiškai
skelbtų kalinių laiškų: Liudas Simutis neduoda su niekuom susirašinėti,
buvo nuteistas 25 metams už antitary išskyrus seserį. Laiškuose uždraudė
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rašyti apie sveikatos stovį, kokius medi
kamentus taiko, apie sąlygas, maistą ir
bendrai apie „durdomą“ (t.y. rusiškai —
kvailių namą). Laiko mane visiškoje
izoliacijoje ir nežinojime“.
P. Savonis rašo prisiminimus iš
Gulago. Jis mini apie Petrą Stukaitį ir
Antaną Juškevičių, kurie buvo nuteisti
25 metams. Abu buvo religingi ir tau
rūs lietuviai. Neiškentę abu pabėgo nuo
nepakeliamai sunkių šachtos darbų.
Bėgliai nubėgo nuo lagerio vos tris kilo
metrus ir buvo kareivių suimti ir
parvežti į garažą prie lagerio. Lagerio
viršininkas Dubovas abudu žiauriai
kankino ir pats nušovė. Savonis rašo:
„Mane paskatino tarybinė spauda,
dažnai reikalaujanti nubausti „žmogžu
džius“. Gal galėtų tarybinė spauda
pasakyti, kaip pavadinti Dubovą ir dau
gelį kitų, kurie už nekaltų žmonių
žudymą gavo laipsnius ir medalius ir
kurie vaikšto laisvi ne Amerikoje , o
Rusijoje?“
Aušrą paskaitęs matyte matai, kaip
paniekintos asmens teisės Sovietų Są
jungoje. Ne tik nesiskaitoma, bet tiesiog
tyčiojamasi iš Jungtinių Tautų
Žmogaus Teisių deklaracijos.

t.n. Kristina Virgeningaitė
* * *
Kada demokratinėje santvarkoje
visokiausiais būdais ginama individo
teisė, tarybinėje sistemoje vien įtarimo
užtenka, kad būtum paženklintas ir
engiamas. Baustiesiems gi iš viso išei
ties nėra. Pavyzdžiu gali būti Romo
Ragaišio istorija. Iškalėjęs 4 metus už
politines aspiracijas Mordovijos konclageryje, 1965 m. grįžęs įsigijo optiko
specialybę ir manė, kad tuo visa baig
sis. Po poros metų, kadangi atsisakė
liudyti politinio kalinio V. Petkaus
byloje, buvo nubaustas vėl 5 mėne
siams. Ką tik išėjęs, vėl buvo suimtas.
Pradėta fabrikuoti byla už stambią
spekuliaciją akiniais, lęšiais; proku
roras reikalavo 10 metų bausmės. Bylą
išnagrinėjus, apklausinėjus daugybę
liudininkų, nieko neįrodyta, — niekas
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prieš jį neliudijo. Neva tai įrodyta 81
rublio pelnas per 4 metus! Tačiau
išteisinti neįmanoma — Maskvai nepa
tiks. Nubaustas 18 mėn. griežto režimo
kolonijoje, ir už ką?
Lietuvos Aukščiausias teismas yra
tik Maskvos marionetė. Pasiklausykim
ištraukos iš Balio Gajausko bylos.

APIE BALIO GAJAUSKO TEISMĄ
Už pogrindinę veiklą iškalėjęs 25
metus, Balys Gajauskas vėl nuteistas:
apkaltintas nusikaltimais, už kuriuos
demokratinių šalių teismai nebūtų leidę
saugumui net laikinai sulaikyti „nusi
kaltėlį“, būtent: išvertęs vieną Solženycino „Gulago Salyno“ skyrių, sudaręs
lietuvių polit. kalinių sąrašą, kaupęs
partizaninio judėjimo dokumentus.
Parengtinio tardymo metu buvo
apklausti 37 liudininkai, nepaliudiję
jokių nusikaltimų. Net saugumo skir
tasis advokatas Gavronskis pareiškė,
kad valstybės kaltintojas visai neįrodęs
teisiamojo nusikaltimo.
Kaltinamasis irgi neprisipažino
kaltu. Teisme jis papasakojo, kad tar
dytojas Kažys grasinęs atvažiuoti į
Kauną ir pakratyti jo senutę motiną
taip, kad ta išleisianti paskutinį kvapą.
Jeigu gi Gajauskas prisipažins nusi
kaltęs, tai bus paleistas namo.
Prokuroras Bakučionis, vaizdavęs
gailestingą ir atjaučiantį, prašė teismo
nubausti nusikaltėlį „tik“ 7 met. griežto
režimo lageriu ir 5 metų tremtimi. Ga
jauskas gi buvo nubaustas 10 m. griežto
režimo lageriu ir 5 m. tremtim.
Po teismo nuosprendžio sekretorė
aiškino, kad niekas nesitikėjo, jog teis
mas paskirs griežtesnę bausmę, negu
prokuroras reikalavo. Visiems tačiau
gerai žinoma, kad Lietuvos Aukščiau
sias teismas yra Maskvos Aukščiausio
teismo žinioje. Visa teisminės proce
dūros medžiaga buvo persiųsta į
Maskvą, kur „kažkas“ nustatė baus
mės dydį.
Visiškai teisus Simo Kudirkos tvir
tinimas, kad „nuosprendis Baliui Ga-
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jauskui yra Maskvos nuosprendis
nepaklusniai Lietuvai, kerštas jai už
troškimą būti nepriklausomai nuo
imperialistinės Rusijos...“
Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo
teisėjas perskaitė Maskvos nustatytą
bausmę lietuviui patriotui.
fil. Ginta Viliūnaitė

* * *
Visame normaliame pasaulyje
medicina, o taip pat psichiatrija, kaip
jos dalis, tarnauja žmogaus
sveikatingumui, jo gerovei. Tačiau
Sovietų Sąjungoj net medicina yra
pajungta politine linkme: psichiatrinės
ligoninės paverstos į baudžiamąsias
institucijas. Reportažą su ten buvusių
„pacientų“ parodymais ne vienam teko
matyti net mūsų vietinėje televizijoje.
Ištraukų iš Aušros dokumentacijos
pateikia fil. Vida.
Kunigas Alf. Svarinskas
BAUDŽIAMIEJI PSICHIATRINĖSE psichiatrinėje
ligoninėje kalinamas
LIGONINĖSE
Henrikas Klimašauskas. Nuteistas už

Už atsisakymą sovietų pilietybės,
1975 m. į psichiatrinę ligoninę patalpin
tas Voldemaras Karaliūnas.
1973 m. balandžio mėn. buvo suim
tas Arvydas Čechanavičius, ketvirto
kurso medicinos studentas. Kratos metu
jo bute rastos kelios „Amerikos Balso“
juostelės, keli sąsiuviniai su rankraš
čiais ir eilėraščiais. Apkaltintas anti
tarybine agitacija, pristatytas psichoekspertizei, kuri nustatė diagnozę:
„schizofreninė psichopatija“. Patalpin
tas į bendro tipo psichiatrinę ligoninę, o
1975 m. perkeltas į spec, psichiatrinę.
1977 m. sausio mėn., po 4 metų kali
nimo psichiatrinėje ligoninėje, vėl j on
sugrąžintas Petras Cidzikas, kalti
namas antitarybinės literatūros
platinimu.
1977 lapkričio pradžioje moksleivis
Egidijus Jonaitis nuplėšė tarybinę
vėliavą nuo Vilniaus Elektrografijos
instituto pastato. Jis buvo prievarta
uždarytas į psichiatrinę ligoninę.
Černiachovskio miesto spec.

Solženycino knygos „Gulago salynas“
vertimą į lietuvių kalbą.
Algirdas Žiprė, atsėdėjęs priteistus
15 metų sovietų lageriuose, dėl neži
nomų priežasčių nebuvo išleistas. Kada
išreiškė protestą dėl nelegalaus kali
nimo, buvo perkeltas j psicho-izoliatorių, kur per prievartą „gydomas“.
Anglų kalbos mokytoja Zita
Šalaševičiūtė, už norą emigruoti, 1976
m. gegužės mėn. pradėta „gydyti“
psicho-neurologinėje ligoninėje.
1980 m. vasario mėn. buvo suimtas
dr. Algirdas Statkevičius, Helsinkio
susitarimams remti komiteto narys.
Teismas slaptai paskyrė jam privers
tinį gydymą specialaus tipo psichiat
rinėje ligoninėje. Dr. Statkevičius
skundžiasi, kad yra labai mušamas.
Tiems „ligoniams“ per prievartą
leidžiami
vaistai:
tizercinas,
aminazinas,
sulfazinas,
insulinas.
Aminazinas sukelia skausmą, mieguis
tumą, apatiją. Insulinas sukelia trau
kulius, sąmonės netekimą, konvulsijas.
Ligoninių personalas beveik be išimties
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žiaurus ir sadistiškas.
Yra atstikimų, kad „ligoniai“,
palaužti sadizmo ir nevilties, nusižudo...
fil. Vida Viliūnaitė
* * *

Tarybų Sąjungos konstitucijos 49 ir
58 straipsniai garantuoja piliečių teisę
kritikuoti, teisę apeliuoti, skųstis.
Skųstis! Kur ir kam? — klausia Aušra.
Valstybei dėl tos pačios valstybės
veiksmų?
Nors tarybinė konstitucija garan
tuoja ir gyvenvietės pasirinkimą, ta
čiau visiems „paženklintiems” polit. ka
liniams, grįžusiems iš Sibiro lagerių,
beveik be išimties draudžiama įsi
registruoti Lietuvoje. Aušra duoda dau
gybę pavyzdžių, kaip tokie išvietinti
privalo ieškoti vietos svetur ar gauna
slapstytis ir nelegaliai ieškotis darbo.
Daug vietos Aušra skiria religijos
persekiojimui Lietuvoje ir supažindina
su ateistinio auklėjimo propaganda.
Nekreipiamas dėmesys į tarptautinius
įsipareigojimus ir net į savo šalies
konstituciją,
kurioje
deklaruojama
sąžinės ir kulto laisvė. Kova su religija
laikoma vienu pagrindinių komunistų
partijos programos punktų. Šios kovos
metodus nuolat tobulina ir vis di
desnius reikalavimus kelia jų praktiš
kam įgyvendinimui per mokyklas ir ko
munistinio auklėjimo institucijas. Tik
ateistinių pažiūrų propagavimas turi
laisvę, gi religijos — suvaržytas iki
minimumo: tikintieji persekiojami, pri
metant jiems sufabrikuotus politinius
nusikaltimus. „Mokslinio“ ateizmo
kovos metodus ir jo esmę puikiai išreiš
kia žmonėse paplitęs anekdotas, kaip
pasakoja Aušra:
Ėję keliu netikintis ir žydas. Pakelėje
stovėjęs kryžius. Anas šviesuolis tuoj ir
agituoja žydelį:
— Parka, rodyk Dievui špygą.
Žydas jam atsakęs:
— Nu, jei jo nėra, kaip jūs skelbiate,
tai kas žiūrės?
Špygą „nesančiajam“ iš visų jėgų
stengiasi rodyti antireliginių kari
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katūrų parodos, velniukų muziejai,
ciniška ateistų literatūrinė kūryba, pri
verstinis sekmadienių darbas. Bet tikin
čiųjų vien pirštais neužbadysi, ir taip
pradedama jų atžvilgiu naudoti valsty
binio aparato jėgą — teismus, kalėji
mus, persekiojimus.
Daugelyje Aušros vietų minimas
garsusis Kryžių kalnas prie Šiaulių.
Nuo neatmenamų laikų kalnas buvo
nusagstytas šimtais kryžių. Tie kryžiai
dabar nuolatos kapojami, nudraskomi
krucifiksai, bet tiek, kiek nukapojama,
tiek — tartum per stebuklą — naujų
išdygsta...
Privilegijuojant ateizmą, netikin
čiųjų skaičius didėja, tačiau Aušra pa
brėžia, kad visi lietuviai — tikintieji,
ateistai, indiferentai — turi sugyventi ir
siekti bendro tikslo: tautos gerovės!
Krūvoje numerių kalbama apie tau
tinių mažumų teisių varžymą Sovietų
Sąjungoje. Ypatingai sunki lietuvių
būklė yra Baltarusijos respublikoje.
Apie jų sąlygas paklausykime iš fil.
Pajautos lūpų.

LIETUVIŲ VARGAI
BALTARUSIJOJE
1920 m. liepos 12 d. sudaryta sutar
timi tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos
buvo nustatytos Lietuvos rytinės ir
pietinės sienos. Tas maždaug atsitiko
etnografines Lietuvos ribas. Tais pa
čiais metais Lenkija okupavo Vilnių ir
apie trečdalį rytinių bei pietinių
Lietuvos žemių. 1939 metais žlugus Len
kijai, Tarybų Sąjunga grąžino mums
Vilnių ir nedidelę dalį teritorijos, kuri
buvo Lenkijos okupuota. Likusi
Vilniaus krašto dalis tapo prijungta
prie Baltarusijos TSR. Baltarusijoje priskaitoma apie 50 tūkst. lietuvių.
Lenkų okupacijos metias lietuviš
kuose Vilnijos kaimuose daug kur veikė
lietuviškos mokyklos, o kur jų nebuvo,
veikė liet, klubai-skaityklos, vaikų
darželiai, liaudies šokių bei vaidybos ra
teliai, chorai. Plačią veiklą buvo iš-
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vystę „Ryto“ ir „Šv. Kazimiero“ drau
gijų skyriai.
Pasibaigus karui, lietuviškos
vietovės nebuvo prijungtos prie
Lietuvos TSR, nes užsimota jas išnai
kinti, lietuvius pradžioje paverčiant
baltarusiais, o paskui — rusais. 1944 m.
Baltarusijos valdžia sustiprino lietuvių
naikinimą:
1) Neleista veikti lietuviškoms
mokykloms. Vietoj tų, kurios veikė
lenkų okupacijos metais, atidarytos
rusiškos; 2) Duota suprasti, kad
lietuviams inteligentams čia nėra ko
veikti, jiems reikia išvykti iš Balta
rusijos TSR. Jiems neduota darbo, o
nenorintieji išvykti buvo visaip
gąsdinami, terorizuojami; 3) Lietuviški
kolūkiai išardyti, o vienoje vietoje
gyvenę lietuviai išskirstyti į kelis kolū
kius, kad vyrautų nelietuviška
dauguma. Lietuviai nušalinti nuo ūkių
pirmininkų pareigų; lietuviai nušalinti
nuo pareigų vykdomuosiuose ir parti
niuose organuose; 4) Lietuviams
kunigams neleista eiti pareigų lietuviš
kose Baltarusijos parapijose; didelė dau
guma katalikų bažnyčių uždaryta) 5)
Likviduotos visos lietuvių kultūrinės
įstaigos ir priemonės, kurios buvo
leistos prieš karą (vaikų darželiai,
klubai, saviveikla).
Rusinimas šioje respublikoje vyksta
sparčiai. Nors Tarybų Sąjungos
konstitucija skelbia, kad „TSRS
piliečiai turi teisę į mokslą, šią teisę
užtikrina mokymas mokyklose gimtąja
kalba“, deja, šioji konstitucijos garan
tuojama teisė paneigta Baltarusijos
lietuviams.
Vaikui, kurio gimtoji kalba —
lietuvių, Baltarusijoje nuo pirmosios
klasės (7 nletų) visi mokslo dalykai
dėstomi rusiškai. Vaikams draudžiama
mokyklose
kalbėtis
lietuviškai.
Vaikams,
nemokantiems
rusiškai,
mokytis sunku, todėl žemas mokslo
lygis: lietuvių vaikai iš rusiškų mokyk
lų sunkiai įstoja į specialias bei aukštą
sias mokslo institucijas, ypač jei
norima toliau mokytis Lietuvoje.

