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TŪKSTANTMETĖS GENOCIDO TRADICIJOS

KELI SLAVŲ ĮTAKOS 
PLITIMO BRUOŽAI

P. Viltautas

I
Lietuvių tautos istorija paženklinta 

nepertraukiama kova dėl savo egzisten
cijos, dėl savo gyvybės. Jau daug amžių 
svetimieji braunasi į jos teritoriją, o tik
riems jos vaikams ne kartą, palikus 
savo tėvų žemę, reikia dangintis į toli
mus, dažnai nesvetingus kraštus arba 
etapais varomiems mirti šaltose Sibiro 
platybėse. Kad sukaustytiems nereikė
tų eiti į Rytus, mūsų tėvai ir seneliai 
bėgdavo į Vakarus. Viena tremtis 
gimdė kitą, ir mūsų mažos tautos vaikų 
pasklido po visą pasaulį. Tiesa, mes ne
same vienintelė tauta, patyrusi karčią 
tremtinių dalią. Bet ir mums tremtis 
yra tragiška, liudijanti skriaudas ir ne
teisybes, kurias esame patyrę iš sveti
mųjų.

Net ir prabėgomis žvilgterėjus į mū
sų tautos istoriją, išaiškėja didžiausias 
tremties kaltininkas — mūsų rytinis 
kaimynas. Esame daug kruvinų skriau
dų patyrę dėl teutoniško agresyvumo 
tiek viduramžiais, kai po kryžiuočio 
kalaviju suklupo mūsų broliai prūsai, 
tiek naujaisiais laikais, kai buvo inten
syviai vokietinami Mažosios Lietuvos 
lietuviai. Sunkiomis, mums nepalan
kiomis istorinėmis sąlygomis naudojosi 
lenkų ponai, čiulpę geriausias mūsų 
tautos jėgas ir nedėkingai atsimokėję 
mūsų kalbos, papročių ir kultūros nie
kinimu. Tačiau pačias didžiausias, pa
čias baisiausias nuoskaudas esame pa
tyrę iš rusų. Nusimetusi 
mongolų-totorių jungą, bet iš savo 
buvusių valdovų pasisavinusi daug 

valstybinių ir politinių metodų, Mask
va savo valdžion paėmė ne tik rusiškas 
žemes, pavergė giminingas baltarusių ir 
ukrainiečių tautas, bet, grobdama kitų 
tautų žemes Pavolgyje, Pauralėje, Sibi
re, Pabaltijyje, Maskvos valstybė 
išaugo į didžiulę kolonijinę Rusijos 
imperiją, išaugusią ant daugelio rytų 
Europos ir šiaurės Azijos tautų ir tau
telių sutryptos laisvės ir pačios rusų 
tautos skurdo, beteisiškumo. Šiandie
ninės TSRS imperijos pamatuose įmū
ryta kai kurių Europos, Užkaukazės, 
Vidurinės Azijos valstybių griuvėsiai, 
daugelio Pavolgio, Uralo, Sibiro, Kau
kazo ir Tolimųjų Rytų tautų ir tautelių 
savarankiškumas. Rusai, bet ne nuo 
amžių čia gyvenančios tautos, yra tų 
žemių šeimininkai.

Rusiškosios valstybės plitimą lydėjo 
nenutrūkstama rusų kolonizacija. 
Neprisirišęs prie namų, mėgstąs kitur 
savo laimės ieškoti, be to, skurdo, vargo 
ir beteisiškumo spaudžiamas rusų 
žmogus bėgo iš savo krašto, ėjo į toli
miausius savo valstybės užkampius, 
kūrė ten „stanicas”, kaimus, mies
telius, tvirtoves. Rusų tauta visą laiką 
garsėjo pabėgėliais kazokais, tariamai 
mylinčiais laisvę, bet mielai tarnaujan
čiais tironams, kai pavergiami ir 
plėšiami kiti; pasižymėjo visokiais 
„verslininkais” ir valkatomis, prasi
skverbiančiais į nuošaliausius Sibiro 
kampelius. Šis klajokliškas rusų polin
kis labai padėjo Maskvai tvirtai savo 
rankosna suimti visas neaprėpiamas 
teritorijas, padaryti jas „teisėtomis”
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rusų žemėmis su rusų gyventojais, kai
mais, miesteliais ir miestais. Ši stichinė 
kolonizacija daug kur nustelbė vieti
nius gyventojus, uždėjo rusiškumo ant
spaudą daugeliui visai nerusiškų teri
torijų, užmaskavo grynai kolonijinę jų 
padėtį.

Nuolatinis tylus, bet nepaliaujamas 
rusų plitimas gresia ne vienai Rusijos 
imperijos sudėtin patekusiai tautai. Kai 
kurios Pavolgio ir Pauralės tautelės jau 
beveik žuvusios arba gyvos tik iš vardo. 
Kitos yra labai aprusintos, deformuo
tos, praradusios daug savo nacionali
nių bruožų. Tarybų Sąjunga — baisus 
tautų lydymo katilas. Viena seniausių, 
paskutinė (ir vienintelė tokio dydžio) 
kolonijinė imperija savo pavergtų tautų 
klausimą stengiasi išspręsti visai 
kitaip, negu jį išsprendė Anglija, Pran
cūzija, Olandija ir kitos buvusios kolo
nijinės valstybės. Ji paprasčiausiai šias 
tautas stengiasi nužudyti, sulydyti į ta
riamą „tarybinę”, o iš tikrųjų rusišką 
tautą. Marksistinė doktrina apie tau
tinių skirtumų išnykimą komunizme 

šioms užmačioms kaip tik tarnauja.
Į šį lydymo katilą yra patekusi ir lie

tuvių tauta. Ir ne pirmą kartą. Masinis 
lietuvių, teisingiau lietuvių protėvių — 
baltų, tirpimas prasidėjo jau apie V a. 
po Kristaus, kai slavai pradėjo veržtis į 
rytines baltų žemes. Įvairių mokslo sri
čių (archeologijos, etnografijos, lingvis
tikos, antropologijos ir kt.) duomenimis 
jau aiškiai įrodyta, kad nuo neolito pa
baigos mūsų protėviai baltai gyveno di
deliuose Europos plotuose, maždaug 
nuo Vyslos žemupio ir Baltijos jūros 
vakaruose iki Okos ir Volgos aukštupių 
rytuose, nuo Dauguvos šiaurėje iki 
Pripetės pietuose. Tokiu būdu jiems 
priklausė ne tik visas Nemuno ir Ne
ries, bet ir Dniepro aukštupio baseinas. 
Tuo laiku, kai šios baltų gentys susifor
mavo, jų gyventojų skaičius buvo maž
daug toks pat, kaip ir tuometinių ger
manų ir slavų genčių. Panašaus dydžio 
buvo ir jų teritorijos bei kultūros lygis. 
Tokia padėtis truko iki pirmosios I tūks
tantmečio po Kristaus pusės, iki di
džiojo „tautų kraustymosi”, kuris pa-

Į rekrutus (caro kariuomenę) varomas valstietis atsisveikina su žmona ir 
vaikais. Dail. Mašinsko paveikslas.
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Jurgis Bielinis, žymusis mūsų knyg
nešys ir Lietuvos nepriklausomybės 
skelbėjas.

keitė ne tik Vakarų Europos veidą, 
sugriaudama Romos imperiją, bet ir Ry
tų Europą. Slavai ėmė veržtis ne tik j 
Balkanus, į Bizantijos žemes, bet ke
liomis bangomis pradėjo plisti ir į 
Dniepro aukštupį, į rytines baltų 
giminių žemes. V—VII a. kelios slavų 
bangos, nusiritusios į šiaurę, pasiekė 
Ilmenio ir Ladogos ežerus. Prie Volgos, 
Okos, Dniepro, Desnos, Pripetės gy
venę baltai arba buvo išžudyti, arba 
susimaišė su ateiviais slavais ir buvo 
asimiliuoti. Ypač daug baltiško kraujo 
liko tose slavų giminėse (drevlianuose, 
dregevičiuose, iš dalies krivičiuose), iš 
kurių vėliau susiformavo baltarusių 
tauta. IX—X a. rytinių baltų žemės jau 
buvo slaviškos, tik su kur ne kur išliku
siomis senųjų gyventojų salomis. (Apie 
vieną tokią baltų gentį — galindus, gy
venusius prie Protvos upės netoli Mo
žaisko, rašo to meto rusų metraščiai. 
Užuominų apie juos užtinkame ir rusų 
tautosakoje).

Dniepro upe ėjęs prekybinis kelias 
„iš variagų į graikus”, t.y. iš Skan
dinavijos į Bizantiją, padėjo čia išaugti 

paupių miestams. Nuolat šiuo keliu ju- 
dėję skandinavai-normanai įkūrė 
Rusios valstybę, kuri, X a. priėmusi 
krikščionybę, gavo didelį antikinės kul
tūros palikimą. Dabar slavų plėtimasis 
į baltų (konkrečiau — jau į lietuvių) 
žemes vyko organizuotai, remiamas Ki
jevo Rusios kunigaikščių kariaunos. 
Šios kariaunos jėgomis buvo nukariau
ta didesnė dalis kitos baltų giminės — 
jotvingių žemių. Verždamiesi jotvingių 
žemėmis į šiaurę ir vakarus rusų kuni
gaikščiai statė miestelius — tvirtoves: 
Naugarduką, Slonimą, Volko viską 
užimtoms teritorijoms valdyti ir kolo
nizuoti. Pačiame užkariautų jotvingių 
žemių pakraštyje, ant Nemuno kranto, 
jotvingių pilaitės vietoje buvo pasta
tytas Gardinas. Rusiškų pilių prie
dangoje tuojau kurdąvosi rusų kolonis
tai. Tokių kolonistų greit atsirado 
Naugarduke, Volkoviske, Gardine ir 
kitose vietose. Vietiniai gyventoja jot
vingiai būdavo naikinami, stumiami į 
pakraščius, į girių glūdumas, pamažu 
nyko.

Gerai žinome vakarinių mūsų brolių 
— prūsų nukariavimą ir jų žuvimą. Bet 
kažkaip iš dėmesio išsprūsta rytinių 
mūsų brolių žuvimas slavų bangose. Iš
sprūsta gal todėl, kad jis buvo per ma
žai užfiksuotas dokumentuose, mažiau 
patekęs į istorinius šaltinius, nors ne 
tik lingvistinių ar archeologinių duo
menų, bet ir rašytinių užuominų apie 
tai yra pakankamai. Tik jotvingių užka
riavimas ir jų likimas plačiau žinomas.

Slavų įsigalėjimas rytinių baltų 
žemėse — pirmasis ilgo, nenutrūks
tamo ir baisaus slaviško elemento 
plitimo ir lietuviško (anksčiau baltiško) 
elemento nykimo epizodas. Tiesa, jis 
kiek pakito ir žymiai sulėtėjo po Kijevo 
Rusios suirimo, o ypač po mongolų-to
torių užkariavimų. Patekę totorių val
džion, rytų slavai negalėjo laisvai plės
tis. Jie patys nešė sunkų ir žeminantį 
Azijos klajoklių jungą. Nemaža rusų 
kunigaikštysčių mielai glaudėsi prie 
iškilusios Lietuvos valstybės, juos sau-
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gojusios nuo totorių. Valdydami di
delius rusų žemių plotus, Lietuvos kuni
gaikščiai valstybės vidaus reikalams 
naudojo senąją bažnytinę slavų kalbą 
(panašiai, kaip užsienio reikalams — 
lotynų ir vokiečių), vesdavo rusų kuni
gaikštytes ir t.t. Slaviškoji įtaka dabar, 
nors ir nežymiai, plito per valdovo dva
rą, paliesdama, tiesa, tik valdantįjį 
sluoksnį. Nors tuo metu ši įtaka ir ne
buvo labai didelė, bet turėjo visai kitas, 
daug reikšmingesnes pasekmes kur kas 
vėliau. Įpratę naudotis svetima kalba, 
svetimu raštu, svetima kultūra, 
Lietuvos didikai vėliau, priėmę krikš
čionybę ir suartėję su lenkais, ne tik 
nesigriebė kurti savo, lietuviško rašto, 
savos krikščioniškos kultūros, bet neju
čiom prisiėmė lenkiškąją, kitaip sakant 
— vieną slaviškąją įtaką lengvai iškei
tė į kitą slaviškąją.

Tai buvo baisiausia Lietuvos valsty
bės slaviškosios dalies įtaka Lietuvos 
valdančiajam luomui, tuo pačiu ir visai 
Lietuvai. Įpratę naudotis svetimos kul
tūros formomis, jie lengvai jas keitė ki
tomis, bet neskubėjo kurti savų, lietu
viškų, kai po krikščionybės įvedimo 
tam kaip tik buvo gera proga, būtinas 
reikalas ir istorinis uždavinys. Lietuvių 
tauta šio uždavinio neįvykdė. Daug dėl 
to kalta rytų slavų įtaka, pasireiškusi 
per valdovo dvarą. O už tai lietuvių tau
ta turėjo labai brangiai sumokėti.

II

Kitas istorinis laikotarpis — slaviš
ka įtaka į lietuvių tautos gyvenimą 
smelkėsi iš pietų. Ši įtaka ir jos pasek
mės mums gerai žinomos. Buvo nušluo
tas beveik visas aukštesnysis sluoks
nis, visa to laiko lietuvių tautos 
inteligentija. Ji nuėjo tarnauti svetimai 
tautai ir svetimai kultūrai. Tauta buvo 
visapusiškai apvogta. Nemaža tautos 
dalis virto svetimkūniu parazitu, čiul
pusiu geriausias jėgas, bet nieko neda
vusiu saviesiems. Dar daugiau — susie
jęs Lietuvos likimą su Lenkija, pražudė 

savo valstybę, įstūmė tautą į politinę 
vergovę, kaip anksčiau savanoriškai 
buvo atsidavęs kitos tautos kultūrinėn 
priklausomybėm

Lietuvai patekus į carinės Rusijos 
jungą, rusiškai slaviškai įtakai iš rytų 
vėl plačiai atsivėrė durys. Jau Jeka
terinos II laikais, vos tik prijungus 
Lietuvą prie Rusijos, Lietuvą imta va
dinti „nuo amžių rusišku kraštu”, pa
galiau vėl sugrįžusius į motinėlės Ru
sijos glėbį. Lietuvos istorijoje ir 
kultūroje buvo ieškoma visko, kas tik 
kiek dvelkdavo rusiškumu, o tokio rusiš
kumo pritrūkus — dalykai būdavo 
klastojami.

Tačiau ne įrodinėjimai tada buvo 
svarbiausia rusiškumui plėsti. Buvo 
imamasi konkretesnių priemonių: rusų 
kalbos įvedimas ne tik į valdiškas įstai
gas, bet ir į visas kitas gyvenimo sritis, 
rusų kolonistų atkėlimas, brutaliausias 
lietuvių kalbos ir lietuviškos spaudos 
draudimas, mokyklų atėmimas, viso 
kultūrinio gyvenimo slopinimas, Baž-

Lietuvos mokykla rusinimo laikais; P. 
Rimšos skulptūra.
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nyčios varžymas ir persekiojimas, žiau
rios administracinės ir teisminės baus
mės, kalėjimas ir trėmimai, pagaliau 
net Lietuvos vardo panaikinimas — 
visa tai turėjo dar geriau už „moksli
nius” faktus įrodyti, kad šis kraštas 
tikrai rusiškas.

Bet istorija mėgsta paradoksus. Tau
tinis atbudimas, aiškus, sąmoningas 
apsisprendimas už visa, kas lietuviška, 
prasidėjo kaip tik juodžiausios rusų 
priespaudos metu. Per įnirtingiausią 
rusinimo įkarštį lietuviai mažiausiai ru
sėjo. Neminint vieno kito atvejo, masiš
ko rusėjimo nebuvo. Atvirkščiai — vis
kas ėmė judėti priešinga kryptimi. 
Lietuviška sąmonė plito, apimdama 
plačiausius tautos sluoksnius, nors ir 
negausiai, į lietuvybę ėmė grįžti net kai 
kurie sulenkėję bajorai. Kovodami prieš 
brukamą rusišką kalbą, lietuviai ėmė 
kratytis ir lenkiškos. Prasidėjo atgi
mimas, pasipriešinimas ir kova visose 
gyvenimo srityse ir įvairiose vietose, 
net bažnyčiose. Tautinio atgimimo ir 
sąmonėjimo srautas buvo nesulai
komas. Upės užtvenkti iš tikrųjų 
niekam nepasisekė.

Ši gaivališka ir gaivi srovė nunešė į 
nepriklausomą gyvenimą. Mirti pa
smerkta tauta atkūrė ir apgynė savo 
valstybę. O būdama politiškai nepri
klausoma, per du laisvės dešimtmečius 
likvidavo daug vergovės laikais susi
kaupusio atsilikimo, kuone pasivijo 
kitas Vakarų Europos šalis. Jei ne 
karas ir nelemtoji okupacija, galimas 
dalykas, jau būtų žygiavusi greta tokių 
valstybių, kaip Danija, Olandija, Šve
dija, Šveicarija. Per šiuos nepriklau
somo gyvenimo metus pavyko atsikra
tyti daug rusiško raugo, išmesti nemaža 
slaviško balasto tiek iš kalbos, tiek iš 
kultūros, tiek iš viso gyvenimo būdo. 
Buvo labai sumažėjęs girtavimas, kyši
ninkavimas, biurokratizmas, 
papirkimai, netvarka, nesąžiningumas, 
vėlavimai, delsimai, nerūpestingumas, 
nepunktualumas ir kiti slavams labai 
būdingi reiškiniai. Vagystės, plėši

kavimai, prievartavimai, valstybės tur
to grobstymai buvo reti, sensacingi 
dalykai, paprastai greit išaiškinami ir 
baudžiami.

Nusikalstamumas nepriklausomoje 
ir okupuotoje Lietuvoje — du nepaly
ginami dalykai. Jei pasitaikydavo 
vienas kitas ilgiau nesugautas nusikal
tėlis — jis virsdavo kažkokia išimtimi, 
įvairiausių kalbų objektu.