Lietuviai nenori leisti savo vaikų į
rusiškas mokyklas ir siunčia juos moky
tis Lietuvon. Moraliai ar materialiai
nelengva Baltarusijoje gyvenantiems
tėvams atsiskirti su mažais vaikais ir
išvežti juos į Lietuvą, tuo labiau, kad ir
Lietuvoje prisibijoma juos priimti.
Rusinama ne tik per mokyklas:
rusinamos lietuvių pavardės ir vardai.
Joną dokumentuose užrašo Ivanu, —
Jurgį — Igoriu ir 1.1.; lietuviški vieto
vardžiai keičiami rusiškais. Lietuvių
gyvenamose vietovėse niekur kioskuose
nematysi lietuviškos knygos, laikraščios ar žurnalo; skaityklose niekur
negausi lietuviškų laikraščių; mokyklų
bibliotekos nepriima lietuviškų knygų.
Visokiais būdais trukdoma užsisakyti
lietuvišką periodiką, bet kokia
saviveikla (chorai, vaidinimai ir pan.)
yra uždrausta. Ne tik uždrausta organi
zuoti saviveiklą, bet ir atvykti savi
veiklininkams iš Lietuvos. Lietuvoje
veikiančios kraštotyros ekspedicijos
mėgino suorganizuoti ekspedicijas į
Baltarusiją. Viena — į Gervėčių
apylinkes — 1970 m. gavo leidimą ir
surinko daug vertingos medžiagos.
Norėta jų suruošti ir į kitas vietoves,
deja, leidimo negauta.
Visos minėtos priemonės nukreiptos
prieš lietuvybės gaivinimą tose Balta
rusijos TSR vietovėse, kurios nuo amžių
buvo apgyventos lietuvių. Sparčiai
vyksta nutautėjimas, nes:
1) Nėra lietuviškų mokyklų, o
katalikų bažnyčių veikla visiškai
paraližuota. Atvirų bažnyčių yra išlikę
vos viena kita, kurias aptarnauja seni
kunigai. Kai kunigas miršta, naujam
dirbti neleidžiama; 2) Lietuviškos inteli
gentijos Baltarusijoje neliko, ji buvo
likviduota. Čia mes nerasime nei vieno
lietuvio agronomo, gydytojo, mokytojo.
Įsidarbinti lietuviui inteligentui šiuo
metu nėra jokių sąlygų; 3) Neleidžiama
veikti jokioms lietuvių kultūrinėms
įstaigoms ar organizacijoms, uždrausta
bet kokia lietuviška saviveikla; 4)
Kadangi kultūrinių pramogų nėra arba
jos būna retai, natūralios pasilinks11
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minimo priemonės yra uždraustos, tai
liaudis ieško džiaugsmo ir nusirami
nimo alkoholyje. Girtavimas ypač
išplitęs, ir su juo nekovojamą; 5) Balta
rusijos lietuvis yra materialiai priklau
somas, o dvasiniai — suluošintas.
Nemokėdamas rusų kalbos, jis negaus
darbo, negalės susitvarkyti savo
asmeninių reikalų. Čia visas viešas
gyvenimas rusiškas. Lietuvių kalba yra
niekinama, ji tampa ne tik
nereikalinga, bet yra našta, kurią ne
kiekvienas pajėgia nešti. Visi veiks
niai, kurie skatina ir palaiko tautinę
gyvybę, Baltarusijos lietuvio negali
pasiekti.
Jame gęsta tautinė sąmonė, žlug
doma specialiai sukurtos aplinkos.
fil. Pajauta Pullinen
* * *
Dar daugiau Aušroje sielojamasi dėl
pačios Lietuvos rusifikacijos. Skai
tytojai supažindinami, kaip (viešai ne
skelbiant, bet pagal kruopščiai paruoštą
planą) išstumiama lietuvių kalba, o jos
vieton brukama rusų. Pasiklausykime
šiuo klausimu fil. Eglės parinktų faktų.

vaikų darželių iki aukštųjų norima pa
versti rusinimo židiniais.
1979 m. gegužės mėnesį Taškente
įvyko vadinamoji mokslin-praktinė
konferencija, tema: rusų kalba — TSRS
tautų draugystės ir bendravimo kalba.
Konferencijoje priimta krūva rezoliu
cijų rusų kalbos platinimui tautinių
kalbų sąskaiton. Ten nutarta:
— Rusų kalbos mokymą įvesti į
nacionalinius vaikų darželius nuo penkerių metų amžiaus. Mišriuose vaikų
darželiuose rusų kalbą mokyti ir spor
tinių užsiėmimų bei pramogų metu;
— Bendrojo lavinimo nacionalinėse
mokyklose visapusiškai kelti rusų
kalbos mokėjimo lygį. Vyresnėse kla
sėse įvairius dalykus imti dėstyti rusiš
kai. Visose klasėse privalomai dėstyti
ne mažiau kaip du dalykus — istoriją,
geografiją, biologiją — rusų kalba. Per
pionierių ir komjaunimo organizacijas
pratinti vaikus kalbėti rusiškai užklasi
niuose užsiėmimuose; nacionalinių
mokyklų mokiniams organizuoti rusų

PASTANGOS IŠSTUMTI
LIETUVIŲ KALBĄ

Kalba yra brangiausias tautos tur
tas. Anot Jono Jablonskio — „kalboje
tauta pasisako, kas esanti, ko verta.
Tautos kalboje yra išdėta visa jos
prigimtis — istorija, būdo savybės,
siela, dvasia“. O poetė Janina Degu
tytė apie lietuvių kalbą šitaip rimuoja:

Iš kopų šnabždesio, su debesim ir
prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.
Tuo tarpu Aušra pasakoja, kaip
Lietuvos okupantai stengiasi mūsų
kalbą numarinti ir tautą surusinti.
Sovietų Sąjungoje tautos rusinamos
visą laiką, bet nūnai šioji akcija ypač
sustiprėjo. Visų tipų mokyklas nuo
12

Rezistentas Julius Sasnauskas Sibiro trem
tyje — Tomsko rajone, už pogr. spaudos pla
tinimą.
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kalbos olimpiadas, dienas ir savaites;
didinti rusų kalbos pamokų skaičių kitų
dalykų, daugiausia gimtosios kalbos
sąskaiton;
— Aukštosiose ir specialiose mokslo
įstaigose visuomenines disciplinas rusų
kalba dėstyti nuo antro-trečio kurso.
Visus pirmų ir antrų kursų studentus
mokyti 120-140 valandų rusų kalbos
kitų dalykų sąskaiton. Už auditorijų
ribų studentus kuo daugiau užimti rusų
kalba. Mokslines konferencijas, pasi
tarimus, seminarus organizuoti rusiš
kai. Studentų laikraščius leisti rusiškai.
Aukšt. mokyklose ir jų bendrabučiuose
vitrinos ir skelbimų lentos turi būti
rusiškos;
— Visos su švietimu susijusios in
stitucijos, taip pat leidyklos turi padi
dinti bei pagerinti rusų kalbos ir lite
ratūros leidimą mokytojams,
mokiniams, net tėvams. Rašytojų ir dai
lininkų sąjungos skatinamos kurti gro
žinę ir mokslo populiarinimo literatūrą
rusų kalba užklasinei nacionalinių
mokyklų mokinių skaitybai;
— Televizija, radijas turi įteigti rusų
kalbos išmokimo būtinumą.
Taškento nutarimai yra tikslūs nuro
dymai, kaip tautas rusinti, jų kalbas
palaipsniui išstumiant iš auklėjimo
institucijų. Iš viešojo gyvenimo jos jau
seniai stumiamos: per Vilniaus radiją ir
televiziją vis daugiau išgirstama
lietuvių kalbos ignoravimo faktų, vis
daugiau rusiškų programų. Lietuvos
aukštieji
pareigūnai,
kalbėdami
mitinguose ar susirinkimuose, į savo
kalbas įterpia rusiškų frazių ar net dalį
kalbos pasako rusiškai. Tai daroma ne
šiaip sau, o laikantis instrukcijų. O jei
susirinkime dalyvauja bent keli rusai,
iš viso privaloma kalbėti rusiškai.
Disertacijos rašomos ir ginamos tik
rusiškai. Lietuvoje vis daugiau žurnalų
leidžiama rusų kalba, tuo tarpu lietu
viškieji mažinami. Svarstoma kai kurių
lietuviškų žurnalų likvidavimas ar su
jungimas.
Čia išvardinti faktai rodo okupanto
pastangas pakirsti mūsų tautos egzis

tencijos šaknis — susiaurinti gimtosios
kalbos vartojimą, o vėliau ją visai iš
stumti iš viešojo gyvenimo. Aušra
skundžiasi, kad „netenkame galimybės
išlikti kaip tauta, išsaugoti kultūrą,
savitą dvasinį veidą“.

* * *

fil. Eglė Žižytė

Niekam nepaslaptis, kad sovietai
klastoja Lietuvos praeitį ir istorinius
faktus.
Aušros net keliuose numeriuose skai
tome, kaip 1940 metais susikūręs
Lietuvos Švietimo komisariatas įsakė
visoms pradinėms mokykloms ir gim
nazijoms likviduoti knygynus. Taip
buvo pasielgta ir su visų valstybinių
organizacijų bei draugijų knygynais,
taip dingo 300 tūkst. tomų Kauno
kunigų seminarijos biblioteka. Knygos
buvo sudegintos arba kaip makalatūra
ištirpo popieriaus gamybos įmonėse.
Šiandien Lietuvoje knyga, išleista prieš
1940 m. vasarą, yra bibliografinė
retenybė. Sunaikinti, žinoma, ir nebe
leidžiami naudoti nepr. Lietuvos istorijų
vadovėliai. Komunistų nuomonę šiuo
klausimu, kaip cituoja Aušra, aiškiai
susumuoja LTSR KP pirmasis sekreto
rius P. Griškevičius, sakydamas:
„Būtina pasiekti, kad visada iš klasi
nių pozicijų būtų atskleidžiamas isto
rinis lietuvių tautos kelias, jos klasinis
solidarumas su didžiąja rusų tauta ir
visomis tarybinėmis Tėvynės tau
tomis. Tam turi gerai pasitarnauti
Lietuvos TSR istorijos vadovėlių
leidimas“.
Tokiu būdu ir prieita, kad šiandien
mokyklose dėstoma istorija yra ne
garbinga tautos, karalių ir kunigaikš
čių istorija, o istorija ekonominių san
tykių, vadinamų „klasių kova“. Istori
niai faktai pateikiami taip, kaip
komunistų partijos politikai naudinga.
Tikslas — tautiniai suluošinti Lietuvos
jaunimą, nuslėpti garbingą Lietuvos
praeitį ir į pirmąją vietą iškelti socializ
mo idėjas. Vaikams brukama Tarybų
13
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Sąjungos istorija, kuri iš tikrųjų yra
Rusijos imperializmo istorija.
Aušros ketvirtame numeryje ran
dame ištrauką iš N. Chruščiovo kalbos
XXII-me KP suvažiavime, kur jis sako:
„Komunistai jokiu būdu nekonservuos
nacionalinių skirtumų. Mes remsime
tautybių suartėjimo procesą, vykstantį
komunizmo statybos sąlygomis. Reikia
stiprinti masių auklėjimą proletarinio
internacionalizmo ir tarybinio patrio
tizmo dvasia“.
Tokiu būdu, kai lietuvis priešinasi
rusinimui, nori išlikti lietuviu — tai yra
nenormalu, tai nesveikas šovinizmas;
tačiau, kai rusai skverbiasi į mūsų gy
venimą, net reikalaudami didžiausių
privilegijų ir įkyriai piršdami rusų kul
tūrą — tada tai broliška parama, net
patriotizmas. Ir taip ne tik praeitis, bet
ir dabartis su visu Lietuvos ūkiu ir
pramone yra nukreipta į „didžiąją
Tėvynę“. Lietuvos 60% gamybos ati
duodama tai tėvynei. Lietuva yra tik
pereinamasis punktas, raumenų jėga.
Tai aiški visuotinė rusiška uzurpacija,
rusiškas šovinizmas. Visos „laisvu
noru“ prisijungusios tautos galų gale
visapusiškai sutirps tame Rusijos im
perializmo katile, jei eiga nebus laiku
sustabdyta.
Aušros (nr. 9) atkreipiamas dėmesys
į suniekintą mokslą ir kultūros nuo
smukį. Tarybinėje spaudoje kiekviena
proga pabrėžiama, kad Lietuvoje
mokslas visokeriopai skatinamas ir
mokslininkams sudaromos palankios
darbo sąlygos. Pateikiama 1975 m. sta
tistika, kur priskaičiuota 12,538 mokslo
darbuotojai:
išskaičiuojami
šimtai
mokslų daktarų, mokslų kandidatų,
akademikų, profesorių, net virš tūks
tančio docentų. Atrodytų, kad mokslas
tikrai klesti, moksliniai kadrai auga
dienomis. Aušra gi įvardina visą eilę tų
„mokslininkų“, kuriems buvo suteikti
doktoratai ir kitoki mokslo laipsniai už
tokias temas: „Tarybų Sąjungos vaid
muo, ginant lietuvių tautos gyvybinius,
nacionalinius interesus 1917—40
metais“; Marksizmo-leninizmo idėjų
14

plitimas Lietuvoje iki 1940 metų;
Lietuvos Komunistų partijos vado
vavimas darbo žmonių socialinio
aprūpinimo srityje socialistinės sta
tybos metais; Lietuvos KP kova dėl
lietuvių tautos laisvės ir nepriklau
somybės, ir t.t.
Yra net tokių „mokslininkų“, kurie
gauna filosofijos daktarų laipsnius
jokių disertacijų neparašę. Tai tie, kurie
eina ranka rankon su tarybine linija;
tai tokios rūšies mokslas klesti tary
binėje Lietuvoje. O tokie kaip literatū
ros mokslininkas ir kritikas Vyt.
Kubilius savo eilės nesulaukia. Kodėl?
— klausia Aušra. Priežastis aiški.
Kubilius savo straipsnyje „Talento
mįslės“ išdrįso taip parašyti: „Kodėl
šiandie kritika, ieškodama kūrinyje
idėjinio grynumo, niekados nepasi
genda talento? Šiandieniniame pasau
lyje literatūrinio gyvenimo mechaniz
mas yra tvirtai reguliuojamas, ir
talentas gauna balsą, paklusdamas vie
nokiam ar kitokiam reglamentui. Iš to
kyląs rašytojo dvilypiškumas: jis
sugeba tuo pat metu dirbti informato
rium bei žudiku ir rašyti švelniausius
eilėraščius vaikams“... Ir todėl
Kubiliaus daktarinė disertacija apie XX
amžiaus lietuvių poeziją užblokuota.
Panašių pavyzdžių minima ir
daugiau. Tokiame dvasinės vergijos
klimate reikštis gali tik socialistiniai
realistai, — talentas čia nesvarbu. Jei
gu Vaižgantas savo „Pragiedrulius“
būtų parašęs mūsų dienomis, jis niekur
nebūtų galėjęs jų išspausdinti, — priei
nama išvados Aušroje.
ALKOHOLIZMAS...

Dar viena didelė nelaimė, skaudžiai
nualinusi lietuvių tautą pastaraisiais
dešimtmečiais, yra alkoholizmas.
Aušroje tuo klausimu randame daug
straipsnių. Su ta pačia girtavimo pro
blema caro okupacijos metu kovojo ir
pirmoji Aušra.
„Šio reiškinio priežastys, —
skaitome 3-me dabartinės Aušros
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numeryje, — yra gerai visiems žinomos:
noras užslopinti sąžinės balsą,
nuolatinė kova dėl normalesnių buities
sąlygų, niūrus, įtemptas, be prošvaisčių
gyvenimas, gyvuliškas žmogaus trak
tavimas ir visiškas jo nuvertinimas“.

Lietuvoje surenkama virš 600
mil. rublių už gėrimų parda
vimą, kas sudaro penktadalį
valstybės biudžeto.
Pateikiamos įvairios statistikos, kaip
didžiulės pinigų sumos išleidžiamos
alkoholiui, alinama sveikata, kylą nusi
kaltimai, eismo nelaimės. Lietuvoje
surenkama virš 600 mil. rublių už gė
rimų pardavimą, kas sudaro penkta
dalį viso valstybės biudžeto. Aušra
bando rodyti padėties tragizmą. Lyg ir
buvo pavykę pradėti organizuoti priešalkoholinę akciją: vienu metu net kom
partijos CK-to nutarimu buvo paban
dyta plėsti priešalkoholinę propagandą.
Tačiau dar net gerai nepradėjus, iš
Maskvos atėjo įsakymas viską nu
traukti. „Nevykdomas valstybės paja
mų planas, darykite visa, kad šis pla
nas būtų įvykdytas“ — buvo pasakyta.
Pajamos savo keliu, bet kad alkoho
liu užtemdytas protas imlesnis rusifi
kacijai ir visokių komunistinių idėjų
skiepijimui, tai taip pat tiesa. Tų idėjų
skiepijimo ir visos komunistinės san
tvarkos pagrindinė sukamoji ašis yra
baimė. Ilgi fizinių ir dvasinių represijų
metai giliai įrėžė į sąmonę tą baimę,
skaitome 10-me Aušros numeryje.
Baimė dėl posto, baimė dėl vietos eilėje
butui gauti ar duonos kąsniui nusi
pirkti, galiausiai baimė būti įskųstam,
baimė tardymų, kankinimų, išvežimų į
Sibirą, arba „Rytinę Ameriką“, kaip ten
populiariai vadina. Tam baimės palai
kymui veikia įmantrus propagandos
aparatas, ugdomi čekistų ir specialių
šnipų kadrai. Gauti jų nesunku. Už šį
darbą visi apdovanojami medaliais,
ženklais bei pasižymėjimų raštais
tokiais kiekiais, kad — anot satyrikės
V. Žilinskaitės — turbūt greitai bus

apdovanotas ir paskutinis neapdovano
tasis už tai..., kad iki šiol buvo neapdo
vanotas!
Apie ateities planus Aušroje daug
nerašoma. Vienur kitur paberiama
žiupsnelis sugestijų, net svajonių, nes
juk žmogus, neturįs svajonių — žuvęs.
Iš kitos pusės — vien svajonėmis ir
žodžiais negyvensi, todėl Aušra 14-me
nr. neapsikentusi išdrįsta užpulti
Vakarus ir Jungtinių Tautų organi
zaciją už žaidimą žodžiais, žodinį karą,
nesibaigiančias derybas. JT daug
padarė tautoms, vaduodamos jas iš
kolonijinės vergijos, bet nemato, kad
Rusija yra tautų kalėjimas, kan
kinantis, rusinantis net 144 tautas-tauteles.
Ne žodžiai, bet aktyvi lietuvių par
tizanų kova, vykusi pokario metais,
buvo žiauriai užgniaužta. Nelygioje
kovoje žuvo ne mažiau kaip 50 tūkst.
partizanų, kaip sako Aušra. Jų eilės iš
ardytos infiltruotų agentų ir išdavikų;
bemiegės naktys ir neramios dienos,
rūkstantys miškų kovų gaisrai ir pū
vantys lavonai miestų aikštėse padarė
savo. Šiandien partizanai okupantų
vadinami banditais, kruvinais sėbrais,
nacionalinėmis gaujomis...
Net 1948 m. prasiveržę į užsienį
partizaninio sąjūdžio pasiuntiniai nepa
jėgė pažadinti Vakarų iš sustingimo.
„Kiek laiko dar bus deramasi?“ — klau
sia Aušra. „Ar iki tol, kol po Rusijos
padu paklius visa Europa, Amerika ir
visa žmonija?“
Nemalonus, bet teisingas klau
simas, ir kol kas į jį niekas nedavė
atsakymo.
* * *
Aušra nėra lengvas sekmadienio
popiečio pasiskaitymas, nes tai užgrob
tos, kenčiančios tautos Kryžiaus Kelių
aprašymas. Su juo susipažinti mums
būtina, jei dar save tebelaikome tos tau
tos vaikais.
fil. Jadvyga Viliūnienė
15

18

Kartu Grandyje
FILISTERIS
IZIDORIUS
JONAITIS
Akademinės skautijos veteranas ir il
gametis LSS Australijos rajono ASS Įgalio
tinis v.s. fil. Izidorius Jonaitis š.m. kovo 5 d.
švenčia 75 m. sukaktį. Prasmingomis sukak
tuvininko gyvenimo kelionės akimirkomis
dalinasi jaunų dienų bičiulis v.s. dr.
Aleksandras Mauragis:
Izidorių pažįstu nuo jaunų dienų. Pirmas
mudviejų susitikimas buvo ar ne 1926
metais Santeklių stovykloje, gražiame pušy
nėlyje, ant Virvytės upės krantų. Jis buvo
Šiaulių tunto skautas, o aš Kelmės skautų dvės draugininkas. Vėliau susitikdavome
Kaune, mat vienu laiku studijavome uni
versitete. Jis studijavo inžineriją, o aš teisę,
bet mūsų keliai susitikdavo skautiškoje
veikloje. Izidorius priklausė studentų skau cijos tarnybą, kur lankė aviacijos kari
tų d-vei, kur pradžioje ėjo skiltininko parei ninkams paruošti specialius kursus,
gas. Jo skiltis talkininkavo „Skautų Aidui“ pramoko skraidyti ir gavo karo lakūno
ir savo lėšomis išleido du pirmuosius knygos laipsnį — sparnus. 1939 m. pakeltas į
formato skautams kalendorius.
aviacijos leitenantus.
Tais pačiais metais išėjo į atsargą ir pra
1930-31 m. Izidorius pirmininkavo miš
riai Studentų Skautų Draugovei. Tuo laiku dėjo statybos rangovo darbą. Sėkmingai
draugovė persiorganizavo: atsiskyrė Stu vykusį biznį nutraukė 1940 metų bolševikų
denčių Skaučių Draugovė, o studentai skau okupacija. (Lietuvą ištikusios nelaimės
tai pasivadino Stud. Skautų Korp! Vytis. neleido pastatyti jo suprojektuotų Skautų
Čia reikia iškelti nemažus Izidoriaus nuo Sąjungos Rūmų, kurių pastatymas būtų
pelnus, sugebėjimą šaltai galvoti ir vado anuomet kainavęs apie 2 mil. litų. Red.)
Antrajai sovietų okupacijai artėjant, Izi
vauti. Mat tuo laiku įvyko ir organizacijos
suvalstybinimas, Studentų Skautų Drau dorius pasitraukė į Austriją, o vėliau per
govė veikė autonomiškai, nepriklausė Vyr. sikėlė į Pietų Vokietiją — Ravensburgą, kur
Skautų Štabui, todėl draugovėje kilo bruz mokytojavo lietuvių gimnazijoje, dėstė fiziką
dėjimas tarp ateitininkų ir tautininkų ir matematiką. Tais pačiais 1945-49 m.
skautų, kurie įsigalės ir paims į savo rankas lektoriavo Unros suorganizuotuose statybi
draugovę. Izidoriui vadovaujant, skautiš ninkų kursuose.
1949 m. atvyko į Australiją ir apsigyveno
kasis pradas laimėjo, ateitininkai ir tau
tininkai pasitraukė, o draugovė pasiliko Sydnejuje, kur nuo 1950 m. pradėjo darbą
nesubyrėjusi ir sugebėjo persiorganizuoti į N.S.W. Valstijos Architekto įstaigoje, prie
Korp! Vytis, kuri vėliau labai gražiai veikė. Public Service Board išlaiko užsieniečiams
1935 m. Izidorius baigė Vytauto Didžiojo architektams specialius egzaminus ir įgijo
u-tą ir gavo dip. stat. inž. laipsnį. Tuoj buvo pilnas teises savo profesijoje. Vienas iš jo
pašauktas atlikti privalomą karo tarnybą didesnių darbų buvo naujos ligoninės
Karo mokykloje aspirantų grupėje. 1936 m. suprojektavimas Cessnocke (8 mil. dol.
j. Itn. laipsniu perėjo į aktyvią Karo Avia vertės objektas).
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FILISTERĖ
LORETA
ClŽAUSKAITĖ

Filisterė Loreta (viduryje) su mamyte —
Džiugo tunto tuntininke — ir sesute Rita.

Iš visuomeninės veiklos Australijoje
pažymėtina jo aktyvus dalyvavimas P.L.
Inž. ir Arch. S-gos Sydnejaus skyriuje.
Kelias kadencijas tam skyriui pirmi
ninkavo. Bet svarbiausia jo veikla buvo
ALB Krašto valdyboje, kada jam teko 195960 metų kadencijoje eiti pirmininko
pareigas. Tada suruoštos pirmos Meno
Dienos, į Kr. tarybos suvažiavimą įvesta
naujovė — viešos paskaitos su diskusijomis,
pradėtas spausdinti Australijos Lietuvių
Metraštis. 1963-64 m. kadencijoje pirmi
ninkaudamas Kr. valdybai, rūpinosi sutvar
kyti pašlijusius santykius tarp ALB vado
vybės ir Kunigų Sekretoriato bei Katalikų
Federacijos, kas jam ir pavyko. Šioje kaden
cijoje įvyko ir dvi pirmosios Baltų Bendruo
menių pirmininkų konferencijos.
1971-72 m. Izidorius Jonaitis buvo Mūsų
Pastogės redakcinėje kolegijoje, kur savo
stropumu ne tik prie techniško darbo daug
prisidėjo, bet ir savo patarimais bei straips
niais daug padėjo laikraščiui susirasti
nuosaikią liniją.
Mielam jubiliatui linkime dar daug
gražių ir darbingų metų.
Ad multos annos.