Buvo padaryta didelė pažanga, buvo 
išgydyta daug rusų priespaudos paliktų 
žaizdų, atitaisyta nemaža ilgos slavų 
įtakos padarytų iškraipymų lietuvio 
charakteryje ir gyvenimo būde. Tačiau 
toli gražu ne viskas suspėta. Dar liko 
daug darytino ir taisytino. Dėl Stalino- 
Hitlerio sąmokslo valstybė buvo pa
smaugta. Lietuva vėl įjungta į Rusijos 
imperiją, tauta įmurkdyta į rusiškos ne
tvarkos liūną. Vėl iškilo tautinės mir
ties pavojus.

Mums vėl gresia pražūtis. Senos, 
pusantro tūkstančio metų turinčios ge
nocido tradicijos vėl tęsiamos. Tik da
bar praturtintos, papildytos, vykdomos 
apgalvotai, klastingai, gudriai ir daž
nai užmaskuotai. Dabar rusinimas, su- 
artinimas ir suliejimas su rusų tauta 
aiškinamas ne kaip rusiškų žemių su
grįžimas į Rusijos motinėlės prieglobs
tį, bet kaip „tautų brolybė”, „tautų su
artėjimas”, kaip ekonominis ir 
kultūrinis bendradarbiavimas žengiant 
į bendrą tikslą — komunizmą. Pati bru
taliausia rusiškojo kolonializmo poli
tika, kultūrinė priespauda, ekonominis 
išnaudojimas, dvasinis teroras vyk
domi su šiais gražiais, bet su tikrove 
nieko bendro neturinčiais šūkiais ir teo
rijomis. Tuščiomis frazėmis ir nevyk
doma konstitucija pridengtas tautų ly
dymo katilas verda...

Vargas mums, jei mes, vėl patekę į 
šį katilą, neišgirsime istorijos pamokų, 
nesuprasime, kas mums gresia ir visu 
ryžtingumu, sąmoningumu nestosime 
žūtbūtinėn kovon dėl savo tautinės 
gyvybės!

(Iš šešto pogrindžio „Aušros” tomo)
5
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TĖVYNĖ IR ŽMOGUS

Nuostabiai skamba, kai kas nors 
pradeda kalbėti apie tėvynę. Praeities 
kelių erdvė ir laikas virsta dabartim. 
Seniai užmiršti daiktai bei įvykiai vėl 
atgyja, seniai nuaidėję garsai ir žodžiai 
pradeda skambėti vėl. Viltys — abejo
nės, sielvartai — džiaugsmai ir vėl pra
deda savąjį pokalbį su žmogumi. Visa 
būtis nušvinta, naujai atskleisdama, ką 
kadaise taip dosniai žadėjo ir kas išsi
pildys.

Prieš sielos akis tėvynė atsistoja 
kaip didžiulė paslaptis. Jeigu kas paly
gintų tėvynę su pasauliu, pasaulis būtų 
kaip puslapis, kurį galima lengvai ir 
pilnai perskaityti. Bet kas nori pasiekti 
tėvynės prasmės gelmes, tas turi iš
mokti, tylus ir susimąstęs, būti su 
savimi. Tiktai tada jo sieloje suskam
bės švelnūs žodžiai: Tėvynė — tai mūsų 
jaučiamo pasaulio pradžia ir jo turinio 
paskirtis, tai paslaptingasis, pilnutinis 
žmogaus džiugesys.

Bet tą sunku suprasti. Dažniausia 
sakoma, kad todėl tėvynė taip daug 
reiškia žmogui, kadangi ten įvyko jo 
visa pirmoji patirtis. Tenai jį pasitiko 
motinos save aukojanti meilė ir rūpes
tingasis tėvo gerumas. Ten jis išgirdo 
pirmuosius žmogaus žodžius. Tėvynėje 
— motinos giliame švelnume, tėvo min
čių skaidrume — jis pirmą kartą iš
gyveno, ką tai reiškia: būti žmogumi.

Sakoma taip pat, kad tėvynėje 
žmogų pirmą kartą gaubė šviesių sau
lės spindulių, nakties tamsos austas rū
bas. Kad ten pirmą kartą jam atsisklei
dė žydintis pavasaris ir vystantis 
ruduo; banguojanti turtinga vasara,
6

balta sapnuojanti žiema.
Kiekviena gėlė ir kiekvienas medis, 

laukai ir miškai, visa, kas gyva žemėje, 
vandeny ir danguje, ten žmogų pirmąjį 
kartą aplankė. Ir visi jam pasakojo, kas 
jie yra. Tenai ir laikas ištiesė savo 
rankas į jo gimtosios erdvės lopšį ir 
nešė jį per pirmąsias dienas, mėnesius, 
pirmuosius metų laikus; per jų nuola
tines žaismingas varžybas, jų nesiliau
jantį kitimą. Nešė jį pro šalia vykstan
čius kitus gyvenimus — leisdamas 
pagaliau ir jo paties gyvenimui atsi
skleisti savaisiais žiedais.

Tačiau vien tiktai pirmasis kartas 
dar nieko nesako. Faktas, kad žmogaus 
gyvenimas tėvynėje atsiveria, mus 
tiktai įveda į tėvynės paslaptį. Žmogus 
alsuoja šios paslapties gelmėse. Ir ten 
— pati tėvynė per jį alsuoja. Tenai ji 
žmogų visiškai užlieja, ten ir jis pats 
tėvynę visiškai persunkia.

Svetimo ir atėjūno alsavimas kitoks. 
Jis tėvyne, jos turiniu, jos esme negy
vena; svetimasis su jos gamta, jos žmo
nėmis nesutampa. Tėvynė gi — negy
vena juo. Jis lieka visą laiką šalia jos, 
gyvena tarsi toli už jos ribų, nors joje 
buvotų ir ištisus šimtmečius.

Savaime aišku, kad tėvynė — tai 
erdvė tam tikrame laike. Bet vienybė su 
ja priklauso nuo savitos žmogaus 
esmės. Tėvynėje — jaunystės erdvėje — 
žmogus pradeda vystyti savojo buvimo 
sąmonę. Šiai sąmonei augant toliau, 
auga jo gyvenimo turinys, auga ir visas 
pasaulis. Tėvynėje glūdi viso pasaulio 
ir viso augimo pagrindas.

O kaip su pačia tėvyne? Būdamas
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tyliai susikaupęs, žmogus mato ją 
augančią iš savo esmės. Kokia žmo
gaus esmė, tokia ir jo tėvynė. Ir nors 
šią mintį daugelis apsupa antraip, jos 
galutinė prasmė vis tiek išlieka ta pati. 
Tačiau savo pilnu aiškumu, ši mintis 
nušvis tiktai tam, kuris sau leidžia pri
imti galimybę, kad žmogus yra dvasinė 
būtybė, aukštai iškilusi virš laiko ir 
erdvės.

Kiekvienu atveju — tėvynė jungta
sis su žmogaus esme. Ji yra tikrovė, 
kurioje žmogus gali suvokti savosios eg
zistencijos prasmę, kurioje jis gali pa
siekti savo esmės sąmonę. Todėl tėvynė 
yra taip pat kartu ir pareiga ir už
davinys.

Ši vidinė tėvynės ir žmogaus jungtis 
atsidengia ir skausme, kurį žmogus jau
čia atsidūręs svetimam krašte. Tas, 
kurio esmės struktūra skirtinga, tas, 
kuriam lemta keliauti per gyvenimą be 
tėvynės, be savosios žemės, gimtosios 
aplinkos — toks žmogus niekados nepa
tirs namų ilgesio, niekad nesugebės su
prasti, ką reiškia gyventi su tėvyne. Jis 
pasiliks vienas tų benamių, kurie taip 
sunkiai suvokia savojo gyvenimo reikš
mingumą — ir kurie niekad nepasiekia 
savosios esmės sąmonės. Tokių tėvynė 
ten, kur jie gali krautis medžiagines gė
rybes ar tenkinti savo geismą valdyti 
bei prievartauti.

Jautimasis namie, buvimas tėvynėje 
— ir buvimas benamiu — tačiau nėra 

vien tiktai atskiro žmogaus reikalas. Ir 
vienas ir kitas turinys auga kartu su 
žmonių grandimi, kurią kiekvienas 
naujagimis pratęsia toliau. Pirmuoju 
atveju, tėvynės ir žmogaus esmės są
skambis, darna iš kartos į kartą nuola
tos ryškėja. Antruoju atveju — stiprėja 
užsispyręs įsitikinimas, kad yra įmano
ma pinigais ar prievarta užsitikrinti 
sau žemės plotą ir jį tėvyne pavadinti.

Tada, žinoma, galima sau ginčytis, 
kam ši tėvynė priklauso. Kas kaip 
tiktai įrodo, kad toks žmogus tėvynei 
nepriklauso, kad ji su juo neturi nieko 
bendro. Tėvynės žmogus dėl jos nesi
ginčija — jis tėvynei gyvena. Tėvynė gi, 
savųjų jėgų, savosios ramybės pilnatvę 
suteikia tiktai tiems žmonėms, kurių 
esmėje yra jos pačios šaknys, tiems, 
kurie tėvynėje įkūnija savąjį žmogiš
kumą.

Tokie žmonės gerbia ir myli kiek
vieną tėvynės apraišką. Kiti tėvynės 
žmonės jiems yra visų jos paslapčių, 
visų tėvynės skausmų, visų jos džiaugs
mų skelbėjai. Tėvynė yra jų žmogiš
kumo dirva. Ji slepia savyje žmogaus 
visas kūrybines galias ir, per visas 
amžinybes ir begalybes be paliovos 
banguojančios, visa kuriančios Valios 
— milžiniškas, žmogų perveriančias iš
gąsčiu — Galybes.

(... Tėvynė slepia... visa kuriančios 
Valios... Galybes ir Valdžias... Kuni
gaikštystes, Sostus ir Viešpatystes...)

LEMIANTIS APSISPRENDIMAS

Jį padarė vienas lietuvis berniukas, 
būdamas kokių dešimties ar dvylikos 
metų. Kartą jo motina ėjo su juo aplan
kyti pažįstamus vokiečius. Berniukas 
visą kelią jautėsi lyg nesavas. Pa
galiau jis kreipėsi į motiną: „Mama, kai 
jūs ten vokiškai kalbėsite, neklauskit 
manęs lietuviškai!” — „Kodėl, sūnau?” 
motina klausiamai pažvelgė į jį.

Dabar jam pasidarė aišku. Jis gė
dinosi lietuvių kalbos. Ji turėjo blogą 
vardą. Nerasdamas išeities, berniukas 
pakėlė akis į motiną. Pagaliau iš jo 
lūpų prasiveržė: „Man gėda”.

Ilgai tylėdama, motina nustebusi 
žiūrėjo į savo vaiką. Kas gi jam atsi
tiko? Juk ypač tėvas namuose, netgi 
kaimynams atėjus, kalbėdavo lietuvis*
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kai su tam tikru, santūriu pasididžia
vimu. Iš kur dabar galėjo kilti jam ši
toks jausmas?

Pagaliau motina prabilo, pradžioj iš 
lėto, paskui vis gyviau: „Taigi, tu gėdi- 
niesi lietuvių kalbos. Ir tai tavo tėvų, 
tavo motinos kalba. Ar tau gėda ir 
manęs?”

„O ne! Ne! Tik lietuvių kalbos!” karš
tai tvirtino berniukas. „Bet ji juk mums 
priklauso, priklauso tam, kas mes 
esame, ji mums sava. Ir todėl tu nie
kini ir mane! Bet taip daro tik žmonės 
be garbės, netiesus! Ir ką gi pats jau 
seniai kalbi? Ar užmiršai?”

Berniukas tylėjo. Jis žinojo gerai. Ir 
tą jam dabar sakė motina. „Norėjai 
nešti ugnį savo širdyje ir savo žodžiuo
se. Stebėjomės ir džiaugėmės tavo vai
kiškomis mintimis. Mums atrodė, kad 
tu nori būti didžiu pavyzdžiu kitiems. O 
dabar? Neturi netgi nei drąsos, nei savi
garbos būti tiesus, prisipažinti, kad esi 
vienas tų, kuriems priklausai!”

„Užteks! Mama! Prašau! Būsiu! Tik 
nebark!” prašė vaikas. „Dabar jau turė
siu drąsos ir — truputį stabtelėjo — 
savigarbos!”

Motina, truputį iš aukšto, stebėjo jį 
dar kurį laiką ir tada atsiliepė: 
„Tikrai?” Ir abudu ėjo toliau.

Pažįstami vokiečiai juos priėmė 
draugiškai. Aišku visi kalbėjosi vokiš
kai. Berniukas klausėsi tylėdamas. Bet 
tuo pačiu metu jis mąstė, ar iš tikrųjų 
lietuvių kalba, palyginus su vokiečių, 
tokia jau niekam neverta, kaip jam atro
dė. Štai kalba pastoriaus Š. žmona. 
Skamba visai gerai. Bet lietuviškai...

Atsisuka į jį ir motina: „Gal atsi
meni, sūnau, ką apie tai sakė tėvelis?” 
Ji jam tą sako vokiškai. Kodėl gi? Ar 
todėl, kad jis lietuvių kalbos gėdinasi? 
Kraujas užplūsta galvą. Taip pat ir 
atsakyti jis negali. Jis nesiklausė.

Tyla. Visų akys nukreiptos į jį. Tada 
jis atsitiesia ir atvirai, neslėpdamas 
atsako — lietuviškai: „Aš nesiklausiau. 
Galvojau apie kitką!” — Ir jaučia lyg jis 
augtų aukštyn ir aukštyn. Vėl tyla.

Pastoriaus žmona Š. tačiau padaro 
pastabą: „Betgi turėjai tą sakyti vokiš
kai”. Ji neturi jokios nuovokos apie tai, 
kas įvyko anksčiau. Motina bando pa
dėtį išlyginti. Berniukas tačiau yra pa
liestas žodžio „turėjai”. Pilnai negali jo 
suprasti. Ir mąsto apie tai. Motina ilgai 
žiūri į vaiką labai savotiškai, lyg gal
vodama kažką tai ypatingo. Po to visi 
ir vėl pradeda kalbėtis tarpusavyje.

Pagaliau motina užsimena, kad jau 
jiems laikas grįžti. Ir kreipiasi į ber
niuką: „Eisiva!” Lietuviškai! — Ak, 
kaip gražiai tas skamba! Kaip kelia jį 
šis motinos žodis po ano parodyto silp
numo! Ir jie išeina. Bet apie tai, kas 
įvyko — daugiau nei žodžio.

Visą kelią į namus berniukas tylėjo. 
Jis mąstė, kaip kad būdavo įpratęs 
mąstyti, apie tai, kas jam šiandieną 
pasidarė aišku. Dabar jis žinojo savojo 
gyvenimo uždavinį: Didžiuotis savo 
kilme ir

siekti, kad viskas kas lietuviška 
būtų verta pagarbos.

Bet jis dar ilgai lygino abi kalbas. 
Vokiškai be kitų kalbėjo ir žmonės 
turintys galią įsakyti, lietuviškai — visi 
artimieji. Šie palyginus su anais, ta
čiau visuomet atrodė nuoširdesni, gar
bingesni, teisingesni, ištikimesni, atvi
resni.

Tuo metu kaupėsi dar ir kitos pa
tirtys. Tai, kas lietuviška, vėl ir vėl bu
vo laikoma paniekos objektu. Ir tas 
buvo, pagalvojus, niekaip nesupran
tama. Tik viena buvo aišku: ši panieka 
ėjo iš vokiečių. Ir jos nebuvo galima iš
vengti. Tūkstančiais šaknų, savo krau
ju, jausmais, savo galvosena buvai su
jungtas su tuo, kas lietuviška. Ir tas kas 
vokiška tam buvo šiurkščiai priešinga. 
Iš kur gi atsirado šitokia panieka, netgi 
neapykanta? Tai, kas lietuviška, tikrai 
negalėjo būti priežastis. Tas buvo visiš
kai aišku.

Iš Vydūno veikalo 
„700 Jahre deutsch-litauischer 

Beziehungen”, 
vertė kun. K. Žemaitis
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ASD—KORP! JUNGTIES KLAUSIMU

Ginta Remeikytė

„Iš kaulo, kurį Viešpats Dievas 
paėmė iš vyro šono, jis sutvėrė moterį” 
(Pradžios knyga 2:22). Vyrų-moterų 
vaidmens klausimas kartojasi nuo 
ankstyviausių laikų. Tenka ir mūsų 
kartai jį spręsti, šį kartą specifiniai 
Akademinio Skautų Sąjūdžio rėmuose: 
ar Akademinių Skaučių Draugovė ir 
Korp! Vytis turėtų susijungti į vieną or
ganizaciją?

Anksčiau akademikai yra veikę miš
riais vienetais. Akademinės skautijos 
užuomazgą — Studentų Skautų Drau
govę bendrai įkūrė 13 studentų ir 3 stu
dentės. Studentės pasitraukė iš to viene
to 1928 m. dėl merginų skaičiaus 
padidėjimo bei atsiradusių partinių, 
politinių ginčų, nežiūrint to, kad aka
demikai skautai skaitėsi apolitinė or
ganizacija.

1935 metais Klaipėdos Pedagogi
niame institute įsteigta mišri Studen
čių,-tų Skautiškųjų Studijų Draugovė, 
nors iš tikrųjų sesės ir broliai veikė 
atskirai. Ir išeivijoje, nors tada būta ir 
atskiros veiklos, 1960 metais ASD 
(skaučių draugovė) ir Korp! Vytis tapo 
sujungti į Studentų Skautų Sąjungą; 
tačiau 1962 m. vėl išsiskirta. Be to, kai 
nebūdavo pakankamo narių skaičiaus 
dvi atskiras draugoves išlaikyti, bū
davo veikiama kartu.

Kodėl Akademiniame Skautų Sąjū
dyje iškyla pasidalinimas lytimis?