A. Mauragis

Filisterė Loreta, aktyvi Australijos
lietuviškosios bendruomenės narė, judri
Melburno skautuose, yra gimusi 1962 m., lan
kiusi Melburno parapijos mokyklą ir šeštadie
ninius liet, kalbos kursus, aukštais pažymiais
išlaikiusi gimnazijos kurso liet, kalbą; šiais
metais mokys liet, kalbą jos nemokančius.
1982 m. baigė studijas, turi Bachlor of Arts
ir Diploma in Education laipsnius; studijavo
istoriją, meną, prancūzų ir vokiečių kalbas,
astronomiją ir archeologiją. Kolegijoje dėstys
meną, prancūzų kalbą ir religiją.
Sesė Loreta priklauso Melburno Džiugo
tuntui, veikli vyr. skautė ir vyr. skaučių drau
gininke; taip pat ASD filisterė, priklauso
Melburno ASS skyriui.
Iki 1983 m. pabaigos Cižauskaitė priklausė
Australijos LJS, sąjungos valdyboje tvarkė
informacijos reikalus; kaip Australijos atsto
vė dalyvavo PLJS kongrese JAV ir Kanadoje
1983 m. Teberedaguoja „Jaunimo Žodžio“
skyrelį Mūsų Pastogės laikraštėlyje.
Judri sesė Loreta ir kitoje kultūrinėje
veikloje: ji „Gintaro“ taut, šokių grupėje,
priklauso Melburno Jaunimo teatrui, kart
kartėmis praveda jaunimo programą lietuvių
radijo valandoje; dainavo Jaunimo an
samblyje.
Sesė taip pat dažnai pasirodo koncertuose
kaip gitariste, dainininkė ar deklamatorė.
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PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS
PRISIMENANT
Jau gerokai prieš akademinės
skautijos atsiradimą mūsų universitete
veikė visa eilė organizacijų, dažniausia
srovinio pobūdžio, kurios stengėsi pa
traukti naujai atvykusius jaunuosius
studentus. Pirmieji Kauno universiteto
žingsniai vyko seimų dienomis. Tada ir
daugelis studentų buvo įsitraukę į
politikos reikalus. Nemaža jų dalis
dirbo kaip partiniai agitatoriai įvai
riose politinėse partijose. Kadangi par
tijos nesugyvendavo, tai ir partinėse
studentų organizacijose ypatingai gero
sugyvenimo vienos su kita nebuvo.
Ir štai būrelis idealistų skautų,-čių
pasiryžo
skautiškosios
ideologijos
pagrindais apjungti buvusį skautišką
jaunimą,, dar gimnazijos suole išėjusį
saviauklos praktiką. Jie pasiryžo
atlikti, rodosi, tada dar pasaulio skautybės istorijoj negirdėtą precedentą:
judrią, linksmą ir, iš paviršiaus žiūrint,
nerūpestingą skautystę perkelti į Alma
Matris sienas, kur mokslas ir rimtis
viešpatavo. Jie panorėjo pamėginti tai
kyti skautystę ir suaugusiems, nors jos
įkūrėjo ji tik vaikams tebuvo kurta. Per
eilę metų buvę skautais ir pamilę jos
ideologiją, panorėjo nesiskirti su ja uni
versiteto sienose ir, tuo tarpu
negalėdami praktiškai vadovauti, dar
labiau įsigilinti į jos teoriją bei filoso
fiją.
Didžiausi pirmojo vieneto ini
ciatoriai buvo: K. Grigaitis, D. Kesiūnaitė, K. Kasakaitis, J. Kazakevičius,
V. Civinskas ir keletas kitų. Be jų
prašymą u-to vadovybei pirmajam
vienetui steigti pasirašė ir liet, skauty18

bės įkūrėjas Petras Jurgėla-Jurgelevi
čius, tuo metu studijavęs teisių fakul
tete. 1924 m. spalio 16 d. pirmasis
akademikų skautų vienetas ir buvo
įsteigtas. Jis pasivadino Lietuvos Uni
versiteto Studentų Skautų Draugove ir
buvo mišrus.
Draugovė priėmė išviršinį kor
poracijos charakterį: turėjo spalvotą
kepuraitę, trijų spalvų juostą, cirkulį,
vėliavą. Ženkleliu pasirinkta kukli
auksinė lelijėlė mėlyname rombo fone, o
draugovės šūkiu — „Ad Meliorem! Vis
geryn!“ (Tada visų korporacijų tarpe
buvo madoje ne tik lotyniški šūkiai, bet
ir lotyniški jų pavadinimai). Draugovės
forma turėjo išlikti skautiška: organi
zuojamos iškylos, stovyklos, ne uni
versiteto sienose dėvima skautiška uni
forma. Pati draugovė suskirstyta
skiltimis. Pirmuoju pirmininku iš
rinktas K. Kasakaitis, skaučių skyriui
vadovavo D. Kesiūnaitė.
Tačiau draugovės santvarkoje buvo
ir kai kurių netikslumų: jos nariai
galėjo būti ir kitų ideologinių or-jų
nariais, vadinasi, be savo spalvų,
nešioti dar kitas spalvas. Vis dėlto
keletą pirmųjų metų sutartinai, kad ir
ne visur sklandžiai, veikta. Nuodugniai
mokytasi specialybės dalykų, nagrinė
ta skautiškosios ideologijos bei filo
sofijos pagrindai, įvesta skilčių sistema.
Gražiai užsirekomenduota tiek stu
dentijos, tiek profesūros tarpe. Susi
laukta ir pirmųjų garbės narių, kuriais
buvo pirmasis Lietuvos Skautų sęgos
šefas dr. Jurgis Alekna ir Kauno Metro
polijos kunigų seminarijos profesorius
kan. Merkelis.
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Studenčių skaučių Šatrijos Raganos vardo skiltis 1932 m. birželį Kauno u-te.
Viduryje sėdi fil. D. Kesiūnaitė.

Darnus draugovės darbas tęsėsi
maždaug iki 1928—1929 metų. Tada drvei, be jau minėto pirmojo pirmininko
Kasakaičio, vadovavo V. Civinskas, K.
Grigaitis, Kazakevičius.
1928 m. Lietuvoje vis labiau pradėjo
reikštis dideli priešingumai tarp įvairių
politinių partijų. Nors skautiškas bei
visuomeniškas darbas, kurį stengėsi
atlikti Stud. Skautų Draugovė, ir ne
galėjo kryžiuotis su tais įvykiais, vis
dėlto draugovėje ėmė reikštis kai kurie
priešingumai. Kadangi narių skaičius
pakilo iki keliasdešimt, jos nariai,
priklausę politinėms grupėms, ėmė
varžytis dėl įtakos joje. Nebebuvo
galima pravesti bet kurių dr-vei nau
dingų nutarimų. 1929 m. draugovės
vadovybę perėmęs J. Jasinevičius nebe
pajėgė sulaikyti begriūvančios už
tvankos.
1930.III.16 d. studentės skautės nebepanorėjo čia pasilikti ir įsteigė atskirą
Studenčių Skaučių Draugovę, labai
artimą vienetą buvusiai dr-vei, tik tuo
skirtumu, kad jos narės nebegalėjo
priklausyti srovinėms studenčių orjoms.
Dešiniosios srovės skautai suorgani
zavo atskirą katalikų skautų „BadenPowellio dr-vę“, kurios dienos betgi

nebuvo ilgos. Iš draugovės likučių susi
formavo Studentų Skautų Korporacija
VYTIS.
Tuometiniam dr-vės draugininkui
Izidoriui Jonaičiui ir jo padėjėjams teko
pakelti sunki pareiga — įsteigti ir įtei
sinti naująją korporaciją, suderinti jos
programą bei įstatus su u-to bei Skautų
Brolijos nuostatais. Kadangi šių dviejų
institucijų tarpe buvo tam tikrų priešin
gumų, Korp! VYTIS įstatai u-to senate
buvo užregistruoti be LSS vadovybės
pritarimo. Tai įvyko 1930 metais.
Ši korporacija buvo pirmosios dr-vės
tęstinis vienetas, todėl pasilaikyta seno
sios dr-vės spalvos — mėlyna, žalia ir
violetinė, o taipgi auksinė lelijėlė
rombe. Pakeista kepuraitės forma.
Ligi 1932 m. pradžios reorganizacija
buvo baigta: korporacija veikė Vytauto
Didžiojo universitete kaip savistovi,
drausminga organizacija. Naujiems
Korp! VYTIS vadovams — V. Kastanauskui, Ve., Auguliui, K. Palčiauskui,
M. Brazauskui, vėliau Jurgučiui, J.
Milvydui, Stp. Kairiui, J. VolungeiObuchavičiui, J. Klimavičiui, jų padėjė
jams ir visiems korporantams teko
pakelti nemažą organizacinio ir kūry
binio darbo naštą.
19

22

Studentės skautės, sudariusios savo
atskirą dr-vę, tvarkėsi, rodosi, netgi pavyzdingiau už vytiečius. 1930—1940
metų laikotarpiu, energingų vadovių: O.
Vingilytės-Kavaliauskienės, K. Bartnikaitės-Kodatienės, Onos Palubins
kaitės, Elenos Kvedaraitės, Mildos
Kuršaitės-Budrienės, J. Liesytės, J.
Rimšaitės ir kt. vadovaujamos, išaugo į
200 skaučių vienetą, gražiai užsirekomenduodamos akademiškame ir
skautiškame gyvenime.
Nors ir atskiruose vienetuose, bet su
tartinai veikdami ir derindami savo
darbą, abudu Vytauto Didžiojo uni
versiteto
akademiniai
skautiškieji
vienetai išugdė visą eilę taurių asmeny
bių, gerų savo profesijos darbininkų.
Aktyviai talkininkavo skautiškame
darbe, dalyvavo visuose didesniuose
Lietuvos skautijos darbuose, o svar
biausia — jie subūrė studentus skautus,-

es, norinčius ir toliau savo gyvenimą
tvarkyti skautiškosios pasaulėžiūros
dėsniais, sudarė sąlygas skautams uni
versitete išsilaikyti, gaivino vienybės
mintį idėjų ir spalvų įvairume. Korp!
VYTIS veikla būreliuose (iš jų pažy
mėtini sporto, šaudymo, jūros skautų,
atsargos karininkų, menininkų ir kt.)
suteikė galimybę nevienam išbandyti
savo jėgas ir plačiau prasimušti į
gyvenimą. Studenčių Skaučių dr-vės na
rių darbas skaučių organizacijoje, ug
dant ir lavinant mažesniąsias, toliau
tautinių drabužių populiarinimo, lab
darybės ir kitose srityse parodė jas su
brendusias šiems uždaviniams atlikti.
Faktas, kad negausinga, palyginti,
skaičiumi akademinė skautija davė
mūsų universitetams per trumpą laiką
net kelioliką mokslo personalo narių,
dar labiau įprasmina jos vertę.
fil. Bronius Kviklys

vytieCiai ir kiti
AKADEMINIAI SAMBŪRIAI
Mūsų akademinės tradicijos yra
susiformavusios dar Kaune, ir tai dar
senesnių studentiškų tradicijų, perneštų
iš kitų universitetų, įtakoje. Todėl
drąsiai galime tvirtinti, kad jos yra
paremtos daugelio dešimtmečių ir dau
gelio akademinio jaunimo kartų paty
rimu. Tiesa, jos susiformavo gerokai
skirtingose aplinkybėse, kaip kad dabar
mums tenka gyventi, todėl kai kam
galėtų atrodyti, kad jos mūsų sąlygoms
nebūtinai turi tikti.
Vis dėlto su šia nuomone negalima
būtų sutikti, nes:
1) Kas stoja į VYČIO korporaciją,
tas įsakmiai ir sąmoningai apsiima
tęsti anų laikų organizacines formas ir
su jomis einančius papročius; 2) Iš tėvy
nės išsinešti papročiai bei tradicijos
savo visuma sudaro lemiančią dalį to
dvasinio bagažo, kurį esame su savimi
atsinešę. Atsisakydami nuo bet kurio iš
20

jų, silpniname ryšį, jungiantį mus su
Lietuvos gyvenimu, o pagaliau 3) Tokie
svarbūs sprendimai, kaip nutarimas
nesilaikyti pagrindinių korporacijos tra
dicijų, galėtų būti daromi tik tikrųjų
narių sueigos ir tik esant ypatingai
rimtam ir svarbiam reikalui.
Akademinė skautija savo santy
kiuose su kitomis organizacijomis
pergyveno du skirtingus laikotarpius:
Studentų Skautų Draugovės ir korpora
cijos. Pirmajame, kuris apėmė 1924—
1932 metus, mūsų or-joje galėjo daly
vauti visi studentai skautai,-ės, neatsi
žvelgiant į tai, kuriose kitose organi
zacijose jie dalyvauja. Dėl šių
aplinkybių skautų eilėse dalyvavo
nemaža ideologinių, tarp savęs nesutin
kančių, studentiškų or-jų narių:
neoEtuanų, ateitininkų, varpininkų.
Nesutarimai tarp tų or-jų negalėjo
neatsiliepti į dr-vės narių santykius.
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Kiekviena tokia or-ja mielai būtų užval
džiusi, „kontroliavusi“ draugovę taip,
kaip stengėsi užvaldyti bei kontroliuoti
įvairias neideologines, fakultetines ir
pan. or-jas.
Antra vertus, kokie tie santykiai
bebūtų, kiekvieno studento pirminė
pareiga ir lojalumas būdavo skiriamas
pirminei, drausmingesnei or-jai, o tik
kas atliko — galėjo tekti ir dr-vei.
Išvadoje dr-vės veikimas tol merdėjo,
kol ji neprisitaikė prie bendrų stu
dentiškų tradicijų, persiorganizuodama
į korporaciją. Mūsų sesės, jau truputį
anksčiau atsiskyrusios nuo dr-vės, įstei
gė savo Stud. Skaučių dr-vę, dabartinės
ASD pirmtakūnę, kuri, nežiūrint
„draugovės“ vardo, savo narėms buvo
įvedusi korporantišką santvarką bei
drausmę.

Kun. M. Markelis, pirmasis Korp! Vytis gar
bės narys.