Nors „modemus” pasaulis moterų- 
vyrų santykių klausimais ir smarkiai 
pažengęs paskutiniaisiais metais, 
tačiau dar likę daug stereotipų, rašytų 
ir nerašytų įstatymų, tradicijų ir įpro

čių, kliudančių moterų-vyrų lygesniems 
santykiams ir bendradarbiavimui. Pro
fesinėse mokyklose moterys vis tebėra 
mažuma, o retas vyras užsirašo slau
gių kursams, nors labai trūksta šiai 
profesijai naujų asmenų. Romos katali
kų bažnyčioje, kuriai dauguma lietuvių 
priklauso, nėra moterų kunigų, nors la
bai trūksta kandidatų į kunigystę. Vy
rams viešai nelabai priimtina verkti. 
Yra klausiama, kaip moteris gali suge
bėti užauginti šeimą ir išvystyti kar
jerą, bet nepaklausiama, kaip vyras ir 
žmona gali kartu tai atlikti.

Apskaičiavus, kiek išgyvenimais 
intensyvaus laiko skautė,-as praleidžia 
sueigose, iškylose ir ypač stovyklose, 
pasidaro aišku, kad — šalia šeimos, 
mokyklos, televizijos, draugų — ir skau
tų organizacija turi vaikui ar jaunuo
liui stiprios socialinės įtakos. Nuo pat 
paukštyčių-vilkiukų dienų berniukams 
ir mergaitėms pristatomi skirtingi už
daviniai, priimtino elgesio pavyzdžiai, 
pageidautini talentai, bendravimo tai
syklės. Pristatomos moteriškumo ir vy
riškumo sąvokos. Berniukų atžvilgiu tai 
beveik tampa „macho” sąvoka. Ameri
kiečių skautų sistemoje vyresnieji („Ex
plorers”) turi jau mišrius vienetus, gi 
lietuvių skautuose ryškėja skirtumai, 
ypač pažvelgus į vyresniųjų skaučių ir 
skautų vyčių tradicijas. Pavyzdžiui, 
vieni kitų įžodžiuose negali dalyvauti. 
Ką reikštų moters įsileidimas į vyrų 
tarpą? Pagal knygą The Male Machine 
(parašytą Harvard teisės mokyklą bai
gusio Mare Feigen Fasteau) — „mer
gaitės įsileidimas į narių tarpą nieko
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nebeįrodytų apie vyriškumą”. Gal tai 
gan drastiškas pasisakymas, bet ar yra 
dar ir kitoks aiškinimas?

Taigi, kodėl stengtis išlaikyti dvi 
atskiras organizacijas? Konkrečiai: 
kodėl reikėtų akad. skautų vienetams 
susijungti?

1) Akademikių Skaučių Draugovės ir 
Korp! Vytis susijungimas būtų naudin
gas ir pačiam Sąjūdžiui ir jo nariams,- 
ėms. Šiuo metu kandidatų paruošimas, 
jų apklausinėjimai bei kelios sueigos 
yra vieninteliai įvykiai, kurie vyksta 
atskirai; kitais atvejais tarp vienetų 
artimai bendradarbiaujama. (1939 m. 
net pasirašyta Stud. Skaučių D-vės ir 
Korp! Vytis bendradarbiavimo su
tartis!) Pagalvokime, ar iš vis toks aka
demiškos dalies atskiras vystymas yra 
akademiškas?

2) Kandidatavimo metu praleidžia
ma svarbi proga lietuviams studen-

ASS senjorų derlius Chicagoje 1983 m.

10

tams,-ėms susipažinti kaip su protau
jančiais asmenimis, ne vien šokiuose ir 
blynų baliuose. Kadangi nariai,-ės lan
ko įvairius universitetus ir tokiu būdu 
neturi progos bendrauti (gimnazijos 
laikotarpiu daugumas jų lankė atskiras 
bemiukų-mergaičių gimnazijas), Aka
deminis Skautų Sąjūdis turėtų išnau
doti visas galimybes ir bandyti narių 
bendravimą papildyti. Reikėtų pridurti, 
kad bendravimo ne tik trūkumas yra 
akademikų, bet ir visos liet, skautijos 
problema. Asmeniškai, iki pat to laiko, 
kol tapau vadove, nė karto nedalyva
vau diskusijose su broliais. Ne viena 
skautė yra man sakiusi, kad tai viena 
priežasčių, kodėl pradedame ieškoti kitų 
jaunimo organizacijų.

3) Viena iš apklausinėjimo ir temų 
pristatymo funkcijų yra praktika; kar
tais tai pirmoji gyvenime praktinė pa
tirtis, pavyzdys kandidato,-ės ateities 
moksliniame ar visuomeniniame gy
venime, kaip tezių pristatymams-apgy- 
nimams, profesiniams egzaminams ir 
t.t. Kadangi mokslo pasaulyje tie įvy
kiai yra įvairialyčiai, tokie jie turėtų 
būti ir pas akademikus skautus.

Praktiškai kalbant, neprotinga tuo 
pačiu metu vesti dvi atskiras, bet be
veik tokias pat kandidatavimo progra
mas. Visuomet geriau vesti vieną 
tobulą, negu dvi pusėtinas. Dažnai 
sunku surasti kandidatams globėjų; 
apsijungus būtų lengviau surasti vieną, 
negu du. O gal būtų įdomu kartais pa
bandyti „ko-globėjus”: gal kartais net 
vyrą ir žmoną kartu? Abiejų grupių su
jungimas tikrai neapsunkintų, o tik 
daugiau prasmės ir entuziazmo su
teiktų. Mažesnėse vietose tai ypač 
svarbu. Kai kuriose vietose abu vie
netai (Korp! ir ASD) neegzistuoja; tokio
je vietoje, kur, pvz., tik ASD veikia, stu
dentas gal ir norėtų prisijungti prie 
akademinės skautijos, bet dėl techninių 
priežasčių to negalėtų padaryti.

Ne tik per kandidatų ruošimą, bet ir 
platesnėje veikloje ASD ir Korp! Vytis 
sujungimas panaikintų nereikalingą
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Veteranas fil. J. Dainauskas sveikina 
Chicagos ASD seses.

dvigubą darbą, kaip finansų ir knygų 
vedimą, valdyboms narių suradimą ir 
t.t.

Be šių praktiškų priežasčių reikia 
atsiminti, kad dabartiniame pasaulyje 
vyrai ir moterys dirba kartu, jų siekių 
sldrtumai vis mažėja. Be to, šiais lai
kais vyrai galėtų iš moterų daug ko iš
mokti, pasisavinti, o taip pat ir mo
terys iš vyrų.

Nežiūrint aukščiau įvardintų įvairių 
priežasčių, Akademikių Skaučių Drau
govė ir Korp! Vytis šiandien yra atski
ros organizacijos. Panagrinėkime argu
mentus prieš susijungimą.

a) Galima sakyti, kad buvo bandyta, 
bet nepasisekė; nepasisektų ir dabar. 
Kitos studentų organizacijos, kaip atei
tininkai, Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga, profesinės-akademinės korpora
cijos universitetuose ir pačių akademikų 

filisteriai veikia kartu be jokių proble
mų. Be to, dabar kiti laikai ir būtų tikėtis 
daugiau subrendimo apsijungimui, 
kuriam anksčiau gal dar nebuvo pasi
ruošta.

b) Dvi atskiros organizacijos su
teikia progos dvigubam narių skaičiui 
būti vadovais; išeitų, kas susijungimas 
tas progas sumažintų, ar tiesa? Ne
būtinai. Vietoj atliekant tas pačias pa
reigas dukart, būtų protingiau ir prak
tiškiau įjungti į valdybas daugiau 
asmenų, pvz.: korespondentų, fotogra
fų, akademinės programos vedėjų, 
socialinės-pramoginės programos 
vedėjų ir t.t. Tai palengvintų darbą val
dyboms ir patobulintų visą Akademinį 
Skautų Sąjūdį.

c) Yra pavojus, kad tradicijų pakei
timas susilpnintų organizaciją. Tačiau 
ASS vadovėlyje rašoma: „Išorinės tra
dicijos nėra taip pastovios, kaip vidu
jinės. Jos keičiasi kartu su gyvenimo 
formomis. Taip ir turi būti, kad tradi
cijos būtų prasmingos, kad jos sudary
tų suprantamą Sąjūdžio dvasios išraiš
ką”. Atskiros organizacijos studentams 
ir studentėms yra išorinis reiškinys, pri
vedantis ir prie vidujinių pasekmių. Jei 
vidujinės priežastys rodo, kad reikia 
jungti organizacijas, negalima leisti 
išorei kliudyti.

d) Stipriausias argumentas prieš 
susijungimą turbūt būtų tai, kad atski
ros organizacijos, kaip ir atskiros gim
nazijos ir universitetai, nekenkia, bet 
padeda vyrams ir moterims išmokti 
roles, kurias kitomis apystovomis gal 
neturėtų progos išbandyti, kaip pir
mininkė, sekretorius, indų plovėjas. 
Sujungus ASD ir Korp! Vytis reikėtų su
brendusiai ir akademiškai laikytis, kad 
nebūtų sugrįžtama prie senųjų įpročių, 
kaip pvz. moterų, kepančių pyragus, kol 
vyrai tvarko pinigus ir pirminin
kavimą... Akademikų organizacijai toks 
susijungimas būtų tam tikras iššūkis, 
bet kiekvienai organizacijai jų reikia: 
ne vien tam, kad ji išsilaikytų, bet kad 
ji bręstų ir prasmintųsi.
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Įvykiai ir Pastabos
LSS VADOVYBĖS RINKIMAI

LSS Tarybos Pirmija š.m. kovo 31 
dienos kviesliu paskelbė Lietuvių Skau
tų Sąjungos Vadovybės Rinkimus, 
kurių tikslas yra išklausyti LSS va
dovybės pranešimus, išrinkti ateinan
čios kadencijos LSS vadovybę, susi
pažinti su rinkimų dalyvių 
pasisakymais bei priimti svarbius siūly
mus naujai vadovybei. Šiems daly
kams atlikti yra kviečiamos korespon
dentinės Brolijos, Seserijos, Akad. 
Skautų Sąjūdžio ir Rajonų vadovų 
sueigos.

Vadovybės Rinkimų Prezidiumo pir
mininku yra pakviestas v.s. fil. Liudas 
Ramanauskas, gyvenantis Chicagoje.

Rinkimų registracijos mokestis šį 
kartą nebus renkamas; rinkimų eigos 
išlaidos sumokamos iš Tarybos iždo. 
Rinkimų dalyviais gali būti įžodį davę 
LSS nariai — ne jaunesni, kaip 18 metų 
amžiaus ir išbuvę LSS nariais bent 2 
metus; privalo būti susimokėję nario

Dabartinis LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis.

mokestį už 1982—84 metus. Nario mo
kestis sumokamas per savo šakos va- 
dijas ar per savo vienetus; to neatlikę 
nustatytu laiku, jį gali sumokėti Va
dovybės Rinkimų Prezidiumui. Metinis 
LSS nario mokestis akad. skautams yra 
8.00 arba 6.00 dol. (dirbantieji ar stu
dentai).

Keletas nustatytų Vadovybės 
Rinkimų datų:

— Prezidiumas išsiunčia registra
cijos lapus pagal gautus sąrašus iki 
gegužės 12 d.;

— Dalyviai registruojasi, siūlo kan
didatus bei pareiškia nuomones iki 
liepos 15 d.;

— Registruotų dalyvių ir siūlomų 
kandidatų sąrašai skelbiami iki rugpjū
čio 19 d.;

— Balsavimo lapai dalyviams siun
čiami iki rugs. 23 d., dalyviai juos grą
žina iki spalio 28 d.;

— Balsavimo duomenis Prezidiu
mas paskelbia iki lapkričio 11 d.

Kandidatais į renkamuosius LSS va
dovybės narius gali būti siūlomi: a) šių 
Vadovybės Rinkimų dalyviai (LSS 
nariai); b) sulaukę 21 m. amžiaus ir c) 
turį bent paskautininkio,-ės laipsnį.

LSS Vadovybės Rinkimų nuostatai, 
Tarybos patvirtinti š.m. kovo 24 d., yra 
vienintelės taisyklės Prezidimui ir vi
siems dalyviams.

STUDIJŲ DIENOS DAINAVOJE

Akademinės skautijos sukaktuvinių 
metų proga ASS vadija rengia stovyklą 
— studijų dienas, kurios vyks 1984 m. 
rugpjūčio 19-26 dienomis Dainavoje. Ti
kimasi, kad šitoje šventėje susirinks 
įvairių kartų nariai ir akademiška-skau- 
tiška nuotaika atšvęs savo jubiliejų. 
Programos komisija ruošia įdomią, tur-
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tingą programą, kuri duos progos ir 
savo intelektą palavinti ir pasilinks
minti. Į šią šventę kviečiama atsivežti 
ir šeimos narius.

Stovyklos mokestis: filisteriams — 
$15.00 dienai ($105.00 savaitei); stu
dentams — $12.50 dienai ($87.50 savai
tei). Vaikai ligi 5 metų stovyklauja be 
mokesčio; ligi 14 metų $7.00 dienai 
($49.00 savaitei).

Registracijos mokestis yra $10.00; jį 
ligi liepos 15 d. kartu su registracijos 
lapu reikia grąžinti Svajonei Kerelytei, 
2 Norton Drive, Lemont, IL 60439. Dėl 
informacijos skambinti Ramunei Lukie- 
nei: 1 (312) 422-4288 (Chicago).

Dalyviai atsiveža pilnas stovyklines 
uniformas. Stovykloje bus galima įsi
gyti stovyklinius kaklaraiščius ir spor
tinei aprangai marškinėlius.

STIPENDIJOS LITUANISTIKAI

Cleveland© lietuvių komitetas Kent 
State universiteto lituanistikos pro
gramai remti praneša, kad litu
anistikos stipendijų fonde yra $46,500 
suma ir $7,000 palūkanų. Iš čių palū
kanų bus skiriamos dvi stipendijos.

1 Rudenį 1984 m.: dalinė $1,000 
stipendija (bakalauro laipsnio siekiant) 
srityje, susijusioje su lituanistika (pvz. 
istorija, geografija, literatūra ir kt.). Lie
tuvių kalbos mokėjimas raštu ir žodžiu 
yra būtinas. Stipendininkai privalo 
dirbti nemažiau 10 valandų per savaitę 
Kent State universiteto bibliotekos li
tuanistikos skyriuje. Stipendija bus at
naujinama kasmet per ketverius metus, 
studentui,-ei išlaikant akademinius 
universiteto reikalavimus.

2. Rudenį 1985 m.: pilna sti
pendija universiteto studijas baigusiam 
asmeniui, kuris ruošis magistro laips
niui ar rašys disertaciją daktaro laips
niui įsigyti, savo darbus grįsdamos 
lietuviška tematika. Lietuvių kalbos 
mokėjimas raštu ir žodžiu yra būtinas. 
Stipendininkas,-ė privalo dirbti nema

žiau 15 valandų per savaitę Kent State 
universiteto bibliotekos lituanistikos 
skyriuje, kuriame šiuo metu yra 12,000 
kataloguotų knygų.

Be minėtų stipendijų, Kent State uni
versitete galima įsigyti lietuvių kalbos 
kursų 14 valandų semestrinių įskaitų 
(dėstytojas — Pranas Joga, egzamina
torius — prof. dr. A. Klimas) ir 32 
semestrinių valandų lituanistinių stu
dijų pažymėjimą.

Pažymėtina, kad Kent State uni
versiteto lituanistikos archyvuose šiuo 
metu jau yra 12.000 kataloguotų knygų 
ir dar 6,000 egz. ruošiama kataloga
vimui. Pats universitetas jau yra išlei
dęs daugiau kaip $200,000 lituanisti
niam archyvui ir lituanistinei 
programai. Tad lietuvių parama šiam 
tikslui yra labai pozityvi ir reikšminga.

Visų stipendijų reikalu kreiptis į Dr. 
H. Hochhauser, Lithuanian Program, 
Director, Ethnic Heritage Program, 309 
Satterfield Hall, Kent State University, 
Kent, Ohio 44242.

Pareigų perdavimas Sydnejuje: ASS 
skyriaus pirm. I. Jonaitis įteikia parei
gų ženklą B. Barkui. Ant stalo — 
skyriaus knygos. A. Jakšto pieš.
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Jaunimas Svarsto
ŠIUO KELIU EIK!

Augau ir brendau lietuviškoje-skau- 
tiškoje aplinkoje. Ne tik vyresnieji 
broliai ir sesuo, bet dėdė ir dėdienė yra 
skautai. Ne vieną sykį susėdę nagri
nėjome skautiškąjį gyvenimą, įvykius, 
atsiradusias negeroves, ieškodami tam 
atsakymų. Skautų šūkį DIEVUI — 
TĖVYNEI — ARTIMUI gerai įsisąmo
ninau ir bandžiau įgyvendinti pagal 
savo amžių ir sugebėjimus. Įstojus į 
akademikų eiles, manęs laukia kiti 
įsipareigojimai. Akademikų šūkis „Ad 
Meliorem!“ primena, kad turime gerėti, 
tobulėti, augti asmeniniame, akademi
niame, visuomeniniame ir organizaci
niame gyvenime. Šis šūkis įpareigos 
mane dirbti tautiškai, skiepijant lietu
viškumą, tautiškumą jaunesniajai kar
tai. Mes turime išlikti gerais savo tau
tos vaikais, todėl turime būti dvasiškai 
stiprūs.