Po kai kurių trumpų svyravimų
Korp! VYTIS išsidirbo gana tikslią san
tykiavimo su kitomis or-jomis tradicinę
politiką. Kertiniu jos pagrindu buvo
geri ir draugiški santykiai su visomis
kitomis liet, akademiškomis or-jomis,
bet drauge susilaikymas nuo per daug
artimų ryšių su viena bet kuria iš jų
(žinoma, išskiriant savąją SSD). Vadi
namosios
nepolitinės
korporacijos
(Samogitia, Sudavia, Fraternitas
Lituanica, Fr. Juvenum, Plienas, Ša
rūnas ir kt.) buvo sudariusios dar savo
sambūrį, pakartotinai kviesdamos ir
VYTĮ prisidėti, bet mūsų senjorų
sueigos tą kvietimą taip pat mandagiai
atmesdavo. Jų ir mūsų tarpe nebuvo
jokio esminio ideologinio ar kt. prieš
taravimo, tačiau vytiečiai jautėsi
pakankamai stiprūs ir geriausia galį
savo reikalus tvarkyti veikdami sava
rankiškai, nepriklausomai. Neveltui
vokiečiai sako: „der Starke ist am
staerksten alleine“.
Šitokio nusistatymo vaisiai pasirodė
labai naudingi. Visos akademinės or-jos
pajuto, kad jos gali mumis absoliučiai
pasitikėti, jog mes visada būsime
bešališki, niekad nesusidėsime su
kurios or-jos priešais, niekad netapsime
kieno nors „satelitais“. Todėl ten, kur
reikėdavo tvarkyti bendrus studentų
reikalus, visada būdavo renkamas, ir
mūsų atstovas. Čia mūsų aiški linija,
savarankiškumas dažnai atsverdavo ir
gausesnes organizacijas.
Neakademinėse or-jose, veikiančiose
už universiteto ribų, plačioje visuo
menėje veikiančiose or-jose kiekvienas
korporantas galėjo dalyvauti laisvai, jei
anų organizacijų ideologija nebuvo
priešinga mūsiškei ir jei pareigos toms
or-joms nekliudė nariui atlikti savo
pareigos korporacijai. Praktiškai dėl to
ginčų nė nekildavo.
Pačios akad. or-jos buvo skirstomos į
draugijas ir korporacijas. Tas suskirs
tymas nepriklausė nuo jų oficialaus
pavadinimo, ir daugelis vienetų, for
maliai besivadinančių draugijomis ar
draugovėmis, akademiškame gyvenime
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Korp! Vytis junjorai Kaune prie Karo muziejaus.

turėjo korporacijų statusą, toli neieš
kant, ir ta pati SSD. Draugijomis iš
esmės, o ne iš vardo, buvo laikomos
organizacijos, neturinčios savo ideo
logijos, arba turinčios neaiškų, miglotą
bei nepabrėžiamą ideologinį veidą,
nereikalaujančios iš savo narių draus
mės, neužkraujančios jiems ypatingų
pareigų ir nepretenduojančios į lygybę
su korporacijomis; taipgi or-jos, turin
čios kokį specifinį, visiems priimtiną ir
ginčų nekeliantį tikslą, pvz., stud, tei
sininkų, medikų, humanitarų, technikų
dr-jos, akademinis sporto klubas ir pan.
Korporacijomis, priešingai, buvo
laikomos or-jos (kaip jos besivadintų),
kurios uždėdavo savo nariams aiškias
pareigas, reikalaudavo iš jų drausmės,
dažnai turėdavo aiškų politinį,
ideologinį charakterį ir pan.
Dalyvavimas dr-jose visiems bū
davo laisvas, tačiau kiekvienas studen
tas galėdavo dalyvauti nedaugiau kaip
vienoje
korporacijoje.
Korporacija
sudarė studento akademinę šeimą, ir jis
pasižadėdavo tik jai būti ištikimas. Net
ateitininkai, kurie universitete turėjo
apie 12 korporacijų, savo nariams
leisdavo priklausyti tik vienoje iš jų.
Nežiūrint tos pačios ideologijos, joks
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ateitininkas
negalėdavo
dalyvauti
keliose, kad ir savose, korporacijose iš
karto... Šitas klausimas Lietuvos aukšt.
mokyklose buvo aiškus ir niekam nesu
kėlė kurių nors abejonių.
Ši tradicija saistė ir vytiečius. Kai
dr-vė buvo perorganizuojama į korpo
raciją, iškilo tuo pačiu nauji drausmės
reikalavimai jos nariams. Jų akivaiz
doje eilė mūsiškių, tarp jų ir du pirmeiji
pirmininkai, joje nebegalėjo dalyvauti
ir pasiliko tik savose korporacijose,
kurioms priklausė seniau, dar būdami
dr-vės nariais. Ir vėliau visa eilė stu
dentų skautų, net žymių skautininkų,ių, stodavo ne į savo skautiškąją korpo
raciją, o pasirinkdavo kitas politines
bei ideologines or-jas, korporacijas. Tai,
žinia, atnešė akademikams skautams,ėms nuostolių nariais, tačiau galimybė
įvesti didesnį drausmingumą, pagy
vinti veikimą ir susiklausymą pilnai at
svėrė senesnius nuostolius. Or-jos
veikime narių skaičius pasirodė mažiau
svarbus, kaip čia suminėti kiti
faktoriai.
Kelios kitos or-jos pasekė skautų
persiorganizavimo pavyzdžiu, netekdamos narių, bet susidrausmindamos.
fil. Aleksandras Flateris
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DEKLAMUOJA
RŪTA STROPUTĖ

PRIĖMIMAS?

Juokiausi, nes juokės ir kiti,
Kalbėjau, nes kiti kalbėjo,
Dariau tą, ką kiti darė —
O dabar verkiu.
Kur kiti? Kur užuojauta ir ramūs žodžiai?
Nerandu.
Ir nyksta karalaitė tamsumoj,
Ji miršta vieniša mažyčiam kambarėly,
O karalystė toliau juokiasi.

KELIA UDAMA SIELOS KELIU

Aš verkiu, esu pasimetus savyje,
Lyg nežinodama kaimo kelio, dairausi,
Neprisimindama nei kelio vingų, nei namelių...
Ar aš esu kada regėjusi šį kelią?
Neprisimenu. Tamsu.

Dieve, kur esi?
Žmonės kalba — aš nesuprantu,
Vaikai juokiasi — neišgirstu jų juoko,
Neturiu sielos, jausmų.
Visur tamsu, vieniša.
Ieškodama meilės, ją praradau,
Ieškant užuojautos, kiti mane išnaudojo.
Turėčiau džiaugtis,
Nes dabar neliko sielos, jausmų...
Besiaukodama kitiems, aš nieko negavau, —
Pasiliko tik tamsa, tuštumas.
<
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APIE KŪRYBĄ, GRAIKUS, VEDYBAS

su poete Egle Juodvalkė
kalbasi ir poetę fotografuoja
Snieguolė Zalatorė

“Aš norėčiau suprasti save” — taria poetė
Eglė Juodvalkė. “Aš norėčiau pažinti save.
Pažindamas save, žmogus gali labai daug ki
tiems duoti, o nepažindamas nieko — nebent
netyčia” — ji paaiškina.
Poetė Juodvalkė, kuri viešėjo Chicagoje ke
lis mėnesius, pateikdama lietuvi;kai visuo
menei savo antrą poezijos knygą Pas ką žie
das žydi, sutiko pasidalinti mintimis ir
pakalbėti apie savo kūrybą. Pokalbis vyksta
puošniame graikų restorane “Plaka”. Eglė
su patarnautojais kalba graikiškai ir užsisa
ko dubenį graikiškų salotų, saganaki ir puo
duką graikiškos kavos. Prie pokalbio prisi
deda, įterpdamos po kelis žodžius, profesorė
Marija Stankus-Saulaitė ir Dana Račiūne,
abi dėstančios lietuvių kalbą Illinojaus uni
versitete.
— Prašau nevadink manęs “Jūs”, — sako
Eglė, vos užsimezgus pokalbiui. — Kaip gali
ma priprasti vadinti žmogų “Jūs”?
Kalbėdama apie savo kūrybos ištakas, Eg
lė paaiškina, kad ji kurti pradėjo anglų kal
ba, dar būdama gimnazijoje. “Aš sėdėjau
suole ir rašiau poeziją, rodos, geometrijos
klasėje” — ji sako. “Paskui Ateitis išspaus
dino mano pirmus rimuotus eilėraščius. Dar
buvau gimnazijos suole. Nuo tada niekad
nenustojau rašiusi, bet tuomet pradėjau kur
ti lietuviškai.” Poetės Juodvalkės pirma te
ma lietė mirtį. “Mokykloje mano gyvenimas
buvo toks laimingas, kad kažkur turėjau jį
atsverti” — ji paaiškina.
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Universitete ji kūrė poeziją toliau. “1973
metais baigiau Chicagos universitetą, fak
tiškai baigdama slavistiką; studijavau rusų
kalbą ir tuo pačiu metu lituanistiką.
Aš rašiau apie tai, kas man svarbu: apie
žmogiškus dalykus. Rašiau mažiau, negu no
rėčiau” — teigia Juodvalkė: “mano visas
darbas surištas su politiniu rašymu (Eglė
yra Radio Liberty darbuotoja Muenchene), ir
man užeina laikotarpiai, kada visai nera
šau. Kartais būna labai ilgi tarpsniai — net
aštuoni mėnesiai. Noriu kurti, bet neišeina.
Noras kurti yra visą laiką — kartais gali,
kartais ne.”
Didžiausią įtaką Eglės kūrybai padarė Lie
tuvos poetai Janina Degutytė, Judita Vai
čiūnaitė, Marcelijus Martinaitis. Išeivijoje ją
paveikė Henrikas Nagys ir Henrikas Ra
dauskas. Iš ankstyvesniųjų poetų — Mačer
nis ir Miliūnas.
“Aš skaitau daug prozos ir amerikiečių
poeziją” — ji sako, išvardindama poetes
Adrienne Rich, Sylvia Plath, Anna Sexton.
“Taip pat galiu pridėti ir graikų poetus
Kavafia ir Seferis.”
„Išmokti būti poetu yra neįmanoma” — tei
gia Eglė, “bet gali tapti nebe poetu”, papil
do.

“Geras eilėraštis yra tas, kuris išreiškia,
ką norėjai pasakyti. Galvojimo-mintijimo išprovokavimas prisideda prie kūrinio.”
Profesorė Stankus-Saulaitė čia priduria,
kad “dauguma poetų rašo iš jausmo, o ne
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minties.” Eglė įsiterpia: “Eilėraštis yra per
gyvenimas. Negali rašyti apie tai, ko nesi
pergyvenęs. Tai būtų melavimas, o poezijoje
nėra vietos melui.”
Tuo tarpu mūsų pokalbį pertraukia resto
rano tarnautojas, kuris atneša Eglei pyrago
gabalą su žvakute. Aplink stalą susirenka
trys padavėjai ir sudainuoja Eglei angliškai
ilgiausių metų, — ji prieš kelias dienas at
šventė savo gimtadienį.
Eglė yra poliglote (gr. polyglottos — dau
giakalbis) ir moka ne tik anglų ir lietuvių
kalbas, bet taip pat vokiečių, rusų ir graikų.
“Dvejus metus mokiausi ispaniškai”, — ji
priduria.
Per paskutinius 6 metus Eglė yra buvusi
Graikijoje 12 kartų. “Aš pamilau graikus” —
ji taria: “jie tokie mieli, draugiški žmonės.
Dabar mokausi skaityti graikiškai.
Paskutinį kartą Graikijoje buvau šią vasa
rą. Trims dienoms; ten nuskridau ir mačiau
Vilniaus baletą. Nepaprastai smagu buvo
vilniškiams baletininkams Atėnuose” — ji
aiškina mums.
Graikija yra paveikusi Eglę taip, kad jos
poezijos knygoje net 9 eilėraščiai rimuojasi
graikiškomis temomis. “Dauguma posmų ir
parašyta pačioje Graikijoje.”

Kalbėdama apie gyvenimą Europoje, Eglė
sako: “Kai kurie dalykai man patinka ge
riau Amerikoje, o kiti — Europoje. Čia, JAV,
žmonės draugiškesni, negu Vokietijoje; vo
kiečiai santykiavime yra daug šaltesni. Ta
čiau Europoje gyvenimas lėtesnis — žmonės
neskuba, ir bent neatrodo, kad viskas daro
ma dėl pinigo. Tačiau Europa yra man per
daug formali. Vokiečiai labai tvarkingi ir
stropiai tos tvarkos žiūri; Vokietijoje Ordnung muss sein!
Vokiečių moterys rengiasi ir dažosi pagal
madą; visi žmonės pagal madą: atrodo, tar

tum uniforma. Amerikoje to visai nepaste
biu, ir tas yra labai teigiama” — ji priduria.

*

Kalbėdama apie moteris ir galimybę iškil
ti profesijoje, ji tvirtina, kad geriausios sąly
gos šia prasme moterims yra Amerikoje.
“Tai bene būtų išsivystymo klausimas. Vi
sos atsilikusios šalys dar nėra pasiekusios
tokio išsivystymo laipsnio, kad jau kreiptų
dėmesį į moters žmogiškumą. Graikai, pa
vyzdžiui, visai nevertina moterų, nors jie gal
voja, kad jas vertina” — Eglės paaiškinta.
“Vedybos” — taria Europos viešnia, kai
nukrypstame į kitą temą, “yra labai sunkus
dalykas. Reikia kompromisų siekti — vienas
prie kito prisitaikyti. Yra įmanoma, bet abu
asmenys privalo to norėti. Aš nematau lietu
vių tarpe tokių vyrų, su kuriais norėčiau pra
leisti gyvenimą. Sutikčiau gyventi su kitos
tautybės žmogumi, bet ne kurti šeimą.”
“Moterų Studijos (Women’s Studies) — štai
sritis, į kurią reikia veržtis” — tvirtina Eglė.
“Moterų studijos tebėra tuščia vieta. Kai aš
keliems mėnesiams važiavau į Ameriką, gal
vojau, kad praleisiu laiko rašydama apie moters-dukros santykius ir kad galėsiu išsaky
ti, kaip tą santykį suprantu ir matau. Deja,
iki šiol to neįstengiau padaryti.”
Ji pridėjo: „Reikia versti į lietuvių kalbą
knygas tokių autorių, kurių kūrybos neturi
me sava kalba. Aš verčiu poetę Adrienne
Rich.”
Grįždama prie savo kūrybos poetė aiškino,
kaip ji kurianti angliškai. „Tai man išeina vi
sai kitaip, negu lietuviškai. Kai nuspren
džiau rašyti, nutariau, kad reikia kurti viena
kalba. Angliškai rašančių — tokių kaip aš
— yra milijonai, o lietuviškai — mažai. Kur
dama lietuviškai, aš juk galiu atlikti tam tik
rą misiją ir lietuvių literatūrai — ką nors jai
duoti.”
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V.J. FONDO TEMOMIS
JIS SKYRĖ GYVENIMĄ LIETUVOS MIŠKAMS

Miškų inž. Vincas Žemaitis, pirmasis testa
mentu palikęs lėšų Vydūno Jaun. Fondui.