Mes gimėme ir augome šiame kraš
te, todėl ir esame šio krašto — Ameri
kos piliečiai. Šiam kraštui turime ati
duoti pagarbą ir atlikti savo pilietines 
pareigas. Bet mūsų tėvynė, mūsų tėvų 
kraštas ir žemė yra Lietuva. Todėl mes 
turime būti labai stiprūs savo pasiry
žimu, nusistatymu ir galvojimu. Juntu, 
kad augdamas lietuviškai susipratu
sioje šeimoje, gavau gerus pagrindus. 
Pirmasis žodis, kurį tėvai išmokė, buvo 
lietuviškas žodis. Buvau siunčiamas į 
lituanistines mokyklas, įjungtas į 
skautų organizaciją. Tėvų, mokytojų ir 
vadovų kantrybės dėka mums buvo 
įžiebta meilė kalbai, tradicijoms ir 
papročiams. Jie įdegė mums patriotiš
kumo ugnį ir tikisi, kad iš jos įsilieps
nos negęstanti meilė tėvynei. Šiandieną 
mes patys suprantame, kad tik nuo 
mūsų priklausys, ar leisime tai ugniai 
užgesti. Turime neužmiršti, kad gyve
name laisvame krašte, kuriame mūsų 

galvojimas nėra varžomas. Mes turime 
veikti ir už pavergtoje tėvynėje 
gyvenančius tautiečius, nes jie šios pra
bangos neturi. Okupantas Lietuvoje 
naikina viską, kas yra patriotiška, kur 
matoma lietuvių tautos istorijas ir jos 
garbinga praeitis.

Posakis sako, kad istorija vėl 
atsikartoja. 19-me šimtmetyje carų val
domi rusai norėjo sunaikinti lietuvių 
tautą: jie uždraudė lietuvišką spaudą, 
uždarė lietuviškas mokyklas lietuviš
kas bažnyčias. Į Lietuvą buvo atsiųsti 
rusai valdininkai, kurie persekiojo 
žmones. Tačiau lietuviai nesibijojo net 
žiauraus Muravjovo, vadinamo Koriku. 
Jie ir toliau slapta gabeno iš Prūsijos 
knygas, nors buvo už tai kariami ar tre
miami į Sibirą, mokė vaikus lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Persekiojimas juos 
dar labiau tautiškai subrandino ir jie 
išsilaisvino iš vergijos. Į šį darbą ypa
tingai įsijungė to meto jaunimas — 
inteligentija, kaip vysk. Motiejus 
Valančius, Maironis, kurie išliko mums 
pavyzdžiu iki šių laikų. Maironis juto, 
kad tautinis supratimas yra kiekvieno 
lietuvio širdyje, kad visi trokšta laisvės. 
Maironis ragino jaunimą atgimti naujai 
giesmei („Užtraukim naują giesmę, 
broliai, kurią jaunimas tesupras“), nau
jam darbui.

Lietuva ir vėl praradus laisvę: ji 
neša sunkią priespaudą. Iškilo nauji 
mūravjovai, dar baisesni, kurie bando 
nušluoti mūsų tautą nuo žemės pavir
šiaus. Buvo vykdomi masiniai nekaltų 
žmonių trėmimai. Drąsiausieji ir 
ryžtingiausieji Lietuvos patriotai buvo 
sunaikinti. Tai atliko Suslovas, kuris 
skelbė, kad „Lietuva bus, bet joje neliks 
nei vieno lietuvio“. Jis išžudė tūkstan
čius lietuvių, trėmė į Sibirą, o jų vietas 
apgyvendino rusais. Bet ir tironai nėra
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amžini. Jų galybė taip pat laikina.
Nors okupuotoje Lietuvoje žmonės 

nebegali ir vėl laisvai komunikuotis su 
kitais kraštais, su kitų kraštų 
žmonėmis, tačiau jų nusiskundimai 
atspausdinami pogrindžio spaudoje — 
kronikose ir skaitomi visame pasaulyje 
ir visų tautų žmonių.

Modernūs šių laikų barbarai 
(komunistai) varžo žodžio ir spaudos 
laisvę. Jie neleidžia turistams įvežti į 
pavergtą Lietuvą knygų, žurnalų ar 
laikraščių iš laisvojo pasaulio. Jie taip 
pat draudžia parsivežti knygų iš 
anapus. Muitinėse atiminėja vežamas 
knygas, laikraščius ar laiškus. Važiuo
jantieji būna nužmoginami: nuvedami į 
specialius kambarius ir išrengiami iki 
nuogumo. Tačiau žinios iš anapus 
vienu ar kitu būdu patenka į laisvąjį 
pasaulį. Amerikoje leidžiamuose žur
naluose ar laikraščiuose galima rasti 
daug informacijos apie įvykius pa
vergtoje Lietuvoje.

Manau, kad mūsų — lietuviško 
akademinio jaunimo — pareiga yra 
neatitrūkti nuo lietuviškos visuomenės, 
dalyvauti lietuviškoje veikloje, būti 
lietuviškos šeimos nariais. Ateityje mes 
turėsime vadovauti organizacijoms, 
atstovauti tautai ir būti liudininkai 
atgimstančios, laisvos Lietuvos.

Kaip minėjau, esame gimę šiame 
krašte ir esame šio krašto piliečiai. 
Mūsų, akademikų, pareiga būti suma
niais ir išradingais savo pasirinktose 
profesijose. Iškilę savo profesijoje, tuo 
pačiu iškelsime ir lietuvio vardą. Mes 
įtikinsime kitataučius, ypač amerikie
čius, kad tauta, turinti garbingą pra
eitį, verta vėl būti laisva. Mes, aka
demikai, turime atsiminti šį įvykį: kai 
Amerikos žemyno plotuose dar vyravo 
indėnų kultūra, Lietuvoje jau buvo 
įsteigtas mokslo židinys — Vilniaus 
universitetas, kuris veikia jau virš 400 
metų!

Todėl mūsų pareiga didžiuotis savo 
tautos praeitimi ir rūpintis jos ateitimi. 

O kas yra ateitis? Ateitis praeities tęsti
numas, tąsa. Mūsų tautos praeitis yra 
garbinga, ir mes jaunieji privalome tą 
garbingą praeitį tęsti.

Darius Siliūnas

AUKLĖJIMO 
ATSAKINGUMO 
KLAUSIMAS

Kai policija sugauna krautuvėje 
vagiliaujantį kokį penkiolikmetį vaiką, 
kyla klausimas: kieno čia kaltė, kas už 
tai atsakingas — tėvai ar pats vaikas?

Daugumas žmonių turbūt sutiks, kad 
pagrindinė šeimos pareiga yra vaikų 
auklėjimas. Vaikų auklėjimas priklauso 
ne tik nuo auklėjimo būdo, bet ir nuo 
visų sąlygų bei aplinkybių, kuriose 
šeima gyvena. Vaikui didelės įtakos 
turi šeimos socialinė padėtis, tėvų 
amžius ir sugyvenimas. Tik visus šiuos 
aspektus turint galvoje, galima mėgint 
atsakyti į pradžioje pateiktą klausimą.

Vaiko auklėjimui didelę įtaką turi 
šeimos socialinė padėtis. Neturtingos 
šeimos, neturinčios tvirtų ekonominių 
pagrindų, dažnai prieina prie skyrybų, 
prie vaikų piktnaudžiavimo ir aplei
dimo. Tokios šeimos neretai gyvena tik 
iš pašalpos ir įvairių subsidijų. Joms 
beveik neįmanoma gauti darbo ar įsi
gyti mokslo, tėvai nieko nesitiki iš 
visuomenės. Dėl šių priežasčių ir jų 
vaikai auga apkartę, jaučiasi esą bejė
giai, beviltiški, nusistatę prieš savo 
tėvus ir prieš visuomenę.

Vidurinės klasės tėvams yra daug 
lengviau auklėti ir auginti savo vaikus, 
nes jie turi tai, kas normaliam pragy
venimui reikalinga. Tokiose šeimose nei 
tėvai, nei vaikai neturi tų rūpesčių ir 
problemų, varginančių neturtingąsias 
šeimas. Vidurinės klasės tėvai turi 
daugiau galimybių suteikti vaikams 
mokslą ir išsilavinimą bei sukurti 
tokias gyvenimo sąlygas, kurios labai 
palankiai veikia vaiko brendimą.
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FU. G. Traškienė sveikina savo dukrą Viliją 
spalvų gavimo proga. A. Korzono nuotr.

Tėvų amžius taip pat turi didelės 
reikšmės, auginat ir auklėjant vaikus. 
Dabartinio mūsų jaunimo tėvai dau
giausia yra gimę apie 1940-sius metus 
arba gal šiek tiek vėliau. Taigi prieš 
šešiasdešimtuosius šio šimtmečio metus 
dar ir jie buvo tik jaunuoliai ar 
paaugliai; jie augo ir brendo tuoj po 
Antrojo pasaulinio karo. Pagal John 
Conger (autorius veikalo „Contem
porary Issues in Adolescent Develop
ment“), tėvai ir vaikams kalba apie 
savo laikų pasaulį, o ne apie dabartinį, 
kuris taip sparčiai vystosi ir žengia 
pirmyn. Ši kartų spraga (generation 
gap) kartais duoda pradžią įvairiems 
nesusipratimams tarp tėvų ir vaikų. Vis 
dėlto kai tėvai yra vyresnio amžiaus, jie 
būna labiau subrendę ir jie turi 
daugiau patyrimo, dėl to gali geriau 
spręsti įvairias šeimos problemas, negu 
jaunesnieji tėvai. Jaunesnio amžiaus 
tėvai dažnai yra linkę būti lengvapė
diški ir mažiau kreipti dėmesį į vaikų 
auklėjimą, nes ir jie patys dar nėra 
pakankamai subrendę. Vyresnio 
amžiaus tėvai paprastai yra jau ir dau
giau mokslo išėję, daugiau susipažinę 
16

su pedagoginiais klausimais, todėl gali 
būti geresni savo vaikų auklėtojai. Jau
nesnieji tėvai paprastai turi daugiau 
problemų ir nesusipratimų su savo 
vaikais.

Trečia, tėvų gražus sugyvenimas 
labai suartina šeimą ir daro labai 
teigiamą įtaką vaikams. Priešingai, 
nesugyvenančios ar išsiskyrusios 
šeimos yra nepaprastai didelė žala 
vaikams. Elizabeth Carter (autorė „The 
Family Circle“) mano, kad vaikai, jau
nesni kaip penkerių metų amžiaus, šią 
žalą labiausiai jaučia ir neįstengia pri
sitaikyti prie naujos šeimos padėties, 
kai tėvai išsiskiria. Tokie jauni vaikai 
pradeda ir apie save blogai galvoti ir 
jausti tam tikrą kaltę. Šią žalą galima 
bent dalinai sumažinti, rodant vai
kams ypatingą dėmesį ir jais nuošir
džiai rūpinantis. Jeigu to nebus, tai 
vaikai liks apkartę ir vėliau (kai pa
augs) jaus tam tikrą neapykantą prieš 
visuomenę.

Nors ta vidurinės klasės šeima būtų 
ideali, nors tėvai būtų puikiausi ir labai 
rūpintųsi vaiko auklėjimu, vis tiek 
kartais gali turėti įvairių problemų. Ir 
pavyzdingose šeimose pasitaiko vaikų 
su labai blogu charakteriu, visai nesu
valdomų. Sofija Jelionienė „Laiškų 
Lietuviams“ žurnalo straipsnyje rašo, 
kad šių dienų dvasia tikrai neprisideda 
prie tėvų didelių pastangų išauginti 
savo tautai ir pasauliui taurų, pilnutinį 
žmogų. Bet jeigu tėvai stengiasi kaip 
galima geriau vaiką auklėti ir daro 
visa, kas, jų manymu, yra reikalinga, 
tai dėl vaikų blogo elgesio tėvų kaltinti 
negalima.

Tad išvada gali būti tokia: tėvai ne 
visuomet yra kalti dėl savo vaikų 
elgesio. Kaip jau minėjome, šeimos pa
dėtis ir aplinka, kurioje vaikas auga, 
gali nulemti jo brendimą ir vystymąsi. 
Pirmiausia, tėvų socialinė padėtis nu
spręs, kokį išauklėjimą ir išsimoks
linimą galės vaikas turėti: antra — tėvų 
amžius, pažiūrų skirtumas ir subren
dimas bei reikiamas pasiruošimas au
ginti vaikus turi labai didelės reikšmės
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vaikų auklėjimui; trečia — labai svarbu, 
kokia yra šeimos vedybinė padėtis, kaip 
sugyvena tėvai. Jeigu šeimoje yra san
taika ir sugyvenimas; jeigu tarp vyro ir 
žmonos yra tikra meilė, — visa tai labai 
teigiamai atsiliepia ir vaikams. Vis 
dėlto negalima kaltinti tėvų, jeigu jie 
tikrai nuoširdžiai stengėsi daryti visa, 
kas vaiko auklėjimui reikalinga. Kas 
nulemia vienokį ar kitokį vaiko išsi
auklėjimą, kartais labai sunku arba 
visai neįmanoma pasakyti.

Vilija Traškaitė

RYŠIAI SU LIETUVA
Gyvendami toli nuo savo krašto, 

emigrantai dažnai susidaro apie jį įvai
rių nuomonių. Tos nuomonės susijusios 
su prisiminimais iš namų ir išgy
venimais, kuriuos jie patyrė išvažiavę iš 
savo krašto.

Vieni emigrantai išvyko iš Lietuvos, 
ieškodami laimės, kitame krašte: geriau 
pagyventi, daugiau užsidirbti ir pava
žinėti didesniu automobiliu. Tokiems 
mažiausiai rūpėjo gimtasis kraštas; 
jiems ten geriausia, kur galima dau
giausia susikrauti turto. Šie emigrantai 
kartais atsidūrė Pietų Amerikoje, kar
tais Australijoje, bet dažniausiai 
Amerikoje. Tai mūsų darbo emigracija.

Antrąją emigrantų grupę galima pa
vadinti politiniais emigrantais, kurie ne 
laisvu noru pasitraukė iš savo krašto. 
Susidarius nepalankioms politinėms 
aplinkybėms, šie asmenys turėjo palikti 
tėvynę ir apsigyventi kitur. Jie tikėjosi 
grįžti už kelių mėnesių arba už kelių 
metų į savo gimtąjį kraštą. Daugelis jų 
pradžioje apsigyveno ne per toliausiai 
nuo tėvynės, pvz. Vokietijoje.

Politiniai emigrantai paprastai 
nekenčia tų jėgų, kurios privertė juos iš
važiuoti. Jie viduje dar nešiojasi pyktį 
ar neapykantą ir nesugeba pažvelgti į 
savo kraštą kitomis akimis, negu tomis, 
kurias turėjo palikdami savo tėvynę. O 
laikas vis dėlto bėga ir viską keičia.

Lietuvių tarpe šios dvi emigrantų 

grupės paliko kraštą ir skirtingais 
laikotarpiais. Ankstesni atvykėliai, 
dažnai laisvu noru išvažiavę, emigravo 
prieš pirmuosius du pasaulinius karus. 
Antrieji, dažnai pravardžiuojami „dypu- 
kais“, atvyko vėliau, bėgdami nuo rusų, 
po Antrojo pasaulinio karo. Vėliau 
atvykę ne taip greitai prarado savo 
„etnines šaknis“, kaip anie laisvu noru 
atvažiavusieji ankstesniuoju laiko
tarpiu. Kadangi šios dvi grupės išva
žiavo skirtingais laikotarpiais ir dėl 
skirtingų priežasčių iš Lietuvos, jų nuo
monės apie gimtąjį kraštą skiriasi. Pir
mieji gimtinę pamiršo, jų anūkai dažnai 
net nebekalba lietuviškai; tarp vėliau 
atvykusių visaip būna. Kadangi 
lietuviškai kalbančių išeivijoje mažėja, 
lietuviškose organizacijose daugiau ir 
daugiau svorio atitenka gyvenamo 
krašto kalbai.

Atsirado emigrantų, kurie mano, kad 
vienintelė viltis neištirpti svetimoje 
aplinkoje yra ryšių palaikymas su gim
tuoju kraštu. Apie šiuos ryšius daug 
esame girdėję atsiliepimų, yra ir įvai
riausių nuomonių. Tačiau teisingai 
nuomonei susidaryti reikia tikslios 
informacijos, atsižvelgiant į faktus ir 
tikrovę.

Daugelį metų Vilniaus universitete 
kas vasarą vykdavo lituanistikos kur
sai, į kuriuos suvažiuodavo būrys iš
eivijos lietuviško jaunimo. Daugelis 
lietuvių, gyvenančių Amerikoje, smerkė 
vykstančius į Lietuvą pasigilinti litu
anistikoje, todėl tokiai kelionei buvo 
slaptai ruošiamasi ir niekam nesakyta 
iki sugrįžimo, nes bijota kitaip galvo
jančių reakcijos.

Įdomu, kad šiuos kursus Lietuvoje 
panaikinus, pravirko krokodilo ašaro
mis tie patys patriotai, kurie anksčiau 
kursus keikė. Ryšium su anais įvykiais 
Tėviškės Žiburių 1982 metų rugsėjo 2 d. 
laidoje Rūta Ona Šiulytė apgailestauja, 
kad kursų nebėra. Ji pasakoja savo 
nuotykius, bandant patekti į kursus, o 
straipsnį užbaigdama spėlioja: „Įdomu, 
kodėl nebuvo kursų Vilniuje šią vasarą? 
Ar dėl neramumų politinėje sferoje, 

____ _ 17 
LIETUVOS

NACIONALINĖ
AI. ĄiAŽVYDO i 
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ypač santykiuose tarp Sovietų Sąjungos 
ir laisvojo pasaulio? Ar gal tai ženklas 
antiamerikinės politikos (dauguma kur
santų atvažiuoja iš JAV ir Kanados)?“

Šiulytė toliau rašo: „Aš spėju, kad 
okupanto švietimo pareigūnai paste
bėjo, kad iš buvusių kursantų tik 
vienam kitam pavyko apsukti galvas 
komunizmo principais kursų metu. 
Dauguma grįžo namo lietuviais patrio
tais, pajutę savo tautos šilumą ir suradę 
savo kilmės šaknis“.

O juk tą, ko daugumas mūsų tau
tiečių nespėjo suprasti (apie lit. kursus), 
greičiau suprato Maskvoje sėdinti 
valdžia. Jeigu kursai būtų buvę nau
dingesni komunistams, šie vasariniai 
sąskrydžiai tikrai nebūtų buvę panai
kinti. Maskvai matyt įkyrėjo susigau- 
dančių jaunuolių skaičius: studentai 
atvykdavo į universitetą, gaudavo maž
daug 100 rublių stipendiją ir išlaikymą, 
o po kursų grįžę į Ameriką smerkdavo 
Lietuvos okupantą. Anos šešios savai
tės, praleistos Lietuvoje, taip stipriai 
paveikdavo jaunuolius, kad jie net 
tarpusavyje imdavo kalbėtis lietuviš
kai, ko anksčiau nei tėvų, nei 
lituanistinės mokyklos, nei skautų va
dovų pastangos negalėdavo pasiekti.

1982 metų rugsėjo 9 dienos Tėviškės 
Žiburių laidos pirmame puslapyje 
„Vivat academia!“ vedamajame taip 
pasisakyta: „Kai kas mano, kad tą 
spragą (išmokti lietuviškai) galėtų už
pildyti Vilniaus universitetas. Taip, jis 
žymia dalimi galėtų tai padaryti, jeigu 
Vilniuje nesėdėtų Maskva. Tuo metu 
mūsų išeivijos studentija būriais vyktų 
Vilniun, ne tik į vasaros kursus, bet ir į 
ten veikiančius fakultetus“.

Keista, kad panaikinus kursus, taip 
greitai skubama girti jų vertę ir naudą 
spaudoje. O kol jie vyko visą dešimtme
tį, vargu ar radome daugiau negu kelis 
pagyros žodžius.

Tačiau tai dar ne viskas. Esama 
tokių, kurie yra prieš ryšius su Lietuva 
ir ragina kitus nevažiuoti Lietuvon. 
Kodėl jie taip nusiteikę? Pažvelgsime į 
kelis jų argumentus.
18

Vieni emigrantai įsivaizduoja 
Lietuvą tokią, kokią paliko prieš daugel 
metų. Jei jiems anie prisiminimai 
nemalonūs, o patys tebemano, jog 
Lietuva tokia pat ir šiandien, ergo — 
neverta į tokį kraštą važiuoti. Kiti nusi
statę prieš važiavimą dėl asmeninių 
priežasčių. Gal jie karo sąlygose pa
darė nusikaltimų, kuriuos bet kokia 
valdžia smerktų.

Dar kiti teigia, kad nuvykę į Lietuvą 
jaunuoliai ar ir šiaip turistai pradės pri- 
jausti komunistinei valdžiai. Tačiau tai 
prieštarauja faktams. Yra jau nemažai 
nuvažiavusių studentų, jaunimo ir 
turistų, bet dar nė vienas jų nėra taip 
susižavėjęs dabartinės Lietuvos san
tvarka, kad būtų tapęs „raudonu“. Į šią 
kategoriją įeina ir tos kelionės, kurios 
ruošiamos „Tėviškės“ draugijos kvie
timu. Pvz., paskutiniuoju metu labai 
daug dėmesio atkreipė Vasario 16 
gimnazijos velykinė kelionė į Lietuvą, 
su kuria, tarp kitko, gimnazija nieko 
bendro neturėjo. Važiuodami šion 
ekskursijon, jaunuoliai patys susi
mokėjo traukinio kelionę iš Berlyno į 
Vilnių, o po to visos 10 dienų išlaidos 
buvo apmokėtos „Tėviškės“ draugijos. 
Ir šiuo atveju nei vienas ekskursantų 
nesusižavėjo dabartiniu Lietuvos 
gyvenimo būdu ir nepasidarė komu
nistu. Užtenka tik pamatyti ten ilgas 
eiles prie pamidorų ir mėsos, tualetinio 
popieriaus trūkumą ir pusiau tuščias 
krautuves, kad visos emocijos tenykštei 
valdžiai virstų gilia neapykanta ir pasi
baisėjimu.

Šiame amžiuje, kai išeivijoje vis 
rečiau tenka girdėti jaunimą savo tarpe 
kalbant lietuviškai, ir kai spaudos skai
tytojų skaičius vis mažėja, mūsų išei
vių vienintelė viltis yra tie, kurie 
gyvena gimtajame krašte. Nuvažiavę į 
Lietuvą galime pasisemti lietuviškos 
dvasios, pasinaudoti lietuvišku svetin
gumu ir įsigyti pakankamai jėgų išlikti 
lietuviais. Kol kalbėsime lietuviškai, tol 
būsime lietuviais.

Snieguolė Zalatoriūtė
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1924 * 1984
KARYS

APIE AKADEMIKUS SKAUTUS

Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menė labai aukštai vertino Lietuvos 
Skautų Sąjungos dirbamą darbą ir jį 
visomis priemonėmis rėmė. Ta pažiūra 
atsispindėjo ir savaitiniame kariuo
menės žurnale Karyje, kur apie skautus 
būdavo dažnai parašoma. Teko prieiti 
prie 1938 metų Kario artipilnio komp
lekto. Dar ir dabar, praėjus 46 metams, 
įdomu išgirsti, ką byloja anie pageltę 
lapai, juo labiau, kad juose dažnai 
minimi ir akademikai skautai.

Kovo mėnesio 17 dienos Karyje (nr. 
11) skaitome:

GRAŽIOS STUDENTŲ SKAUTŲ 
IŠKILMĖS. Kovo 13 d. Vytauto Di
džiojo universiteto studentų skautų 
„Vyčio” korp. ir Studenčių Skaučių 
Draugovė gražiai ir iškilmingai atšven
tė Lietuvos skautų patrono Šv. Kazi
miero dieną Kūno Kultūros Rūmuose.

Iškilmėms prasidėjus, korporacijos 
„Vytis” pirmininkas stud. Kairys į pre
zidiumą pakvietė Skautų Sąjungos Šefo 
pavaduotoją dr. Alekną, Karo Mokyk
los viršininką brig. gen. Musteikį, prof. 
Končių, prof. Kolupailą, vyr. sktn. Pal- 
čiauską ir stud, draugovės draugininkę 
psk. Kuršaitę. Prezidiumui užėmus 
vietą, buvo įneštos abiejų korporacijų 
vėliavos. Korporacijos pirmininkui pa
aiškinus, kaip kiekvienais metais Vyt. 
Didžiojo universiteto studentų skautų ir 
skaučių korporacijos švenčia savo pat
rono sukaktuves, pabrėžė, kad sukaktu
vės šiais metais dar iškilmingesnės, nes 
Skautų Šefo pavaduotojas šiais metais 
atšventė 65 metų amžiaus sukaktuves. 
Korporacijos pirmininkui baigus žodį, 

buvo pagiedotas Tautos himnas. Po to 
buvo paskaitytas Skautų Sąjungos Šefo 
— valstybės prezidento A. Smetonos 
aktas, kuriuo 6 „Vyčio” korporacijos 
skautai pakelti į paskautininkio laips
nį. Čia dr. Alekna jiems užrišo rau
donus paskautininkio kaklaraiščius ir 
tuo pat metu pakeltieji davė iškilmingą 
įžodį.

Buvo perskaityti aktai, pagal ku
riuos prof. Končius kviečiamas korpo
racijos globėju, o prof. Kolupaila gar
bės nariu. Abiem profesoriams įteiktos 
korporacijos spalvos.

Po oficialios dalies prof. Končius 
laikė įdomų skautišką pašnekesį, 
kuriame vaizdžiai apibūdino teigiamas 
skautų organizacijos puses, pareikš
damas, kad skautizmas jaunuolį turi 
lydėti ne tik gimnazijoje ir aukštojoje 
mokykloje, bet visą gyvenimą. Toliau 
tęsėsi įdomi skautiškų dalykų pro
grama, kuria gausiai susirinkusi publi
ka buvo labai patenkinta. Iškilmės, 
užsitęsusios per 3 valandas, baigtos su
giedojus „Gaudeamus”, ir linksmoje 
nuotaikoje visi išsiskirstė.

S.N.
* * *

Kovo mėn. 24 d. numeryje rašoma:
IŠ KORP. VYTIS GYVENIMO. P.

L. P. Karo Mokyklos viršininkas brig, 
gen. Musteikis savo atsilankymo į kor
poracijos iškilmingą sueigą kovo. 13 d. 
proga išrašė korporacijai Kariūną. 
Korporantai brig. gen. Musteikiui už šią 
dovaną yra tikrai dėkingi, nes ji nuolat
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primins jiems Karo Mokyklą, su kuria 
daugelį jų riša gražiausi atsiminimai ir 
kuriems ji yra tapusi antrąja Alma 
Mater.

Kovo 20 dieną buvo korporacijos su
eiga. Jos metu korp. garbės narys prof. 
S. Kolupaila skaitė paskaitą apie nau
juosius poliarinius mokslo tyrinėjimus. 
Sueiga vyko labai rimta nuotaika. Jau 
jos pradžioje korp. vadas senj. Kairys 
pabrėžė gyvenimo momento rimtį ir 
svarbą. Korp. atsargos karininkų bū
relio vado pasiūlymu, korporantai iš 
savo kuklių studentiškų išteklių suau
kojo Ginklų Fondui 82 litus, kurie jau 
įnešti į GF ein. sąskaitą.

S. T.

* * *

Birželio 16 d. Nr. 24 rašo:
ARTINASI DIDŽIOJI SKAUTŲ 

STOVYKLA. Lietuvos Skautų Są
junga Lietuvos nepriklausomybės ir 
skautų įsikūrimo Lietuvoje dvidešimt- 

metų rengiasi minėti didinga skautiška 
demonstracija — Tautine Stovykla. Pir
moji Tautinė Stovykla buvo 1928 m. Pa
nemunės šile. Šiemet bus jau antroji. Ji 
vyks toje pačioje vietoje — Panemunės 
šile, pramintame dr. Basanavičiaus 
parku. Stovyklavietė yra parinkta la
bai graži — aukštas sausas pušynas, 
supamas Nemuno. Dr. Basanavičiaus 
šile stovyklaus tik skautai, skautės sto
vyklaus Pažaislio miške, taip pat labai 
gražioje vietoje.

Ruoša jubiliejinei stovyklai vyksta 
jau seniai skautų Brolijoje ir skaučių 
Seserijoje. Skautų vienetai rengia sto
vyklinį inventorių, ruošia prašmatnius 
pasirodymus prie laužų — skautų lau
žai jau seniai žinomi savo originalumu. 
Tautinės Stovyklos planai jau pa
rengti. Per Sekmines įvyko skautų va
dų ir stovyklos pareigūnų suvažia
vimas jiems galutinai aptarti. Yra 
sudaryta Tautinės Stovyklos vadija 
(štabas), kuri rūpinasi tik stovyklos 
reikalais. Jau yra suskirstyta dauguma 
tarnybų įvairiems pareigūnams. Pvz.,

Stud, skaučių skiltis prie savo palapinės Antrojoje Tautinėje stovykloje 
(Aukšt. Panemunėje) 1938 m.
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visa stud, skautų korporacija „Vytis” 
yra paimta tarnyboms.

Stovykloje veiks paštas, krautuvė, 
užkandinė, bus sava telefono centrinė. 
Kiekvienas rajonas turės savo telefoną. 
Bus išleistas stovyklos vadovas, kuris 
bus duodamas kiekvienam stovyklau
tojui. Bus leidžiamas stovyklos laikraš
tis, gal net dienraštis. Jau dabar yra 
išleistas ir išsiuntinėtas užsienin infor
macinis leidinys apie stovyklą anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Kauno miesto savivaldybė jau pasi
žadėjo palaikyti autobusais nuolatinį 
susisiekimą su skautų ir skaučių sto
vyklomis. Be to, ties skautų stovykla 
per Nemuną kariuomenės pionieriai pa
statys pontoninį tiltą, nes į laužus lau
kiama masinio lankytojų antplūdžio, 
kurio kitu būdu greit perkelti nebūtų 
įmanoma. Jau yra iškasti specialiai sto
vyklos reikalams 6 šuliniai. Studentas 
vytietis Bražėnas parašė stovyklos 
maršą, kuriam muziką sukomponavo 
muzikas Jonušas.

Jau daugiau metų svarbiausias 
skautų rūpestis yra dalyvauti Tautinėje 
Stovykloje ir ten tinkamai pasirodyti. 
Rengiamasi varžyboms, rengiamasi 
medžiaginiai. Jau ir dabar pasiekiama 
gražių duomenų. Štai, korp. „Vytis” 
pasidarė net universiteto šaudymo 
meisteriu. Kitur skautai taip pat yra 
pirmose sportininkų eilėse.

S. T.

♦ ♦ ♦

Liepos mėn. 21 dienos Karys (Nr. 29) 
gausiai iliustruotas nuotraukomis iš 
Tautinės Stovyklos, o „Mokyklos ir ka
riuomenės” skyrius yra skirtas beveik 
ištisai stovyklos aprašymui. Štai viena 
šio numerio iškarpa:

STUDENTAI SKAUTAI TAUTI
NĖJE STOVYKLOJE. Tautinėje Sto
vykloje stovyklavo apie 25 stud, skautų 
„Vyčio” korporacijos korporantai. Dau
gumas jų dirbo atsakingą darbą sto

vyklos administravime ir tvarkyme. Be 
to, daug atsakingų vietų užėmė korpo
racijos filisteriai. Korporantai arba fi
listeriai turėjo šias svarbesnes vietas: 
programų dalies vedėjo ir jo pavaduo
tojo, propagandos, sanitorijos dalių ve
dėjų ir jų artimų bendradarbių, radijo 
skyriuje, telefonuos viršininko, varžybų 
skyriuje ir kt.

Korporacijos ekipa dalyvavo vyčių 
šaudymo varžybose ir laimėjo I ekipinę 
vietą (dovana — taurė) ir II bei III indi
vidualias vietas. Korporantai visur bū
davo pravedant iškilmes, laužus, para
dus vadovais ir vykdytojais. Tautinės 
Stovyklos dainai žodžius parašė vytie
tis psktn. Bražėnas. Jis buvo radijo pra
nešėju stovyklos iškilmių metu. Korpo
rantai atskirai pasirodė su rimta 
menine programa dviejuose laužuose. 
Bendrame stovyklos rajone korporacija 
turėjo savo rajoną, kuriame buvo įsi
rengusi be jokių papuošimų, bet su 
daug praktiškų įrangų, tuo susilauk
dama daugelio pagyrimų.

Korporacija buvo sukvietusi in
formacinę abiturientų sueigą, kurion 
atsilankė apie 70 skautų — abiturientų. 
Jie buvo painformuoti apie atskirus 
fakultetus ir studijų eigą.

Drauge su Stud. Skaučių Draugove 
buvo surengta Pažaislio stovykloje aka
deminė arbatėlė visiems užsieniečiams 
studentams skautams, kuri praėjo ne
paprastai linksmai ir jaukia nuotaika. J 
arbatėlę buvo atsilankiusi ir Valst. 
Operos solistė p. Jonuškaitė-Zaunienė, 
kuri su stud, skautų choru sudainavo 
keletą dainų. Korporacijos stovyklos 
rajone buvo atsilankęs Karo Mokyklos 
viršininkas b. gen. Musteikis.

Korporacijos rajono viršininku sto
vykloje buvo korporacijos vadas 
pasktn. St. Kairys.

Birželio mėn. 2 dienos Nr. 22 buvo 
atspausdinta vytiečius smagiai nu
teikusi žinia:

21

23



STUDENTŲ ŠAUDYMO RUNG
TYNĖS. Gegužės 28 d. buvo stu
dentų šaudymo rungtynės iš mažojo 
kalibro šautuvų ir iš pistoletų. Rungty
nės vyko buv. Medžiotojų d-jos šaudyk
loje. Nors visą laiką lijo, bet rezultatai 
gauti gana geri.

Pradžioje vyko rungtynės tarp kor
poracijų ekipų kariuomenės vado perei
namąja! dovanai laimėti. Šiose rungty
nėse dalyvavo ir pasiskirstė vietomis 
šių korporacijų ekipos: 1) Stud, skautų 
korp. „Vytis” — 933 taškai; 2) Korp. 
„Ramovė” — 930 t.; 3) Stud, šaulių 
„Saja” — 921 t.; 4) Vyrija „Plienas” — 
910 t.; 5) Korp. „Neo-Lithuania” — 857 
t. Taigi, šiemet pereinamąją dovaną lai
mėjo korp. „Vytis”, pernai ją buvo lai
mėjusi korp. „Ramovė”. Ekipų dalyvių 
ir jose nedalyvavusių pasiekti rezulta
tai buvo vertinami ir individualiai. Čia 
paskirstymas buvo gautas šis: 1) Ju
cevičius („Ramovė”) — 198 iš 200 gali
mų; 2) Pažiūra („Vytis”) — 195 t.; 3) Li
tas („Ramovė”) — 191 t.; 4) Čeponis 
(„Plienas”) — 191 t.; 5) Bitinas („Ramo
vė”) — 189 t.

Studentės sudarė atskirą grupę. Lai
mėjo pirmąsias vietas: 1) Stanaitytė, 2) 
Vaišnoraitė ir 3) Civinskaitė.

Pistoletų rungtynėse laimėjo: 1) 
Kapturauskas („Plienas”) — 77 t.; 2) 
Jucevičius („Ramovė”) — 77 t.; 3) Čepo
nis („Plienas”) — 73 t.

Rungtynėms pasibaigus ir pa
skelbus rezultatus, korp. „Ramovės”, 
kaip rungtynių vykdytojos, vicepirmi
ninkas ats. Itn. Kavaliūnas įteikė lai
mėtojams individualines dovanas.

♦ * *

1938 metais vyko gyva akcija 
kariuomenei aukoti ginklus. Gruodžio 
mėn. 1 d. Karyje pranešama:

STUD. SKAUTĖS ĮTEIKĖ 
ŠAUTUVĄ 2 P. PULKUI. V. D. uni
versiteto Stud. Skaučių Draugovės na
rės už savo suaukotus pinigus nupirko 
kar. šautuvą ir ji įteikė per savo atsto
ves 2-jam D. L. K. Algirdo p. pulkui jo 
metinės šventės proga. 2 p. pulko va
das pik. Tumas yra Stud. Skaučių D-vės 
mecenatas ir didelis bičiulis.