Šių metų vasario 15 d. sukako vieneri
metai nuo miškų inž. Vinco Žemaičio
mirties, kuri jį ištiko po trumpos ir sunkios
ligos. Daug kas velionį pažino asmeniškai
arba iš jo raštų miškininkystės ir Lietuvos
etnografiniais klausimais. Arčiau pažinusiems velionis paliko skaidrų prisiminimą
žmogaus, visą gyvenimą pašventusio
gimtojo krašto reikalams.
Vincas Žemaitis gimė 1896.11.21 Andriškių kaime, Vilkaviškio apskrityje, miškų
apsuptoje vietovėje. Mokėsi vietos pradžios
mokykloje, Marijampolės, Vilniaus ir Vo
ronežo gimnazijose; studijavo veterinariją
Charkove, vėliau Berlyne, Dresdene baigė
Aukšt. Miškų mokyklą. Tarnybą kraštui
pradėjo
pirmomis nepriklausomybės
dienomis: pradžioje darbuojasi Vilkaviškio
apskr. valdyboje, vėliau Lietuvos Il-sios
Konferencijos prezidiumo sekretorius, Lais
vės dienraščio redaktoriaus pavaduotojas.
1926 m. buvo paskirtas Kazlų Rūdos miškų
urėdu; anie tuo laiku buvo patys didžiausi
visoje Lietuvoje.
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Miškininko profesiją pasirinko dėl to,
kad tikėjosi būti naudingas savo kraštui.
Miškai, pats didžiausias Lietuvos turtas,
buvo vietos ir užsienio pirklių neproduk
tyviai kertami ir eksportuojami. V. Žemai
čiui pasisekė įtikinti Lietuvos miškų admi
nistraciją sustabdyti neplaningus miškų
kirtimus ir pardavimus. Mūsų miškų eikvo
jimas didžiausią pelną nešė vietos ir užsie
nio pirkliams, ir tik trupiniai likdavo atsi
kuriančiai Lietuvos valstybei. Ypatingą
dėmesį kreipė į juodalksnių eikvojimą; šių
mediena labai tiko vietos baldų pramonei.
Vinco Žemaičio meilė ir rūpestis Lietuvos
miškais tęsėsi iki paskutinio atodūsio. Atsi
kėlęs į JAV, čia atkūrė Lietuvos Miškininkų
sąjungą ir jai 31 metus pirmininkavo, leido
žurnalą ir knygas, kuriuose dėstė savo
patirtį ir žinias.
Labai daug dėmesio jis skyrė Lietuvos
praeičiai, jos buvusių sienų ir vietovardžių
tyrinėjimui. Pats kilimo netoli Maž.
Lietuvos sienos, buvo išvažinėjęs vokiečių
valdomą kraštą, kuriame net už Karaliau
čiaus sutikęs lietuviškai kalbančių žmonių.
Tai jam giliai įstrigo į atmintį ir šiems klau
simams paskyrė labai daug laiko: rašė
knygas, vertė iš kitų kalbų arba redagavo
kitų parašytas. Buvo jautrus kiekvienam
leidiniui, nagrinėjančiam Mažosios Lietuvos
reikalus.
Pažinojau velionį dar iš Lietuvos, kai jis
administravo didžiuosius Kazlų Rūdos miš
kus — buvo pats didžiausias krašto žemval
dys. Likimas mus suvedė vėl Chicagoje.
Vieną šaltą rudenio vakarą suskambėjo tele
fonas, ir išgirdau seniai pažįstamą balsą. Šį
kartą reikalas buvo labai konkretus: reikią
išleisti Vydūno didįjį veikalą apie vokiečių
— lietuvių septynių šimtmečių santykius.
Apie tai buvau nekartą pagalvojęs, skaity
damas Vydūno bibliografiją bei žinodamas,
kad veik visa veikalo pirmoji laida buvo na
cių sunaikinta. Pasirodo, kad V. Žemaitis ir
knygos egzempliorių jau pasiskolinęs iš
Kento universalo dr. Cadzow. Pasiskolinta
ilgesniam laikui ir su leidimu persispaus
dinti.
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Turint tokias galimybes, neliko abejonių
pakartotinai laidai. Vydūno Jaunimo Fondo
valdyba minčiai pritarė, ir buvo sutarta
išleisti 1200 egz. tiražu, — tiek, kiek 1934
metais Tilžės naciai sunaikino.
Nuo šio laiko pažinau velionį labai arti
mai. Teko daug kartų aptarti leidimo smulk
menas, rėmėjų radiją, platinimą ir daugelį
kitų klausimų. Taip kartu dirbdami, knygą
baigėme rengti spaudai. Darbai užsitęsė
veik du metus, ir jau buvo galima skaičiuoti
savaites iki jos pasirodymo. Smagu yra
darbą atlikti, kai turi prityrusį ir darbą
mylintį bendradarbį. Toks buvo Vincas
Žemaitis. Besidarbuojant atėjo 1983 m.
vasario mėnuo, ir V. Žemaitis pasijuto
reikalingas skubios operacijos. Tikėjosi
netrukus pasveikti ir vėl stoti į darbą, nes
planų turėjo dar daugeliui metų. Ligoninėn
ėjo su užrašais ir literatūra bei jam būdingu
„laiko negalima veltui leisti“. Deja, vasario

penkioliktoji buvo jo paskutinė šioje žemiš
koje kelionėje.

*
Taip užgęso šviesi asmenybė, kuri visą
savo gyvenimą paskyrė tėvynei ir jos miš
kams. Pats būdamas artimas gamtai,
suartėjo su skautų organizacija. Į ją kreipė
si ir čia rado pritarimą savo sumanymams.
Neužmiršo jos ir savo testamente, Vydūno
Jaunimo Fondui palikdamas gražią sumą,
kuri panaudota jo senatvės didžiausiam
siekimui — Vydūno knygai Sieben Hundert
Jahre Deutsch-Litauischer Bezienhungen
išleisti.
Knygos pasirodymo jis nesulaukė, bet jo
noras įgyvendintas. Šviesus V. Žemaičio
prisiminimas mums liks sektinu pavyzdžiu
dirbti ir aukotis gimtajam kraštui.
fil. V. Mikūnas

VJF TĘS A. KRAUSO UŽMOJĮ

Skautininkas Antanas Krausas mums
žinomas kaip pedagogas, visuomenininkas
ir žurnalistas, nuo jaunystės didelis dr. V.
Vydūno gerbėjas, vėliau jo asmeniškas
bičiulis ir globėjas senatvės dienomis Vokie
tijoje. Ši draugystės nenutrūko net A. Krausui emigravus į Australiją.
Didžioji v.s. A. Krauso svajonė buvo
išleisti Vydūno monografiją ir visus jo
raštus (10 tomų apimtimi). Šiam sumany
mui karštai pritarė Mykolas Žilinskas, gyve
nantis Berlyne, Vokietijoje, ir kiti asmenys.
Ir Australijos emigracijoje A. Krausas
savo didžiausio troškimo neužmiršo ir kiek
vieną laisvą valandėlę pašventė Vydūno
gausių raštų tvarkymui bei monografijos
paruošimui. Tuo pačiu tikslu buvo atvykęs į
JAV ir čia skaitė paskaitas apie Vydūną,
rinko aukas ir prenumeratas Vydūno raš
tams leisti. Tas darbas jam neblogai
pavyko: Vydūno monografiją parašyti
sutiko pedagogas Rapolas Serapinas, didelis
Vydūno gerbėjas, artimai su juo bendravęs
Lietuvoje ir Vokietijoje. Rašymo darbas pra
dėtas ir tęsiamas.
Likimas neleido A. Krausui savo su
manymų įvykdyti: 1970 m. gegužės 3 d. jis
mirė Sydnejuje. Monografijos medžiaga
buvo persiųsta R. Serapinui į Los Angeles, o
surinkti prenumeratorių pinigai (2,512.37

dol.) padėti į banką Chicagoje jo sesers M.
Bulakienės ir dukterėčios R. Žalnieraitienės
vardais.
Tuo laiku paaiškėjo, kad visų raštų
nebus įmanoma išleisti, todėl apsiribota tik
Vydūno monografija. Įgaliotinė M. Bulakienė dėl sveikatos ir sunkių sąlygų nesi
jautė galėsianti brolio sumanymus įvyk
dyti, todėl 1976.9.20 pakvietė kun. A. Trakį,
Ig. Serapiną, D. Tričienę ir R. Žalnieraitienę pasitarimui. Taip buvo įkurtas Komi
tetas Vydūno Monografiją Leisti, pirmi
ninkė M. Bulakienė (angliškai — Vydūnas
Book Fund).
Vėliau iš komiteto pasitraukė Ig.
Serapinas, leidimo darbas užsitęsė, mono
grafijos rašymas neužbaigtas. 1983.10 komi
tetas nutarė esamus pinigus ir procentus (iš
viso $5200.00) perduoti Vydūno Jaunimo
Fondui, kad šis pinigus panaudotų Vydūno
knygai vokiečių kalba leisti; taip pat įparei
goja išleisti R. Serapino parašytą Vydūno
monografiją. Kartu buvo perduoti protoko
lai, aukotojų sąrašai. Komitetas savo darbą
baigė su viltimi, kad jį tęs Vydūno Jaunimo
Fondas.
Ši auka yra labai brangi ir pirmoji tokia
didelė. Vydūno Jaunimo Fondas dėkoja
visam komitetui, patikėjusiam fondui darbo
tąsą.
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Spaudos Lentyna
Dr. Wilhelm Storost-Vydūnas

SIEBEN HUNDERT JAHRE

DEUTSCH- LITAUISCHER
BEZIEHUNGEN
Zweite Auflage

Kulturhistorische Darlegungen
unter Beigabe von zwei Karten und 50 Bildern
in Schwarz- und Farbendruck

VERLAG:
AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA
CHICAGO, IL., U.S.A.
1982

Septynių šimtų metų vokiečių-lietu
vių santykiai, svarbiausias dr. Vydūno
veikalas, jau išėjo iš spaudos antrąja
laida. Išleistas Akademinės Skautijos
leidyklos, talkinant Vydūno Jaunimo
fondui.
Knyga 504 psl., kietais viršeliais,
kaina — 14 dol. (su persiuntimu).
Išsamų šio veikalo aptarimą,
paruoštą dr. J. Jakšto, buvome pateikę
MV trečiame praėjusių metų numeryje.

AUŠRA, v tomas
Akademinės Skautijos leidykla, 1978
metais išleidusi mums pirmuosius
keturis Aušros numerius bei pamečiui
komplektavusi tolimesnių šio Lietuvos
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pogrindžio žurnalo perspausdinimą, pra
ėjusį rudenį skaitytojams pateikė jau
penktąjį tomą. Penktasis rinkinys
apima pogrindžio Aušros 1980 m.
kovo—gruodžio mėnesius (nr. 21(61)—
26(65).
Penktame rinkinyje vyrauja šie lie
tuvių tautai ypač opūs reikalai: oku
panto remiamo alkoholizmo siau
tėjimas; Lietuvos rusinimo didėjimas ir
nutautėjimo pavojai; laisvės kovotojų
ir jų artimųjų persekiojimas bei kali
namųjų gyvenimo nuotrupos; Lietuvos
praeities niekinimas; lietuvių-lenkų san
tykiai bei liet, religinė padėtis Seinuose;
mūsų tautiečiai Gudijoje ir kt. Tai tikrai
įdomus Aušros numerių komplektas,
pateikiąs daug žinių, sukeliąs daug
minčių ir svarstymų.
Šis tomas 256 puslapių, redagavo ir
vardų rodyklę sudarė fil. J. Damauskas.
Apžvalgėlę būtų prasminga baigti tomo
leidėjų pratarmės žodžiais:
„Peržiūrint tų numerių vardų rodyk
lę, randame jau daug metų pogrindžio
spaudoje besikartojančias pavardes
lietuvių, kalinamų 25—30 ir daugiau
metų už pastangas atgauti laisvę
Lietuvai. Aišku, joks reportažas, faktų
atpasakojimas negali perduoti tų
kalinių bei jų artimųjų kančios gilumos,
bet mes turime apie tai ne tik patys
žinoti, bet ir kuo plačiau kitiems
pasakyti“.
VĖLIAUSIA POGRINDŽIO
SPAUDA

Vasario mėn. pradžioje MV redakciją
pasiekė keletas vėliausių Lietuvoje
leidžiamos
pogrindinės spaudos
numerių, kuriuos čia trumpai
paminėsime.
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AUŠRA, Nr. 36 (76), 1983 m. teismo rūmų ir pan.
Pabaigoje skaitome du religinės
balandžio mėn.
Šio numerio vedamuoju prisi tematikos laiškus, o paskutinis Lietuvos
menama prieš šimtmetį gimusi pirmoji Ateities puslapis užsklendžiamas devynAušra, jos reikšmė tuometiniam posmiu Mykolaičio-Putino eilėraščiu
Lietuvos kultūriniam-dvasiniam gyveni „Rūstybės psalmė“:
O Lietuva, mūsų Tėvyne,
mui, primenamos ano laiko rusinimo pa
Nualinta vargo ir smurto,
stangos ir kreipiamas žvilgsnis į šian
Užgriuvo mūs akys aptemę,
dieninę panašių įvykių analogiją,
Ir ausys nuo melo apkurto...
raginant suprasti pavojų ir ryžtingai
imtis konkrečių kovos priemonių.
LKB KRONIKA, Nr. 60, 1983
Skelbiama „Amerikos Balso“ laida lapkričio 1 d. Šis 28 psl. numeris ski
apie JAV Valstybės departamento riamas grįžusiems iš Gulago tikėjimo ir
raportą kongresui Lietuvos reikalu, laisvės kaliniams Anastazui Januliui ir
komentuojami įvairūs demokratijos, Vytautui Vaičiūnui. Įvadiniu rašiniu
jėgos bei teisės aspektai; apie gyvenimo paminima TTGKK penkerių metų
liūdną ir tragišką tėkmę iš Gulago rašo sukaktis, aptariama šio Tikėjimo teisių
Viktoras Petkus; poezijos posmai rimuo gynimo komiteto veikla, valdžios reakci
jami apie rudenį Lukišky, atsisvei ja ir ateities perspektyvos.
kinimą su Vilniumi, juodą šiaurės naktį,
Svarstomas vis didėjantis Lietuvos
dovanas iš tundros ir pan.
bažnyčios persekiojimas, dedami Kauno
Pagrindiniu šio numerio straipsniu arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos
„Keturiasdešimt
metų“
aptariama kunigų du pareiškimai J. Andropovui
netolima Lietuvos praeitis, pradedant suimtųjų kunigų Alf. Svarinsko ir Sig.
1914 metais. Rašinyje per 17 psl. patei Tamkevičiaus reikalu. Marguose kro
kiama istorinė raida, žemės reforma, nikos puslapiuose patiriame apie pra
pramonės kilimas, žemės ūkio apžval ėjusiais metais masiškai lankytus Šilu
ga, prekyba, susisiekimas ir t.t. Tekstai vos atlaidus, apie valdžios trukdymus
su gausia statistika bei palyginimo Žemaičių Kalvarijos atlaidų metu,
lentelėmis.
Kražių skerdynių 90 m. paminėjimą ir
Šis Aušros numeris 31 puslapio.
daug kitų bažnytinės bendruomenės
žinučių.
Lietuvos ATEITIS, Nr. 7, 1983. Tai
Laikraštyje taip pat gausu
periodinis Lietuvos jaunimo leidinys; šis pranešimų apie naujas, o taip pat ir
numeris skiriamas Lietuvos kunigams pakartotinas kratas bei tardymus įvai
— kaliniams pagerbti, pradedamas laiš riose Lietuvos vietovėse, saugumiečių
ku laisvajame pasaulyje gyvenančiam savivalę, baudas etc. Numeris bai
Lietuvos jaunimui. Iš laiško patiriame, giamas tokia užsklanda:
kad Šiluva procesijos jaunimo dėka
Lietuvi, neužmiršk!
įgavo vis platesnį mastą, kad Vytauto Kun. Alfonsas Svarinskas
Didžiojo jubiliejaus paminėjimas oku Kun. Sigitas Tamkevičius
pantų buvo neleistas, Dariaus-Girėno Jadvyga Bieliauskienė
skrydžio 50-siomis metinėmis susirinku Sergiejus Kovaliovas
siam prie kapo jaunimui nebuvo leista Viktoras Petkus
giedoti, fotografuoti, kai kurie suimti; Balys Gajauskas
Maironio jubiliejus leistas paminėti tik Vytautas Skuodis
bažnyčiose, o A. Vienuolio jubiliejaus Povilas Pečeliūnas
metu rašytojas apjuodintas kaip Gintautas Iešmantas
katalikas.
Antanas Terleckas
Seka ilgesnis rašinys apie kun. Alf. Julius Sasnauskas
Svarinską, nuotaikas jo bylos metu prie Mečislovas Jurevičius
29
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Musų Pastogėje
1

PAGERBĖME ASS VETERANĄ
Sausio 22 dienos popietę gausus Chicagos
ASS narių būrys susirinko Jaunimo centro
kavinėn paminėti labai svarbią sukaktį — fil.
J. Dainausko 80-tąjį gimtadienį.
Fil. Dainauskas atvyko su visais savo
užrašais pakalbėti apie jubiliejinę Sąjūdžio
šventę ir kaip mes ją pravesime; juk ateinantį
rudenį sueina 60 metų nuo akademinės skau
tuos įsikūrimo. Gi visi kiti šio būsimo susi
rinkimo dalyviai gavo laiškus, pranešančius
apie pietus ir fil. JD pagerbimą; taip pat
prašyta apie tai sukaktuvininkui nepra
sitarti, — turėjo jam būti netikėtumas. Bet,
anot fil. Jono — „aš būčiau ne koks skautas,
jeigu nežinočiau, ką jūs čia šiandien darote!”
Gal ir nebuvo labai netikėtai apgautas, bet

ir kiti neša nelaisvės pančius,
kad tu galėtum laisvai
gyventi ir tikėti!
LKB KRONIKA, Nr. 61, 1964 m.
Pirmasis šių metų Kronikos numeris
pateikia Kybartų parapijos klebono kun.
Sig. Tamkevičiaus bylos vyksmą: įvai
rią priešteisminę akciją, Tamkevičiaus
teismo dienomis KGB agentų stebimas
visas Vilniaus bažnyčias, „viešą“
teismo procesą, piliečių sulaikymus
gatvėje prieš teismo rūmus ir 1.1.
Skaitydami patiriame, kad kunigų
Tamkevičiaus ir Svarinsko labui buvo
surinkta apie 70 tūkst. tikinčiųjų parašų,
bet į juos, kaip viena liudininkė iš Ky
bartų pareiškė, „niekas neatsižvelgė“.
Rašinio pabaigoje sužinome, kad
kun. S. Tamkevičius praėjusio gruodžio
2 d. buvo nuteistas 6 m. griežto režimo
lageriu ir 4 m. tremties.
Kitame laikraščio straipsnyje patiria
me įdomių sovietinės žurnalistikos
plonybių bei netiesos, o taip pat apie kai
kuriuos nusikaltimus, vadinamus anti
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Leokadija ir fil. Jonas Damauskai.
J. Tamulaičio nuotr.
visuomenine veikla. Kokia ši veikla?
Korespondentė S. Mockuvienė Tiesoje
rašo, jog kun. Tamkevičius kaltinamas
ir tokia antivisuomenine veikla: „už reli
ginių apeigų atlikimą ne vien tik reli
giniuose namuose“, kas praktiškai
laikoma ligonių aptarnavimas
namuose/ligoninėse, laidotuvių procesi
ja į kapines, kryžiaus ar buto šven
tinimas.
Kunigo Svarinsko atveju, šis po teis
mo apšauktas banditu, jų pagalbininku,
ryšininku. Čia LKB Kronika ir klausia,
kurių bažnyčių požemiuose kunigas
slėpęs banditų (partizanų, red.) ginklus
ir kokius jų žygdarbius laimino, jei nuo
1946 iki 1956 metų buvo kalinams ir tik
1954 metų rudenį speclageryje buvo
įšventintas kunigu?
Turinyje taip pat skelbiama keletas
pareiškimų aukštiesiems TSRS pareigū
nams tikėjimo varžymo rūpesčiu, reli
ginių persekiojimų — kratų — tardymų
kronika, žinios iš vyskupijų, o taip pat
informacija apie katalikus kitose
sovietinėse respublikose.
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vis dėlto filisteris buvo sužavėtas ir maloniai
nustebintas, kad toks didžiulis būrys jį
prisiminė.
Sukaktuvių ratai pradėjo suktis jau anks
čiau, kai Chicagos filisterių pirmininkė A. Ra
manauskaitė sukvietė ASD, Korp! Vytis, FSS
ir ASS vadijų atstovų pasitarimą, kaip pa
gerbti asmenį, kuris akademikams yra ati
davęs visą savo širdį. Pasitarimo eigoje nu
tarėm suruošti pietus su menine programėle ir
kukliu sukaktuvininko pagerbimu didelės
Akademinio Skautų Sąjūdžio šeimos tarpe.
Ankstyvą sekmadienio popietę jau pra
dėjo rinktis akademinės šeimos nariai. Visi
atvykstantieji tuoj prašomi pasirašyti ant fil.
J. Tamulaičio ir J. Paštuko sukurto „adreso“,
kurį vėliau įteikėm filisteriui JD. Jis visuomet
renka dalyvių parašus, nes jam įdomu žinoti,
kiek akademikų kur dalyvauja (net Jubilie
jinėje stovykloje fil. J. Damauskas surinko
įvairiose pastovyklėse virš šimtinės stovyk
laujančių akad. skautų parašų); tad ir šis
sveikinimas, išmargintas įvairiomis sukak
tuvininko nuotraukomis ir dalyvių parašais,
buvo tikrai atitinkamas.
Fil. Asta atidarė pagerbimą, pakviesdama
visus atsistoti ir sugiedoti brangiam garbės
svečiui „Ilgiausių metų“. Susijaudinęs,
solenizantas irgi atsistojo ir kartu traukė
linkėjimų posmus, linkėjimus skirdamas jį pa
gerbti susirinkusiems dalyviams. Tuoj po
dainos fil. Svajonė Kerelytė užrišo sukaktuvi
ninkui nepaprastai puikią juostą iš Lietuvos
su įaustomis raidėmis SVEIKINAME; fil.
Alvida Baukutė prisegė jam gėlę, o fil. Vy
tenis Rasutis prisegė korsažą poniai L. Dainauskienei.
Toliau popietės eigą perėmė fil. Ramunė
Lukienė, kuri įdomiai, lengvai ir su geru hu
moru pravedė programą. Ji tuoj pakvietė fil.
V. Statkų apibūdinti šios popietės kalti
ninko gyvenimą, o taip pat išrišti, kaip jo
dvi meilės — akademikai skautai ir Lietuvos
istorija — tarp savęs nesusikryžiuoja, nors
abu šie dalykai jam yra labai svarbūs. Kaip
gi negali būti svarbūs — juk filisteris Dainauskas yra vienas pagrindinių ASS stei
gėjų ir jau 65 metai skautas. Nors ir
trumpai prelegentas kalbėjo, bet spėjo pa
brėžti, kad JD visą laiką gyveno/gyvena
pagal ASS šūkį: Ad Meliorem! Vis pirmyn,
vis geryn! Po tokių šiltų žodžių sesė Danutė
Korzonienė perskaitė šios kronikėlės pra
džioje minėtą adresą-sveikinimą ir visų
dalyvaujančių akademikų vardu jį įteikė

sukaktuvininkui. Nors daug visokių pažy
mėjimų ir pagerbimo lakštų jis namuose
turi, bet tokio dar nebuvo gavęs, — ši mūsų
dovanėlė jam labai patiko.
Sekė įvairūs sveikinimai ir linkėjimai:
žodžiu sveikino PLB vicepirmininkas fil. T.
Remeikis ir LSS Tarybos pirm. fil. Sig.
Miknaitis, raštu gauti sveikinimai iš Vokie
tijoje reziduojančio vyskupo Ant. Deksnio,
kuris laimino ne tik filisterį, pasiekusį tokio
gražaus amžiaus, bet nepamiršo ir ponios
Leokadijos, kuri virš 50 metų buvo jam iš
tikima ir mylima gyvenimo palydovė. Taip
pat girdėjosi gerų linkėjimų iš filisterių Br.
Kviklio, Dainos Variakojytės ir Ir. Kairytės.
Po visų šių malonių žodžių svečiai buvo
jau išalkę, tad Ramunė pakvietė tėvą J.
Vaišnį, SJ, sukalbėti invokaciją. Maistą
labai įdomiai pagamino ir dar įdomiau pri
statė Vida Talandytė. Pasivaišinus atėjo
laikas ir pačiam sukaktuvininkui tarti žodį.
Jis vėl pabrėžė, jog nebūtų skautas, jeigu
nežinotų, kas čia šiandien vyko, o taip pat
pridėjo, kad šios vaišės daromos ne vien tik
jam, bet visiems, kurie prisidėjo prie popie
tės sėkmės. Užtikrinta, kad kol kas užsi
ėmimai su ASS ir su Lietuvos istorija dar
nesikryžiuoja: jis galėsiąs ir toliau sąži
ningai dirbti abiejose srityse, — viena kitai
nesipainios. Baigdamas dar visiems mums
priminė, kad esame jam skolingi vieną
sueigą apie Sąjūdžio sukaktuvių planavimą,
kurį aptarti jis ir buvo pasiruošęs šiandien...

ASD vardu sukaktuvininką sveikina t.n. R.
Miliauskaitė.
J. Tamulaičio nuotr.
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Toliau sekė įdomi staigmena: salėje ūmai
užgęsus šviesoms, įnešti du dideli Talandytės tortai, ant kurių buvo sustatyta 80
žvakučių; torto įkandin sekė Vytenis Rasutis su ugnies gesintuvu — fire extinguisher,
kad galėtų padėti sukaktuvininkui, jeigu
jam reikėtų pagalbos užpūsti žvakes. Bet
nereikėjo — filisteris visas jas užpūtė be
gesintuvo. Vėl girdėjosi ilgiausių metų
dainos aidai...
Pabaigai Ramunė iškvietė „Trečio
dvaro“ vaidintojus, kurie pasirodė su vai
dinimėliu — „Jonai Dainauskai, čia yra
tavo gyvenimas!“, kur humoristiniais ske
čais pavaizduotos įvairios fil. J. Dainausko
gyvenimo akimirkos Klaipėdoje, Lenkijoje,
Paryžiuje ir pačioje Chicagoje. Įpinta net
reklamų, atliktų sesių Dalios ir Astos, kurios
liepė „Klausyti Dainausko patarimų“ ir
„Laikyti kojas šiltai!“ Jauną Damauską
vaizdavo fil. Linas Meilus, kuris taip įtiki
nančiai vaidino, kad net pats JD stebėjosi ir
kvatojo. Į humoro paradą įsijungė visa
krūva kolegų,-ių. Skečas baigtas visiems
svečiams sugiedant „Dievui, tau, tėvyne, ir
žmonijai“.
Programėlei pasibaigus visi pakviesti
prie tortų ir kavos, pasisvečiuoti su garbės
svečiu ir pan.
Jums, brangus filisteri Dainauskai,
linkime daug laimės, saulėtų dienų ir nepa
vargti, toliau besidarbuojant su Lietuvos
istorija ir akademikais. Ilgiausių metų!
Ad Meliorem!
fil. Rita Likanderytė

Hartfordo, Conn., akad. skautų pirmininkė
t.n. Z. Dresliūtė.
tarpe į filisterius buvo ir A. Biretaitė.
Šeštadienį vyko įvairios paskaitos, o
vakare — pokylis, kurio metu meninę
programą atliko Korp! Vytis narys Edv.
Punkris. Jis, prisitardamas gitara, padai
navo keletą gražių, savo sukurtų lietuviškų
estradinių dainų.
Toronto ASD narės (visos filisterės)
džiaugiasi atnaujinta veikla, planuoja blynų
balių, kitus įvairius renginius ir laukia
naujų narių. Ad meliorem!
Aldona Biretaitė

SESĖS TERESĖS SUDIEV
AD MELIOREM TORONTE

Mieli skaitytojai —
1982 metais Toronto akademikių skaučių
šia proga atsisveikinu su Mūsų Vyčio
skyrius, po ilgoko poilsio, pradėjo atnaujinti techninės redaktorės pareigomis. Darbas
savo veiklą. Draugovės pirmininkė fil. V. nebuvo lengvas, bet naštą lengvino eilė
Punkrienė ir kandidačių globėja fil. I. Paš- didžiosios skautiškos šeimos asmenų, kurių
kauskienė sutiko vadovauti šiai atnaujintai visų tikrai negalėčiau išvardinti, vien tik pa
draugovei.
dėkoti: ačiū jums už talką.
1983 m. spalio 9-10 dienomis Chicagoje
Nuoširdžią, skautišką padėką reiškiu M V
vykusioje metinėje ASS šventėje dalyvavo ir redaktoriui broliui Juozui už draugišką
Toronto skyrius. Penktadienio vakaro bendradarbiavimą, už pagalbą bei su
iškilmingos sueigos metu atlikti pakėlimai į gestijas, gražinant mūsų Sąjūdžio spaudą.
laipsnius, buvo pristatyti ir davė pasiža Linkiu jam ir naujam „t.r.“ daug kantry
dėjimus junjorai ir kandidatės. Penkios bės, ruošiant sekančius žurnalo numerius, ir
kandidatės pakeltos į tikrąsias nares — 4 gausesnės krūvos pagalbininkų, kurių
chicagietės ir torontietė vyr. sk. Aldona mums vis trūkdavo.
Biretaitė. Joms įteiktos tradicinės pilnatei
Ad Meliorem!
sių narių spalvos ir ženkliukai. Pakeltųjų
ps. fil. Teresė Gaidelytė-Meiluvienė ’
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ASS METINĖS MELBURNE

Kaip jau metų metais įprasta, ir pernai
rudenį Melburno akad. skautai Sąjūdžio
sukaktį (59-sias metines) atšventė nedi
deliame būrelyje kviestų svečių, daugiausia
akademikų su žmonomis/vyrais.
Šventė pradėta junjoro Dariaus Aleknos
pakėlimu į senjorus. Uždarame skyriaus
narių ratelyje, jam atlikus pasižadėjimą,
suteiktos spalvos ir senjoro laipsnis. Malonu
paminėti, kad senj. D. Alekna per savo kan
didatavimo laiką buvo stropus sueigų lan
kytojas, gražiai pasiruošė į senjorus, išmok
damas Korp! Vytis reguliaminą ir tradicijas,
ir paruošė rimtą rašinį, kuris buvo gerai
įvertintas vyresniųjų brolių korporantų.
Sudarius garbės prezidiumą, buvo įnešta
tautinė vėliava; skyriaus vicepirm. senj. A.
Vaitiekūnas pakvietė fil. Alg. Žilinską, ASS
įgaliotinį Australijai (ir Melburno ASS sky
riaus pirm.) ir s. A. Pocių (LSS Australijos
rajono vadą) trumpai peržvelgti ASS įsi
kūrimą ir gyvavimą nuo 1924 m. iki dabar,
o taip pat LSS 65-rių metų sukaktį bei
pasiekimus Lietuvoje, išeivijoje ir Australi
jos rajone.