SESIŲ FILISTERIŲ
SĄJUNGĄ PRISIMENANT

Laikas yra taip greit prabėgęs, jog 
atrodo, kad dar tik vakar stojau į skau
tų eiles Vilkaviškio gimnazijos tunte, 
kurį įkūrė ir kuriam vadovavo gim
nazijos mokytojas, skautininkas Zig
mas Varanka. Rodos, dar ir dabar tebe
girdžiu jo balsą, šaukiantį rikiuotis į 
skiltis, į draugoves ir pasiruošti 
paradui. Tai buvo įkurta nauja jau
nimo organizacija, kurios tikslų nė tė
vai, nė patys mokytojai dar gerai nesu
prato. Kai kurie labai abejojo, ar verta 
yra įkurti naują tarptautinę sąjungą, 
kai gimnazijoje jau yra ateitininkai.

Bet pasirodė, kad prieš 50 metų visi 
sutilpome gimnazijos rūmuose, o 
nariais (kaip ir aš pati) buvome atei

tininkų kuopelėse ir skautų draugovėse.
Baigę gimnaziją, daugelis iš mūsų 

stojo į universitetą ir niekieno never
čiami, savo laisvu noru papildė studen
tų skautų ir skaučių eiles, tęsdami savo 
pasižadėjimą ir toliau tarnauti „Dievui, 
Tėvynei ir Artimui!”

1938 metai. Lietuva žydėjo, prisi
kėlusi laisva ir nepriklausoma. Visur 
buvo jaučiama mokslinė, kultūrinė ir 
ekonominė pažanga. Vienintelis Lie
tuvos universitetas, kuris 1930 m. buvo 
pavadintas Vytauto Didžiojo vardu, 
kiekvieną pavasarį išleisdavo būrį 
aukštąjį mokslą baigusio jaunimo, kuris 
skirstėsi po visą šalį, nešdamas šviesą 
savųjų tarpe.
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Tikrai nė nepastebėjome, kad ir Stu
denčių Skaučių Draugovė jau turėjo ke
liolika savo filisterių. Mes, baigusios 
universitetą, jautėme, kad esame už tai 
kažkam skolingos.

Gal tai buvo tėvai, seserys ir broliai, 
kurie turėjo dažnai atsisakyti skanes
nio valgio kąsnio, kad mes galėtume 
tęsti studijas? Gal tai buvo universiteto 
profesoriai, kurie mus mokė ir švietė 
savo žiniomis? Gal ir visa tauta, nes 
mes turėjome laimės baigti aukštuosius 
mokslus, o kiti negalėjo? O kiek daug jų 
buvo! O kiek daug Lietuvos jaunimo 
svajojo apie mokslą, bet nepajėgė jo 
pasiekti! Todėl kai kurioms iš mūsų ir 
kilo klausimas, kaip atsilyginti už visa 
tai?

Čia, kaip ir visuomet, pirmoji pra
bilo fil. dr. D. Kesiūnaitė, kuri kai kurių 
skautų vadovų gal nebuvo tinkamai su
prasta ir įvertinta. Jos nuopelnai aka
deminei skautijai yra itin dideli: ji 
viena iš tų pirmūnų, kurie įkūrė stu
dentų skautų,-čių vienetą universitete, 
viena iš tų vadovių, kurios įkūrė vėliau 
Studenčių Skaučių Draugovę. Ji taip 
pat buvo ta „spiritus movens”, kuri 
pirmoji prašneko į mus, kad būtinai 
reikia įkurti Filisterių Skaučių Sąjungą. 
Be abejo — darbas nelengvas, nes mes 
buvome išsisklaidžiusios po visą kraš
tą. Tačiau, nežiūrint visų kliūčių, buvo 
nutarta šaukti suvažiavimą atostogų 
metu. O tai įvyko 1938 m. balandžio 
mėnesį, per Velykų atostogas, Kaune, 
Pažangos rūmuose.

Suvažiavimas buvo tikrai pasisekęs, 
nes dalyvavo labai daug sesių, bet bai
gusių universitetą buvo (kiek prisi
menu) 16. Šitas skaičius tikrai buvo 
reikšmingas, nes tiek užteko parašų 
įkurti kokiai nors draugijai net ir uni
versitete. Kitos sesės buvo išklausiusios 
kursą ir jau rengė valstybinius egza
minus. Tačiau buvo ir tokių skaučių, 
kurios niekad universiteto nelankė, o 
kitos dėl įvairiausių priežasčių jau buvo 
studijas nutraukusios.

Daugelis suvažiavimo dalyvių tuoj 

kėlė klausimą, ką daryti su tomis vieš
niomis, kurios negalės būti naujai 
įkurto vieneto narėmis? Čia buvo gana 
daug griežtų pasisakymų. Buvo ir tokių 
atstovių, kurios reikalavo priimti visas 
be jokių sąlygų. Be to, kai kurios daly
vės pasiryžo vėl grįžti į universitetą ir 
tęsti studijas toliau.

Iš filisterių suvažiavime dalyvavo 
daugiausia baigusios šiuos fakultetus: 
Humanitarinių mokslų, Medicinos, Ma
tematikos-Gamtos, Teisių-Ekonomijos ir 
kt. Po suvažiavimo dar atsiliepė iš Dot
nuvos Žemės Ūkio akademijos ir Peda
goginio instituto studentės.

Pagal specialybes daugiausia daly
vavo mokytojų (lietuvių k., anglų k., 
istorijos, matematikos, gamtos, geogra
fijos), taip pat gydytojų, ekonomisčių ir 
t.t.

Kai kas (seniau ir dabar) kartais pa
klausia, kodėl mes nekūrėme bendros 
sąjungos su broliais vytiečiais? Į šitą 
klausimą negalėčiau tikrai atsakyti. Ta
čiau prisimenu, kad broliai savo korpo
raciją ir savo filisterių draugiją įkūrė 
vėliau negu mes.

Gal mūsų tėvai teisingai ir saky
davo, kad „moterys pirma padaro, o 
paskui tik pagalvoja, o vyrai priešingai 
— pirma viską gerai apsvarsto, o tik ta
da įvykdo!”

* ♦ *
Visų skaučių filisterių bendras tiko- 

las buvo moraliai ir materialiai remti 
Studenčių Skaučių Draugovę. Svar
biausia buvo nutarta — skirti sti
pendijas bei duoti pašalpas darbš
čioms, bet neturtingoms studentėms 
skautėms. Juk buvo ne paslaptis, kad 
daug studentų,-čių badaudavo ir dažnai 
neturėdavo net ir vieno lito pietums 
nusipirkti. Daugelis jaunimo, atvažia
vusio iš provincijos į Kauną, gyveno 
pusbadžiu ir mokėsi. (Pajamas turėjo 
sudaryti nario mokestis, renginiai ir 
aukos).

Vienbalsiai buvo visų nutarta, kad 
narės bus tikrosios (baigusios universi-
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tetą) ir kandidatės (išklausiusios kursą). 
Ką daryti su prijaučiančiomis, pasy
viomis ir aktyviomis, vienmintėmis ir 
kitomis? Šį klausimą turėjo išspręsti 
ateitis, nes kai kurios suvažiavimo 
dalyvės siūlė priimti visas, kadangi yra 
geriau turėti kuo daugiausia narių.

Tada suvažiavimo buvo išrinkta 
Filisterių Skaučių Sąjungos valdyba, 
kurią sudarė: fil. S. Jurkynienė — pir
mininkė, fil. O. Dučmanienė (mirusi) ir 
fil. V. Barmienė. Be to, dvi narės, 
kurios nebuvo baigusios universiteto. 
Taip pat buvo sudaryta komisija sta
tutui parengti.

Tuoj po suvažiavimo buvo susidurta 
su kai kuriais klausimais. Čia buvo sa
votiški pasiūlymai Vyriausio Skautų 
štabo. Kai kurie skautų vadai ir Vy
riausias skautininkas pritarė tokiam 
vienetui, bet jie negalėjo įsivaizduoti, 
kaip gali būti skautų sąjungoje dar 
viena sąjunga. Tad jie tuoj pasiūlė pa
keisti vardą ir pasivadinti draugove. 
Tačiau su tuo sutikti nenorėjome, nes 
negalėjome sudaryti draugovės ir skil
čių veikimo, kadangi ne visos gyveno
me Kaune. Aš pati dirbau Biržų valsty
binėje gimnazijoje.

* * *

Labai sunku buvo sudaryti tikrąjį 
narių sąrašą, nes daug norėjo įstoti ne
baigusių universiteto. Kodėl taip atsi
tiko — sunku į tai atsakyti. Gal patiko 
filisterės vardas? O gal kas kita?

Tokių pat rūpesčių turėjo ir kitos 
organizacijos, kaip Aukštąjį Mokslą 
Baigusių Moterų draugija Kaune.

Vėliau iškilo klausimas, ar visi, su
grįžę iš užsienio su diplomais, jau yra 
fibsteriai? Su tokiom pat problemom 
susidūrė ir kitos filisterių sąjungos. 
Atsitikimas buvo net ir toks. Vienas 
studentas nutraukė studijas mūsų uni
versitete, nes gavo valdžios stipendiją į 
prekybos mokyklą Danijoje. Po dvejų 
metų jis sugrįžo su diplomu rankose ir 
gavo gerą tarnybą. Bet kartą jis savo 

draugams pasipasakojo, kad vienerius 
metus toje mokykloje pakavo dviračius. 
Tad čia ir kilo klausimas, ar jis yra bai
gęs aukštąjį mokslą?

Be abejo, universitetą baigti anais 
laikais irgi buvo nelengva. Studentai 
net ir dainuodavo, kad „kol studijas 
baigsiu, nupliks ir plaukai, užaugs ir 
vaikai!” Vėliau susidarė net ir „amžino 
studento” tipas. O kartais Kaune galė
davai išgirsti, kaip jaunos ponios saky
davo: „Universitetą jau baigiau, o da
bar dirbu Puodų departamente”. O tai 
reiškė, kad studijas jau nutraukė ir iš
tekėjo.

Nepriklausomos Lietuvos laikų yra 
pažymėtinos šios filisterės: Arlauskai
tė, Balšaitytė, Bamiškaitė, Bartninkai- 
tė, Chmieliauskaitė, Danilevičiūtė, 
Draskytė, Genytė, Jagaitė, Jakubė
naitė, Januškytė, Jasutytė, Jurgutytė, 
Kanišauskaitė, Kesiūnaitė, Kisieliūtė, 
Kuršaitė, Kvederaitė, Lorencaitė, Liesy
tė, Lukštaitė, Manomaitytė, Mironaitė, 
Motuzaitė, Palubinskaitė, Papartytė, 
Rėklaitytė, Skibiniauskaitė, Stanikū- 
naitė, Paulionytė, Plyčiuvaitytė, Šatai- 
tė, Ščiukaitė, Valentinavičiūtė, Vingily- 
tė, Vizgirdaitė ir daugelis kitų.

Žinoma, jų buvo daug daugiau, bet 
gaila, kad ne visų pavardes galėjau 
prisiminti. Kai kurios iš jų jau yra mi
rusios, kitos tebevargsta ištrėmime ar 
pasilikusios tėvynėje, o dalis jų pasiekė 
Amerikos ir kitų žemynų krantus.

Filisterės, aišku, kalnų nenukasė ir 
daubų neišlygino. Tačiau vieneto įkū
rimo didžiausia reikšmė buvo ta, kad 
sujungė visas filisterės į vieną būrį, nes 
kai kurios jau buvo nutolusios nuo stu
denčių skaučių ir niekur nepriklausė.

Be abejonės, tos filisterės, kurios gy
veno Kaune, nenutraukė ryšių su drau
gove. Jos globojo skiltis, skaitė paskai
tas, padėdavo rengti minėjimus, 
šventes, ir tradicinius balius, kurie duo
davo nemaža pelno.

Kuriant naują vienetą, valdyba 
turėjo viską gerai išsiaiškinti, kokie bus 
tikslai, kas galės būti nariais, jų parei-

24

26



gas, įstojimo sąlygas, nario mokestį, jo 
išrinkimą ir t.t.

Visi šitie paruošiamieji darbai mums 
būtų atkritę, jeigu būtume įkūrusios 
draugovę ir įstojusios į Kauno tuntą.

Pagrindinės ryšininkės tarp manęs 
ir Kauno buvo fil. D. Kesiūnaitė ir fil. 
O. Palubinskaitė, abi jau mirusios.

Dažniausiai susirašinėdavome laiš
kais, nes telefono pasikalbėjimai buvo 
per brangūs.

Fil. D. Kesiūnaitė daugiausia ir tu
rėjo aiškintis su kai kuriais Skautų šta
bo skautininkais, kurie kėlė mums įvai
rių klausimų, siūlė savo patarimų bei 
nuomonių.

Nežiūrint visų trukdymų, statuto 
komisija savo darbą varė toliau. Pats 
parengimas užtruko, nes mes neturė
jome tam darbui teisininkų.

Čia daug laimingesni buvo broliai 
vytiečiai, kurie įkūrė savo Filisterių 
draugiją 1939 m. ir turėjo net kelis bai
gusius teisininkus. Be to, net ir pats jų 
pirmininkas fil. J. Damauskas buvo 
baigęs teisių fakultetą.

Mūsų sesės turėjo ieškotis pagalbos 
iš šalies, prašyti savo vyrų ir t.t.

Kai jau statutas buvo parengtas, jį 
reikėjo priimti ir patvirtinti tikrųjų 
narių suvažiavime.

* * *
Visa filisterių darbo pradžia buvo 

sugniuždyta, kaip ir mūsų tautos gy
venimas, netekus nepriklausomybės.

Šiandien reikia tik džiaugtis, kad 
išeivijoje atgaivinta Filisterių sąjunga 
tebeauga ir tebežydi naujais žiedais. 
Besimokantis jaunimas stoja į stu
dentų skautų ir skaučių eiles ir tebe
tęsia mūsų pradėtąjį darbą toliau. Gra
žu, kad sąjungoje šiandien sutelpa sesės 
ir broliai drauge. Ko mes nesuspėjome 
nepriklausomoje Lietuvoje, jaunoji kar
ta išeivijoje padarė tai su kaupu, nes 
čia, Amerikoje, jau turi ne tik gražų 
būrį narių, bet ir savo šalpos fondą, 
knygų klubą ir net leidyklą.

fil. S. G.

Fil. B. Barkus Amerikos viešnagės 
metu.

SUGRĮŽKI, JAUNYSTE!
1938 m. pavasarį baigdamas Jėzuitų 

gimnaziją Kaune, pradėjau galvoti apie 
studijas, studentišką gyvenimą ir stu
dentų organizacijas.

LSS nariu tapau 1932 m. rudenį, 
įstodamas į Kauno tunto Maironio 
draugovę Jėzuitų gimnazijoje. Skautau- 
damas pamažu susipažinau ir su stu
dentų skautų korporacijos veikla. Į 
Korp! Vytis įstoti man pagrindu buvo 
šie principai: skautų organizacijos dar
bo tęstinumas, nepriklausomumas nuo
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politinių srovių įtakos, brendimas pla
čių pažiūrų piliečiu, darbas tautai ir 
visuomenei. Netiesioginiai man apsi
spręsti padėjo buvę gimnazijos auklė
tiniai, jauni draugovių vadovai, korpo- 
rantai Vilius Bražėnas, Stepas Kairys 
ir Vytenis Stasiškis. Tuo metu jie man 
jaunam buvo skautavimo idealai, švy
turiai. 1938 m. rudenį įstojau į Vy
tauto Didžiojo universitetų studijuoti 
biologijos, nes į medicinos fakultetą ne
priėmė dėl mano fizinio sudėjimo (anot 
prof. Žilinsko — aukštas ir plonas kaip 
šiaudas), gi įstoti į Žemės Ūkio Aka
demiją Dotnuvoje buvo jau pavėluota.

Užsiregistravęs į universitetą, tuoj 
įsirašiau į Korp! Vytis. Bendroje suei
goje 1938.10.13 buvome pristatyti kaip 
nauji nariai — junjorai. Mūsų buvo net 
18, jų tarpe mano klasės draugai K. 
Cerkeliūnas, Gulmanas ir V. Simutis. Iš 
buvusių junjorų gerai prisimenu Joną 
Yčą ir Kostą Nenortą. Juos vėl sutikau 
Vl-je Tautinėje stovykloje Paxtone ir 
Jubil. stovykloje Auroroje. Be išvar
dintų brolių dar prisimenu vieną kitą tų 
dienų senjorą ir korporacijos garbės na
rius — prof. S. Kolupailą bei prof. I. 
Končių.

Įstojus į korporaciją, junjorų tėvūnu 
buvo Stasys Obuchavičius-Volungė, bet 
jį tais pačiais metais išrinkus Korp! Vy
tis vadu, tėvūno pareigas perėmė kitas 
senjoras. Mano globėju junjoro laiko
tarpiu buvo Vilius Bražėnas.

Gražią pavasario (1939.5.13) dieną 
Aukštojoje Panemunėje gavau spalvas 
— juostą. Tą dieną senjoro įžodį davė 
21 junjoras. Didžiuojuos ir noriu pasi
girti, kad dar ir dabar nešioju ori
ginalius Korp! Vytis ženkliuką ir juostą.

Studijuojant biologiją, susipažinau 
su dviem panevėžietėm, kurios įstojo į 
S. S. Draugovę. Akademinis gyvenimas 
ir skautiška dvasia suartino mus visus. 
Išsikėlus studijuoti agronomiją į Žemės 
Ūkio akademiją Dotnuvoje, mano ry
šiai su korporacija dalinai nutrūko. Su 
minėtom dviem sesėm „atsipažinau” po 
15 metų tolimoje Australijoje: tai buvo 
fil. Stasė Korsakaitė-Pacevičienė Ade

laidėje ir fil. Jadvyga Liutkutė-Viliū- 
nienė Sydnejuje.

Į Žemės Ūkio akademiją įstojau 1939 
m. rudenį, išsikeldamas iš Kauno į Dot
nuvą. Pasigedau korporacijos ir skau
tiškos veiklos. Iš Korp! Vytis neišsto
jau, tik likau vienišas vilkas. Gyvenant 
po vienu stogu akademijoje, susi
pažinau kurse su dviem buvusiais Korp! 
Vytis nariais — Zigmu Parafijanavi- 
čium ir Juozu Smalevičium. Mums gimė 
mintis steigti Dotnuvoje akademikų 
skautų,-čių vienetą. Gaila, mūsų gražūs 
planai žlugo dar tais pačiais metais, 
Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai. 
Mano kolega Zigmas Parafijanavičius, 
1941 m. pavasarį buvo suimtas Telšiuo
se ir karui prasidėjus komunistų žiau
riai nužudytas Rainiuose.

Džiaugiuosi, kad akademinė skau- 
tija atgimė išeivijoje. Asmeniškai į ASS 
veiklą įsijungiau Vl-je Tautinėje stovyk
loje Australijoje. Stovyklaujant VI Tau
tinėje (Amerikoje) ir po stovyklos sve
čiuojantis Chicagoje ir Toronte, sutikau 
savo buvusį globėją fil. V. Bražėną. 
Susipažinau ir su kitais ASS broliais ir 
sesėmis, vyresniais ir jaunesniais 
amžiumi.

Džiaugsmas veržiasi iš krūtinės, kai 
vėl toliau tęsiu Korp! Vytis tradicinę 
dainą — „Drąsiau, draugai, kol mūs 
laikai! Galvas aukštyn, ženkim pir
myn!”

v.s. fil. B. Barkus

Stovykloje viskas skaniau: skruzdės, 
lapai, musės, viskas....

A. Jakšto pieš.
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MENU PERNYKŠTĘ VASARĄ:
KETVIRTOJI JUBILIEJINĖ!

Kai autobusai pirmą dieną atvažiavo į 
AUŠROS Jubiliejinę stovyklą, visi skautai, 
skautės bagažą krovė tiesiai į purvą, į balas. 
Nors oras prastas ir visi pavargę bei 
pasimetę, tačiau vienokiu ar kitokiu būdu 
pasiekėm savo pastovy klės ir pradėjom 
rimtą skautavimą. Pats svarbiausias tikslas 
buvo pastatyti palapines ir, šlapiam orui 
esant, įsikurti. Vieniems ta įsikūrimo eiga 
buvo greitesnė, o kitiems truko ilgiau. Man 
sekėsi daug geriau, nes stovyklavau 
akademikų skautų pašto vyki ėję, o šioji buvo 
tik už kelių žingsnių nuo pagrindinių vartų. 
Čia atėjus išvydau dar didesnę staigmeną — 
mes gyvensim namuke — barake, ir 
nereikės net palapinių statyti. Čia, paly
ginus su kitom pastovyklėm, buvo tikras ro
jus, o mūsų pastatas — pirmos klasės liuk
susinis viešbutis. Iš pradžių buvau labai 
maloniai nustebinta ir džiaugiausi, o vėliau 
pagalvojau, kad čia netikras skautavimas; 
reikėjo baraką perleisti paukštytėms ar 
vilkiukams, o mes didesnieji galėjom 
lengvai miške palapines statyti. Bet ne 
mano rankose buvo toks sprendimas: viskas 
jau nuspręsta, tad reikėjo tik džiaugtis ir 
toliau stovyklauti.

Viduje radau sesę Dalią, akademikų 
pastovyklės viršininkę, ir jos pagalbi
ninkus, kurie puošė ir dirbo, kad namukas 
būtų visiems malonesnis ir patrauklesnis. 
Ant sienų jie kabino įvairią akademikų pro
pagandą bei filisterių Peniko ir Tamulaičio 
darytas nuotraukas iš 1959—61 m. akademi
kų stovyklų ir suvažiavimų. Buvo įdomu 
jose stebėti, kaip mūsų tėveliai anais laikais 
atrodė ir kaip jie linksminosi stovyklose. 
Kadangi kol kas mūsų pastovyklėje buvo tik 
9 akademikai, tai visi labai patogiai įsikū- 
rėm — net po dvi lovas gavome!

Mūsų pastovyklės vardas — 
SAULĖLYDIS, o šūkis — Saugok sveikatą! 
O sveikatą per šias dienas mes tikrai sau
gojome ir mankštą darėm ir „yoga“ 
mokėmės, kitiems masažus darėm ir klau
sėm higieniškų paskaitų, eidavom į kitas 
pastovyklės pasivaikščioti ir net valgykloje 
maisto nevalgėm.

Susipažinusi su savo gyvenviete 
nutariau, su sesių Danutės ir Laimos 
pagalba, pamatyti ir kitus rajonus. Žemė
lapio pagalba nuėjom takeliu ir vienaip ar 
kitaip radom kitas pastovyklės. Visur tik 
triukšmas ir ūžesys — visi stengiasi kuo 
greičiau įsikurti ir susidėti savo daiktus.

Vakare, kai visi buvo jau apsitvarkę, 
susirinkom į Seserijos stovyklos atidarymą. 
Nors visą dieną lynojo, bet į atidarymą 
atžygiavo apie 350 sesių iš įvairių vietovių 
ir 9 akademikai (irgi iš įvairių vietovių). Po 
iškilmių visa stovykla nužygiavo į bendras 
šv. Mišias, kurias atnašavo v.s. kun. J. 
Vaišnys, S J. Tik čia susidarė didelė 
problema: kad apsaugojus visus nuo lietaus, 
buvo originaliai numatyta melstis valgyklos 
viduje; deja, valgykloje telpa tik 240 žmonių, 
o susirinkusių skautų buvo virš 800. Nepa
bijota lietaus lašų: po truputį skautiška 
minia pradėjo trauktis nuo pastato, kol ir 
kunigas ir altorius atsidūrė prieš valgyklos 
duris — bet jau lauke. Nakties tamsumoje ir 
palapinių mieste kunigas laimino skautus ir 
visą stovyklą.

Grįžę į savo pastovyklę ir sukūrę laužą, 
su svečiais iš Bendrijos-Brolijos pastovyklės 
dainavom ir susidraugavom.

Pirmadienį kėlėmės anksti ir ėjom pasta
tyti savo atvežtą kryžių vėliavų aikštės Kry
žių kalne. Po mūsų ir kiti nešė savo kryžius, 
koplytėles, įspūdingas vaizdas, kai kryžių 
skaičius vis augo, didėjo. Po to lankėme 
specialiai paruoštas stotis, kurios bylojo 
apie lietuvių kalbos svarbumą, lietuvišką 
atgimimą ir t.t. Apėję stotis, rikiavomės 
oficialiam stovyklos atidarymui ir vėliavų 
pakėlimui. Dienos metu su fotografu fil. 
Jonu Tamulaičiu apėjom pastovyklės, pasi- 
s veikinom su visais stovyklautojais ir 
darėm nuotraukas. Vakare mūsų pastovyk- 
lėj vėl švytėjo laužas, vėl aidėjo dainų 
garsai.

Sekanti diena išaušo graži ir šviesi, tad 
akademikai nutarė iškylauti — išvažiavom 
jodinėti. Sulindom visi į viršininkės mašiną 
ir išvykome. Vieta neįspūdinga, beveik net 
suirusi, bet mūsų nuotaika puiki. Pagaliau
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arkliai visiems pritaikyti, išjojom. Grupėje 7 
akademikai ir dar aštuonetukas — išjojam! 
Saulutė šilta, ūpas geras, gidė labai šneki, o 
takelis vingiavo per miškus ir pieveles. 
Gidei aiškinom, kas mes esą ir kur 
stovyklaujame, — ji buvo labai nustebusi ir 
net nežinojo, kad yra lietuvių skautų. 
Pašnekučiuodami net nepamatėm, kad 
užslinko rūstūs debesys ir pradėjo lynoti. Iš 
pradžių tik švelnus lietutis, o paskui — 
kibirais pylė. Per penkias minutes visi kiau
rai šlapi — ir žmonės ir arkliai, o mes kvato
dami vos galėjom balnuose išsėdėti. Bet 
nėra to blogo, kas neišeitų į gerą: taip 
bejodinėdami ir važinėdami sugalvojom 
bendram laužui pasirodymą!

Po pietų klausėmės fil. Jono Dainausko 
paskaitos, apie sukaktuvinę „Aušrą“; savo 
kalbą filisteris paįvairino retais „Aušros“ 
egzemplioriais. Po paskaitos pakelėm gairę 
ir oficialiai atidarėm ASS pastovyklę. 
Toliau išklausėm svečių iš Australijos 
pasakojimų apie lietuvių gyvenimą ir 
įsikūrimą kengūrų žemėje. Vakarieniauti 
nutarėm savo pastovyklėje ir, nusipirkę bei 
pasiskolinę iš virtuvės įvairių produktų ir 
įrankių, virėmės sphaghetti, kuriuos paskui 
nurijom kaip rykliai. Buvo labai skanu — 
gal dėlto, kad mes patys darėme, o gal kad 

nereikėjo vėl vištos valgyti. Po pirmo bendro 
laužo prisistatėm į administraciją ir ten 
gavome įsakymų naktinei stovyklos tar
nybai: budėti administracijoje, teikti infor
maciją naktį besikreipiantiems ir t.t. Budė
jom nuo vidurnakčio iki 4 vai. ryto. Darbas 
nesunkus, bet vis tiek miegas ima. Kad ne
būtų taip nuobodu, karpėme spalvoto po
pieriaus žuvytes, kad galėtumėm padėti 
Miško Broliams, bandantiems ką nors 
pagauti į jų pastovyklėje ištemptus tuščius 
tinklus.

Nors per naktį ir nemiegojom, tačiau 
sekantį rytą reikėjo keltis nustatyta tvarka. 
Iš ryto atvažiavo fil. Indrė Peškauskienė (iš 
Toronto) ir pravedė „aerobics“ pamoką (tai 
mankšta su muzika). Visi labai sušilom ir 
pavargom, kol ji perėjo visą programą. Po 
pietų, dar pavargę nuo ryto mankštos, 
saulutėje klausėmės fil. dr. Dalios Pet- 
reikytės paskaitos apie dantų higieną. Po 
šios paskaitos Vida Rėklaitytė, viena mūsų 
pastovyklės gyventojų, aiškino, kas 
darytina, kad žmonės nebūtų taip nervingi 
ir įsitempę. Pademonstruota, kaip reikia 
atsileisti ir atsipalaiduoti, pradedant nuo 
rankos pirštų, baigiant galva ir veidu. Jai 
šiuos pratimus parodžius, pakartojom juos, 
išbandydami vienas ant kito. Mokėmės ir

J. Tamulaičio nuotr.Jubiliejinio parado sūkuryje...
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gerų masažų technikos, — kiti net snausti 
pradėjo, taip ramu ir malonu buvo. Sesė 
Danutė Molytė parodė teisingo kvėpavimo 
būdų ir kelis yogos pratimus. Žinoma, 
pražygiuojantys prityr. skautai iš mūsų 
juokėsi ir nutarė, kad akademikai labai 
sunkiai dirba. Mes gi taip įgyvendinome 
savo šūkį — saugojom sveikatą!

Prieš vakarienę viešėjome Atlanto 
rajone, nes šiandien kaip tik buvo šio rajono 
diena. Sesės iš rytinio pakraščio mus labai 
maloniai priėmė, buvo smagiai praleista 
popietė. Vakare baigėm pasiruošti laužui, 
prie kurio suvaidinom pasaką apie žmogų ir 
velnią, — kuris iš jų gudrenis. Gal ne 
visiems mūsų vaidinimas patiko, bet mes su 
entuziazmu ir humoru jį atlikom. Po šio 
laužo vyko vyr. skaučių/vyčių lauželis 
tolimoj vyčių pastovyklėje.

Ketvirtadienį po įvairių dienos pratybų 
nuvažiavom į Torontą, kur buvom tipiški 
turistai su žemėlapiais ir foto aparatais. 
Susipirkom produktų vakarienei (šiandien 
darėme meksikietiškus valgius) ir įsigijome 
dovanų rytdienos konkursui. Reikėjo taip 
pat pasiruošti šiam vakarui, kuris buvo 
mums labai svarbus, nes savo namelyje pri
ėmėm vyčius ir vyr. skautes. Tikslas: duoti 
jiems progos ne tik su mumis susipažinti, 
bet ir su vienas kitu. Reikėjo paruošti 
trumpą programėlę, painformuojant, kas tie 
akademikai skautai yra ir ką jie daro. 
Kiekvienas mūsų išvystėm atskirą mintį: 
kas yra ASS, kaip jis prilygsta kitoms skau
tų šakoms, kokios yra mūsų spalvos ir ką 
jos reiškia; keli plačiai žinomi ASS papro
čiai; kas yra Vydūno Fondas ir ką jis daro, 
kokias knygas išleido Akademinės Skau- 
tijos Leidykla ir pan. Susipažinimo vakaras 
pasidarė naujokų verbavimo vakaras, susi
darė net sąrašas besidominčių mūsų veikla 
ir norinčių Sąjūdin įsirašyti. Kilo net ir 
šūkis, kuriuo mes dažnai po šio vakaro pasi
naudojome: „Norim jus, norim jus, norim 
jus priglaust prie ASS!“

Penktadienis — tai savaitgalio pradžia. 
Ir mūsų pastovyklė sukruto — reikėjo apsi- 
ruošti, svečius priimti. Kadangi šiandien 
buvo Baden Powellio diena, o akademikai 
turėjo pravesti programą, jau iš ryto gru
pėmis dalyvavom rajonų-šakų vėliavų 
pakėlimuose ir suvaidinom škicą apie Baden 
Powell ir jo gyvenimą, o po to skelbėme 
konkursą, kuriame turėjo dalyvauti visi 
skautai pagal šakas.. Vyresniesiems skelbėm

Susitikome ASS rajone: Rita, Regina, Pau
lius, Daina — Los Angeles, Detroit, Chi
cago... R, Likanderytės nuotr.

— dainos, šūkio ar mįslės konkursą apie 
Baden Powellj, o jaunesniems — geriausiai 
nupieštą Baden Powellį. Premijos — ledai iš 
miesto!

Grįžę į savo pastovyklę jau radom kelis 
svečius, atsivežusius kartu reikalingas 
priemones šiam savaitgaliui (popieriai, 
muzika, žodžiai, šviežios mintys ir kita). 
Vakare, jau gausiam būriui suvažiavus ir 
susipažinus su aplinka, įvyko prisiminimų 
vakaras, kurį pravedė fil. Ramūnas 
Vidžiūnas. Papasakojom svečiams įvairias 
(bent Chicagoje paplitusias) tradicijas ir aiš- 
kinom mūsų papročius. Buvo rodomi filmai 
iš praėjusių stovyklų ir suvažiavimų; šeimi
ninkai kepė obuolinius blynus, nes bulvių 
neturėjom. Pirmi keli blynai buvo ne kokie, 
bet kuo toliau, tuo geriau. Po filmų sekė 
kandidatų pristatymas, kurio metu jie turėjo 
pasirodyti savo gabumais ir talentais. Buvo 
įdomu pažiūrėti, kaip vaidina busimieji ASS 
vadovai. Vakaras baigtas rugių valsu, nes 
neturėjom rožių, ir sukosi poros mūsų 
barake. Po to sesės ir broliai nesiskirstė, o 
sėdėjo prie laužo, traukdami senas lietuvių 
studentų dainas arba apžiūrinėjo išstatytas 
senas nuotraukas. Sesėm akademikėm teko 
ekstra darbo, reikėjo apklausinėti dvi sese iš 
Toronto ir duoti joms progos perskaityti bei 
apginti. Sesės laimingai išlaikė egzaminą ir 
toliau galėjo laisviau prisidėti prie savait
galinės programos.

Šeštadienį atvyko mūsų paskaitininkai, o 
dalyvių skaičius augo. Išklausėm net tris 
paskaitas šią dieną, bet temos labai rišosi, 
tad buvo tikrai malonu paklausyti. Iš ryto 
Gintė Damušytė (dirbanti Lietuvių Infor-
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macijos centre New Yorke) pristatė lietuviš
ko „lobby“ galimybes, o po pietų Rasa Raz- 
gaitienė (kuri veikia su „Americans for Due 
Process“) ir dr. Viktoras Stankus (vadovau
jąs komitetui lietuvių teisėms ginti) daly
vavo diskusijose apie amerikiečių valdžios 
OSI įstaigos prieš lietuvius užvedamas 
bylas dėl Antrojo pasaulinio karo įvykių. 
Visi paskaitininkai buvo labai gerai pasi
ruošę, savo srities žinovai.

Vakare dalyvavom bendrame vėliavų nu
leidime, kuriame brolis komendantas mus 
užmiršo ir įžygiuojant ir raportus duodant, 
lyg mūsų ten iš viso nebūtų. Pradėjom 
triukšmauti, kad į mus dėmesį atkreiptų, 
kitaip būtų mus visai užmiršę. Po bendro 
laužo ir labai gerai pavykusio mūsų pasi
rodymo visi ASS nariai susirinko savo 
pastovyklėj iškilmingai sueigai ir 
pakėlimams, kuriuos pravedė iš Chicagos 
atvykusi fil. Gilė Liubinskaitė. Spalvas gavo 
15 naujų narių — 9 junjorai (visi iš 
Chicagos), kuriems spalvas užrišo tėvūnas 
fil. Juozas Liubinskas, o ženkliukus prisegė 
Korp! Vytis Chicagos skyriaus pirmininkas 
senj. Algis Korzonas; šešios kandidatės (dvi 
iš Toronto ir keturios iš Chicagos), kurioms 
spalvas rišo ir ženkliukus prisegė kandida
čių globėjos — fil. Gilė ir fil. Vilija Punk- 
rienė. Veteranas fil. J. Damauskas prisegė 

ženkliukus naujiems filisteriams. Prie laužo 
šviesos, po pušim ir atviru dangumi pakėli
mų apeigos buvo tikrai įspūdingos. Vėliau 
prie kavos ir bulkučių vieni linksminosi, o 
kiti pasiliko prie laužo paklausyti fil. Edžio 
Punkrio švelnaus balso ir jo parašytų dainų. 
Vakaras per greitai prabėgo, liko vien 
malonūs prisiminimai...