Įdomią paskaitą skaitė p. Aldona
Butkutė (B. Appl. Sc.) apie moterų
pasiekimus akademiniame pasaulyje, paly
gindama Lietuvą su Australija; paaiškėjo,
kad Lietuvoj moterys daug anksčiau
išsimušė į akademinį darbą, negu Australi
joje.
Šventė baigta akademiniu Gaudeamus
igitur. Išnešus tautinę vėliavą, vyko trumpa
meninė dalis, kurią atliko senj. A. Vai
tiekūnas, fil. L. Cižauskaitė ir svečias s.v. A.
Šimkus. Sudainavus Dievui, tau, tėvyne, ir
žmonijai, buvo pasivaišinta kavute ir pyra
gaičiais, ir ta proga visi galėjo pasišneku
čiuoti.
Po metinės šventės pradėta ruoštis Aka
deminiam savaitgaliui, kuris įvyks kovo 2425 d. Mt. Eliza vietovėje, prie jūros. Skyrius
tikisi susilaukti dalyvių ir iš kitų vietovių —
Sydnejaus, Adelaidės ir Canberros.
Koresp.

RINKOSI WORCESTERIO ASS

Sausio 5 rinkomės fil. Petro Molio, Atlan
to rajono ASS vadeivos, namuose, kur įvyko
Worcester!o ASS skyriaus sueiga. Sueigoje

Vėlinės... Gieda Hartfordo akademikai: Z. Dresliūtė, D. Venclauskas, Id. Mantautaitė,
L. Simanskaitė, S. Džikas ir R. Budrytė.
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dalyvavo penki kandidatai ir šeši filisteriai,
o taip pat ir fil. A. Treinys, svečias iš Bos
tono. Šeimininkas pakvietė fil. R. Jaku
bauską sueigai pirmininkauti, o fil. T.
Meiluvienę atlikti sekretorės pareigas.
Kandidatas V. Jurgėla, sėkmingai pra
ėjęs Korp! Vytis apklausinėjimą, davė sen
joro pasižadėjimą, dalyvaujant Korp! ir
ASD pilnateisiams nariams. Toliau svečias
A. Treinys pasidalino mintimis apie Sąjūdį
ir Lietuvą, priminė apie šv. Kazimiero
metus, kviesdamas prisidėti prie šio šven
tojo minėjimo, etc.
P. Molio buvo pasiūlyta, kad Sąjūdžio 60
metų sukaktuvinė stovykla vyktų Atlanto
rajono stovyklos metu arba Dainavoje
rugpjūčio mėn. pirmą ar antrą savaitę. Buvo
svarstyta-pramatyta ASS šventė rajone —
gal Worcesteryje, kviečiant narius iš kitų
rajono skyrių, o taip pat studentus, vyr.
skautes ir skautus vyčius.
Kand. V. Bazikas pravedė užsiėmimą, o
sueiga baigėsi sugiedant Gaudeamus, po to
pasivaišinant kavute.
fil. T. Meiluvienė
1983 VJF PREMIJA
RIMANTUI DIRVONIUI
Daug kas pasikeitė pasaulio lietuvių sos
tinėje Chicagoje nuo 1949 metų pirmosios
pokario emigracijos bangos: senieji ateivių
veikėjai iškeliavo Anapus, jų vieton stojo
jaunesnieji Europos atvykėhai. Per sekusius
metus ir šių gretos pasikeitė: tų, kurie veik
loje ištesėjo 35 metus, neliko daug.
Daug vandens ir prakaito per trečdalį
šimtmečio nutekėjo nemunais, o mums
reikia ir toliau tvirtai budėti lietuviškoje tar
nyboje. Dr. Vinco Kudirkos žodžiais tariant
— „jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną,
kuris prilaiko jūsų namo sieną, iš baimės
jūs neišlakstykit, tik tą pačią dieną tuoj kitą
statykit...“ Deja, tų patvarių stulpų vis
mažiau ir mažiau berandame, todėl labai
vertiname kiekvieną ąžuolą, atlaikiusį pra
eities audras ir dar besiryžtantį toliau dar
buotis savųjų tarpe.
Vydūno Jaunimo Fondas 1983 metais pa
gerbė ASS narį fil. Rimantą Dirvonį už
nepailstamą ilgametę veiklą lietuviško jau
nimo tarpe. Dar nebaigęs architektūros
studijų, 1953 m. įstojo į Korp! Vytis, iš karto
atnešdamas veiklos nerimą ir sumanumą.
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Fil. Rimantas Dirvonis
1956 m. tampa Akademinio sporto klubo
LITUANICA pirmininku ir krepšinio sekci
jos treneriu. Laikui bėgant, jau ir sporti
ninkų vaikai suaugo ir papildė klubo gre
tas, o trenerį rado tą patį — Rimantą
Dirvonį.
28 metai prabėgo, bedirbant su jau
nimu, ir kas suskaičiuos valandas, savaites,
mėnesius, Rimanto atiduotus Chicagos
lietuvių sportuojančiam atžalynui!
Šalia darbo su sporto klubu, šiuo metu
Rimas taip pat yra Šiaur. Amerikos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos cv vykdomasis vicepirmininkas. Jis taip
pat atliko pagrindinį organizacinį ir pravedimo darbą pernai vasarą vykusiose Antr.
Pasaulio Lietuvių Dienų sporto žaidynėse.
Šiuo metu PLB-nės valdyboje eina sporto ir
specialių projektų vicepirmininko pareigas.
Darbo daug ir dirva plati, o šioje dirvoje
Dirvonis suskuba visur, nesunkiai prisi
prašomas. Jam bene įgimta daryti geruo
sius darbus ten, kur jie reikalingi.
Gausus jo veiklos sąrašas ir akademinės
skautijos gretose. Rimantą sutinkame visur,
kur reikalingi darbo sugebėjimai, patirtis ir
noras palikti pasaulį geresnį, negu jį ra
dome. Dvi kadencijas jis sėkmingai va
dovauja Chicagos FSS skyriui; vėliau ir cv.
pirmininkas, ilgametis ASS vadijos judrus
narys, visada turįs planų, sumanymų ir
noro juos įgyvendinti. Ilgus metus jį
matome VJF tarybos narių tarpe.
1970 m. buvo įsteigta Akademinės
Skautijos Leidykla; jos steigėjų rikiuotėje ir
Rimantas, netrukus perėmęs leidyklos vado
vavimo darbą.
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Jau yra tapusi tradicija (pradėta 1973
m.), kad VJFondas kasmet apdovanoja
vieną pasižymėjusių liet, visuomenės veikėjų
žymeniu ir pinigine premija. Kukli tai
premija ir mažas atžymėjimas, tačiau šiais
simboliais bandoma skatinti ir kitus jau
nuosius mūsų genties brolius-seses žengti
darbo ir ištvermės keliu. Toks išskirtinis
asmuo yra Rimantas Dirvonis: jis tarnybą
Dievui-Tėvynei-Artimui
atlieka
pavyz
dingai, sumaniai ir su ištverme.
V.M.

SAVA PATALPA
Iki šiol Akademinės (vici Chicagoje)
Skautijos Leidykla, Mūsų Vyčio administra
cija ir Vydūno Jaunimo Fondas

SAVA PATALPA
Iki šiol Akademinės Skautijos Leidykla,
Mūsų Vyčio administracija ir Vydūno Jau
nimo Fondas (visi) Chicagoje turėjo didelių
nepatogumų sandėliuoti knygas, žurnalus,
dokumentus bei kitą ASS archyvinę
medžiagą. Tai sunkino ekspedicijos darbą, o
surankioti įvairiose vietose laikytas knygas
užimdavo daug laiko. Dažnai patalpos buvo
nepatogios ir netinkamos šiems leidiniams
laikyti.

LSS Tarybos nariai Sydnėjuje: filisteriai
Balys Barkus ir Pajauta Pullinen.

Po ilgų ieškojimų pavyko išnuomoti
kambarį M. Morkūno spaustuvės pastate.
Dabar ten vyksta lentynų gaminimas ir
turimo turto gabenimas. Tikimasi, jog dabar
visų šių institucijų darbas bus žymiai leng
vesnis.
Kuklių patalpų pradžia — jau įvykęs fak
tas, bet reikėtų įsigyti žymiai erdvesnes ir
patogesnes. Jei kas turi siūlymų patalpų
klausimui išspręsti, praneškite ar rašykite
apie tai A.S.S. vadijai.
ASS inf.

SUSIDOMĖJIMAS VYDŪNO KNYGA

Fil. Ram. Jelionytė priima premiją už savo
nuotrauką XII-je Liet. Foto Arch, parodoje,
Chicagoje.

Dr. Vydūno didysis veikalas vokiečių
kalba Septynių šimtų metų lietuvių-vokiečių
santykiai nenumatytai susilaukė didelio
susidomėjimo. Per du mėnesius neseniai
išleistosios šios knygos antrosios laidos 300
egzempliorių jau išsiuntinėta prenumera
toriams. Vykdomas knygos siuntimas
Vokietijos universitetų bibliotekoms. Fil. G.
Juškėnas iš Cleveland© atsiuntė čekį ir
užsakė knygą kurio nors universiteto
(leidėjų nuožiūra) bibliotekai. Daug skai
tytojų leidinį užsako papildomai, manome —
asmenims Europoje.
Būtų labai naudinga, kad šiuo metu stu
dijuojantieji ASD ir Korp! Vytis nariai
minėtą knygą įteiktų savo universitetų
bibliotekoms. Šiuo tikslu parašę laišką
Vydūno Jaunimo Fondui, egzempliorių gaus 9
nemokamai.
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Administratorės
Paraštė
DĖKOJAME IR PRAŠOME
Mieli skaitytojai —
Didelis ačiū visiems, kurie metų pra
džioje pareigingai prisiunčiate prenumera
tos mokestį, o dar didesnis pridedantiems
kartu ir auką. Maloniai prašome atsiliepti ir
tuos skaitytojus, kurie nėra dar atsilyginę
už praėjusius metus.
1984-tieji yra ASS sukaktuviniai metai;
savo žurnalo puslapiuose Sąjūdžio 60-čio
sukaktį užsimota paminėti atitinkamomis
temomis, praeities akimirkomis, nuo
traukomis ir pan. Šia proga prasminga
dovana būtų užprenumeruoti MUSŲ VYTĮ
jo negaunantiems mūsų veteranams. Taip
pat prašome raginti ir jaunuosius Sąjūdžio
narius,-res, kad jie sukaktuviniais metais
neliktų be savos spaudos.
MV administracija

P.S. Redakcija taip pat kviečia talkon:
paremti žurnalą ASS veiklos prisiminimais,
svarstymais, etc.

MŪSŲ VYŪIO garbės prenumeratoriai

Dr. A. B. Gleveckas, Chicago, IL (1983 ir
1984 m.)
V. Kalendrienė, Eston, Ont., Canada
Danutė Keršienė, Toronto, Ont., Canada
Dr. Raimundas Strikas, Decatur, GA
Vytas Mišelis, Monroeville, PA
Danutė Petkūnaitė, Chicago, IL
MŪSŲ VYTĮ aukomis parėmė:

$25.00 — Čikagos Skautininkių
Draugovė
$13.00 — Zuzana Janušienė, Livonia,
MI
$11.00 — Vyt. ir Vanda Šliūpai, Saudi
Arabia
$10.00 — Edmundas Korzonas,
Chicago, IL
Po $8.00: Nina Norris, Chicago, IL;
Vida Vizgirdaitė, Chicago, IL.
Po $5.00: E. Fedaras, Winnepeg, Man.,
Canada; Danutė Petkūnaitė, Chicago, IL;
Marija Ročkuvienė, Chicago, IL;
Po $3.00: Rimantas Blinstrubas,
Chicago, IL; Sofija Jelionienė, Darien, IL;
Sofija Laukaitienė, Muenchen, V. Vokie
tija; dr. Algirdas Marchertas, Hickory
Hills, IL; Vytenis ir Sofija Statkai, N.
Riverside, IL; Algis Strikas, Evergreen
Park, IL; Pranas Zailskas, Cicero, IL.
$1.00: Ona Gailiūnaitė, Toronto, Ont.,
Canada.
Visiems NUOŠIRDUS AČIŪ!
M V Administracija
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