Sekančią dieną rikiavomės ir drąsiai 
žygiavom parade ir dalyvavome šv. Mišiose. 
Šį sykį jau nebe 9 akademikai, bet 40 mūsų 
išsirikiavo. Jau daug šauniau mūsų pasto- 
vyklė atrodė. Įžygiavom su vėliavomis, 
daina, naujais nariais — pilna sudėtimi. 
Labai didingas vaizdas, stebint virš 800 
skautų,-čių rikiuotę vėliavų pakėlimui. Po 
parado ir šv. Mišių visi žingsniavo atgal į 
savo pastovykles toliau tęsti programą arba 
ruoštis atgal į namus. Mūsų namukas buvo 
pilnas žmonių — girdėjosi juokas ir daina 
visą laiką.

Sekmadienį turėjo įvykti ASS pastovyk
les uždarymas, nes mes buvom nutarę sto
vyklauti tik vieną savaitę. Tačiau kadangi 
daugumas mūsų pasiliko ir antrai savaitei, 
stovyklą pratęsėm. Pastovykles viršininkės 
komandą perėmė fil. Danutė Molytė, ir mes 
stovyklavome toliau. Šį vakarą nutarėm 
ruošti šokius savo namuke vyr. skautėm ir 
vyčiams. Nors vietos mažai, užkandžių dar
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Naujas t.n. derlius Jubiliejinėje.

mažiau, o žmonių susirinko labai daug ir 
buvo baisiai karšta, vis dėlto vakaras per 
greitai prabėgo, ir buvo laikas skirstytis į 
savo pastovykles. Akademikai krito į lovas 
labai patenkinti ir šiek tiek nuvargę nuo 
labai pilnos, bet įdomios ir margos savait
galio programos.

Taip ir prabėgo pirma savaitė. Išvažiavo 
svečiai, mūsų skaičius vėl sumažėjo — liko 
tik 9 ASS pastovykles stovyklautojai. Antrą 
savaitę, nors savo programą turėjom, bet ji 
daug laisvesnė, tai liko daugiau laiko prisi
dėti prie kitų stovyklos pratybų. Klausėmės 
paskaitų apie pirmą pagalbą, pionieriją ir 
kaip pasinaudoti bei pasidalinti žiniomis 
apie Lietuvą; mokėmės apie žvaigždes, pra- 
vedėm skautėms diskusijas, pašnekesius ir 
skautoramas, litoramas, prisidėjom prie kitų 
stovyklinių programų — įvairių rajonų 
dienų minėjimuose ir Sodžiaus programoje; 
budėjom virtuvėj ir ten prižiūrėjom tvarką; 
dalyvavome ir kitus prijuokinom savo pokš
tais visuose laužuose; dalyvavom ir rengėm 
vakarones, pasilinksminimus ir šokius vyr. 
skautėm, vyčiams; prisidėjom ir prie Der
liaus šventės ir padėjom suruošti merg
vakarį fil. Teresei Gaidelytei. Be šių įvairių 
darbelių bendrai jungėmės, kur galėjom, ir 
aiškinom apie akademikus skautus. Nors 
mūsų skaičius buvo labai mažas, bet 
atlikom didelį darbą. Daug kas mus gyrė, 
kad visur prisidėjom, visur buvom matomi 
ir girdimi; kiti kritikavo, bet mes darėm, ką 
galėjom ir kas, mūsų galvojimu, buvo 
geriausia bei maloniausia visiems.

Savo programą dažnai keitėm, kad prisi- 
derintumėm prie visos stovyklos progra
mos, nes mums dažniausia niekas nebuvo 

pranešama apie pakeitimus (kurių buvo 
labai daug). Nors mes buvom prie visų užsi
ėmimų vietų, dažnai apie vykstančius užsi
ėmimus nieko nežinojom, o sužinoję greitai 
atskubėdavom.

Nors gal ne visuomet mūsų nuomonės 
sutiko su kitų galvojimu, bet man atrodo, 
kad mes stovykloje parodėm gerą pavyzdį ir 
gražų skautavimą — visi sugyvenom ir dir
bom kartu ir visiems buvo smagu.

Aš esu labai patenkinta, kad turėjau 
progos šioj stovykloj dalyvauti. Buvo įdomu 
susipažinti su broliais-sesėmis iš kitų 
vietovių ir išgirsti jų nusiskundimus, 
siūlymus ir pasisekimus. Buvo keista, bet 
tuo pačiu malonu sutikti skautininkus, kurie 
pažino mano tėvus dar senais laikais, ir 
žinoti, kad per tuos metus tikrai nedaug kas 
pasikeitę. Buvo įspūdinga matyti išsirikia
vusius visus skautus iškilmingam vėliavų 
pakėlimui ir žinoti, kad visus riša bendras 
lietuvių skautavimo siūlas. Buvo džiugu 
pasilinksminti, prie laužo padainuoti ir 
kartais net ir paišdykauti; buvo graudu išsi
skirstyti ir palikti naujus draugus bei kartu 
praleistas dvi savaites. Įsigijau daug naujų 
draugų, su kuriais susitiksiu vėl per sekan
čius suvažiavimus, ateinančias stovyklas. 
Susitikau su seniai bematytais draugais, 
linksmai praleidau dvi savaites gražioj Ka
nados gamtoje. Liko tik prisiminimai — 
nuotraukos, laikraštėliai, užrašai ir parašai. 
Tikiuosi su visais vėl susitikti už poros metų 
Tautinėj stovykloj. Iki to laiko linkiu vi
siems neužmiršti, kas Jubiliejinėje išmokta, 
kad galėtumėm savo žinias perduoti kitiems.

Ad Meliorem!
fil. Rita Likanderytė
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Musu Pašto g ė j e
PRANAS DAUKNYS - 

TEOLOGIJOS DAKTARAS

Vasario 3 d. Angelicumo universitete 
kun. Pranas Dauknys, nuolat gyvenąs 
Australijoje, apgynė disertacinį darbą 
„Katalikų Bažnyčios rezistencija Lietuvoje 
prieš religijos persekiojimą” (angį. „The 
Resistance of the Catholic Church in Lithu
ania against religious persecution). Gynimo 
procese dalyvavo eilė egzaminatorių, stu
dentų ir fil. Dauknio bičiulių lietuvių. Di
sertacinis darbas įvertintas labai geru pažy
miu — magna cum Įaudė. Pranešėjui 
suteiktas teologijos mokslų daktaro laips
nis.

Naujasis daktaras 1953 m. baigė lietuvių 
gimnaziją Eichstaette, Vokietijoje, ir stu
dijavo humanitarinius mokslus Tuebingeno 
universitete, kur gavo teologijos licenciato 
laipsnį. Kunigu įšventintas 1953 m. tęsė stu
dijas Angelicumo universitete, kur gavo teo
logijos licenciato laipsnį. Kunigu įšventintas 
1953.11.28 Romoje. 1954—1961 m. dirbo lie
tuvių parapijoje Londone, Anglijoje. 1962 m. 
atvyko į Australiją.

Šalia studijų ir pastoracinio darbo

Kun. dr. Pranas Dauknys
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lietuvių tarpe, naujasis daktaras visą laiką 
aktyviai reiškėsi ir spaudos darbe. Yra 
parašęs knygas: „Už geresnį pasaulį” (išl. 
1957 m. Londone), „Marijos mėlynoji ar
mija” (1955 m. Londone), iš italų į lietuvių 
kalbą išvertė G. Riccioti „Kristaus gyve
nimą” (965 psl.); išspausdintas Romoje jau 
minėtas disertacinis darbas.

Gyvendamas Vokietijoje, Romoje, Angli
joje ir Australijoje, rašė lietuvių spaudai 
svaraus turinio rašinius, o nuo 1973 m. 
Tėviškės aidų redaktorių. Kartu talkina 
kun. Pr. Vaserio vedamai lietuvių parapijai 
Melbourne, lituanistinei mokyklai, organi
zacijoms.

Nuo mažens dienų aktyvus skautiškoje 
veikloje, skautininkas, Vyčio korporacijos 
filisteris, skautų,-čių dvasios vadovas, skau
tiškosios spaudos bendradarbis. Reiškiasi ir 
kitose lietuvių organizacijose, skaito paskai
tas, praveda rekolekcijas.

Sveikiname ir didžiuojamės filisterio 
naujuoju pasiekimu.

SUKAKČIŲ ANTPLŪDIS

Broli Juozai — mūsų skautiškoje Syd- 
nejaus šeimoje siaučia sukakčių epidemija: 
v.s. dr. Aleksandrui Mauragiui — 75-ri 
(gegužės mėn.), v.s. fil. Izidoriui Jonaičiui 
irgi trys ketvirčiai šimtmečio, o v.s. fil. 
prelatui Petrui Butkui — 70 (sausio mėn.). 
V.s. fil. Aleksandras Jakštas vasario mėnesį 
atšventė savo 70-jį gimtadienį. Šia proga 
laiškan įdedu keletą brolio Aleksandro pieš
tų juokų. Judinu ir kitus sukaktuvininkus, 
bandydamas išpešti biografinių akimirkų, 
prisiminimų ir pan. Bronius Ž... (iš laiško)

PREMIJA MV STEIGĖJUI

JAV LB Kultūros taryba praėjusį 
balandį Detroite suruošė ketvirtą premijų 
įteikimo šventę plačiame pasaulyje paskli- 
dusiems lietuviams kūrėjams-darbuotojams. 
Premijos įteiktos 1983-jų metų laureatams 
lietuvių literatūros, dailės, muzikos, radijo, 
religijos, teatro bei kitose kultūrinio darbo 
srityse.
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Laureatų tarpe yra ir fil. Bronius 
Kviklys, atžymėtas už kraštotyros darbus 
— keturtomj Mūsų Lietuva, šešių tomų 
veikalą Lietuvos bažnyčios, o taip pat už jo 
lietuviškos spaudos rinkinius. Tiktų šia pro
ga prisiminti, jog fil. Br. Kviklys yra ir 
akad. skautų spaudos pirmūnas, 1948 m. 
įsteigęs ir ilgus metus redagavęs Mūsų Vy
čio (anuomet Vyčio) žurnalą, o 1954 m. pa
rašęs akad. skautų veiklos apžvalgą 
Akademinė skautija. 236 psl.

AKADEMINIS SAVAITGALIS 
MANYUNGOJE

Akademinio Skautų Sąjūdžio Melbourne 
skyrius suruošė Studijų savaitgalį užmies
čio gamtoje — Manyung stovyklavietėje Mt. 
Elizą kovo 24—25 d. Tai graži vietovė ant 
jūros kranto, geros patalpos ir virėjo paruoš
tas maistas patenkino 37 stovyklautojus.

Šeštadienis buvo puikus, tuoj po 9 vai. 
ryto pradėjo rinktis dalyviai, apsigyveno 
barakuose. Savaitgalio atidarymo apeigos 
pradėtos susirinkimų salėje. Skyriaus 
vicepirm. senj. Andrius Vaitiekūnas pa
sveikino atvykusius ir pakvietė ASS Va- 
dijos Įgaliotinį ir skyriaus pirm. fil. A. Ži
linską vadovauti savaitgalio eigai.

Pirmą paskaitą skaitė D. Žilinskienė. 
Tema: „Social worker” profesijos vaidmuo 
ligoninėse. Prelegentė yra šios specialybės 
viršininkė Melbourne Royal ligoninėje: ji 
aptarė, kaip toks skyrius veikia ligoninėje, 
kokie jo uždaviniai. Sekė paklausimai, 
pirmininkavo fil. D. Špokaitė.

Po pietų trumpos pertraukos paskaitą 
pateikė architektas J. Žalkauskas; tema: 
lietuvių studentų veikla iki 1940 metų. Pa
skaitininkas pateikė įdomių duomenų apie 
lietuvius studentus ir korporacijas Kara
liaučiaus, Tartu, Petersburg©, Kauno ir Vil
niaus universitetuose 19 ir 20 šimtmečiuose. 
Pirmininkavo senj. A. Vaitiekūnas. Dalyvių 
vardu buvo pasveikintas filisteris kun. dr. 
Pr. Dauknys.

Pertraukos metu jaunimas sportavo, 
vyresnieji nuėjo prie jūros, o paskui visi 
rinkosi šv. mišioms, kurias atnašavo kun. 
dr. P. Dauknys, kviesdamas visus sekti šv. 
Kazimiero keliais ir papasakodamas apie 
šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimą Romoje.

Po vakarienės buvo atšvęstas vieno stu
dento 21-mas gimtadienis, kiti suruošė 

laužą, kurį pravedė fil. A. Staugaitis. Į 
programą įsijungė visi — jaunimas ir vy
resnieji. Dainuota, šokta, dalinta žiedas, pa
sakota juokingi atsitikimai. Laužas baigtas 
tradicine giesme „Ateina naktis”. Naktį kilo 
audra, perkūnija su žaibais.

Sekmadienio rytą paskaitą skaitė D. 
Baltutienė apie „Lietuvių jaunimo organi
zacijas Australijoje sąryšyje su Lietuvių 
Bendruomene”. Bediskutuojant grupėse ir 
ieškant atsakymų, greitai prabėgo pora 
valandų. Pirmininkavo fil. Loreta Ci- 
žauskaitė. Sekė „Smegenų laužymo kon
kursas” vaizdinio galvosūkio ir akademi
nio. Vaizdinį konkursą laimėjo D. 
Baltutienė ir Loreta Cižauskaitė, o 
akademinį — Povilas Baltutis ir Andrius 
Vaitiekūnas. Po pietų ir sporto sekė R. 
Šemetos paskaita: ką davė imigracija 
Australijai. Pirmininkavo senj. D. Alekna.

Po to sugiedojus Gaudeamus igitur ir 
Lietuvos himną, išnešus vėliavas, savait
galis paskelbtas uždarytu. Taip pasibaigė 
gerai paruoštas akademinis studijų są
skrydis, sutraukęs 37 dalyvius. Garbė 
Akademinio Skautų Sąjūdžio skyriui, kuris 
skaičiumi negausus, bet darbu ir pasi
aukojimu sugebėjo tokį savaitgalį suruošti!

Dalyvis

NAUJOS PATALPOS

Anksčiau jau rašyta, kad Chicagoje, kur 
telkiasi pagrindinės ASS institucijos, buvo 
išnuomotas kambarys, kuriame (nors ir 
ankštai) sukrauti Akad. Skautijos Leidyklos 
ir Vydūno Jaunimo Fondo leidiniai. Nuo 
liepos pirmos dienos išnuomota nauja, 
didesnė ir patogesnė patalpa M. Morkūno 
spaustuvės pastate, 3001 W. 59 Str. Šioje 
vietoje dabar susitalpins Akad. Skautijos 
Leidykla, Mūsų Vyčio administracija, Vy
dūno Jaunimo Fondas; savus „kampelius” 
taip pat turės ASS vadija, ASD, Korp! Vytis 
ir FSS. Jau šią vasarą čia vyks VJF stei
giami liet, darbo bei lavinimo kursai stu
dentams. Naujosios patalpos patogios ma
žesniems susirinkimams ar sueigoms., nes 
yra vėsinamos, netoli Marquette Parko, 
lietuvių apgyventoje vietovėje.

Pradžia šia linkme jau padaryta ir 
tikimasi, kad kada nors ateityje bus įsigyti 
ir skautų namai: jų Chicagai tikrai reikia.
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HARTFORDO ASS SYDNEJAUS PADANGĖJE

skyrius ruošiasi metinei šventei ir Sąjūdžio 
60 metų jubiliejui, kuris bus šį rudenį. Pasi
žadėjimus duos kelios kandidatės, jų tarpe ir 
Milda Simonaitytė, kuri šiais metais litua
nistines studijas gilino XI-me Lituanistikos 
seminare prie Kento universiteto.

VELYKINIS SUSIKAUPIMAS

Tęsiant ilgų metų tradiciją, šv. Velykų 
rekolekcijas Chicagoje sėkmingai suruošė 
Fil. Skautų Sąjungos skyrius balandžio 19— 
21 dienomis Jaunimo centre. Jas vedė iš 
Montrealio atvykęs ASS dvasios vadovas 
kun. J. Kubilius, S J. Dalyvavo apie 250 
asmenų. Šiuo metu rengėjams Chicagos 
filisteriams vadovauja fil. Svajonė Kerelytė.

Sudnėjaus gatvėje
Vilkiukas: Pone, gal žinote, kur statines 

parduoda?
Pilietis: Statines? O kam tau jos reikia?

Pažiūrėkime, ką veikė kai kurie Syd- 
nėjaus filisteriai šių metų pirmąjį pusmetį. 
O gandų, gandelių prisirinkę apsčiai...

* S. fil. Vytautas Bukevičius jau antri 
metai vyriausia Australijos lietuvių galva — 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas. Pa
garba vadovybei, tad per daug „nečiupi- 
nėsime”...

* V.s. fil. Balys Barkus — LSS Tarybos 
narys, Skautybės Fondo atstovas Sydne- 
juje, ASS Sydnejaus skyriaus pirmininkas, 
Aušros tunto vadijos narys, įnirtęs filatelis- 
tas-numizmatikas, prisiekęs laiškų rašy
tojas; nuo jo plunksnos nepabėga net ir la
biausiai įgudę Amerikos skautininkai...

* Fil. Tamara Vingilienė — Moterų Soc. 
Draugijos iždininkė, ASS Sydnejaus 
skyriaus pirmininko pavaduotoja; turi neri
botus talentus, bet iš kuklumo daug nesi- 
reklamuoja...

* S. fil. Pajautą Pullinen — LSS Tarybos 
narę, Aušros tunto tėvų komiteto narę — 
paskutiniu metu rečiau matome, bet kur 
reikalinga, visuomet prisiprašysi (žinoma, 
jeigu nebus išvykusi atostogų!).

* Ps. fil. Elena ir v.s. fil. Izidorius Jonai
čiai atšventė Izidoriaus ASS skyriaus pir
mininko pareigų perdavimą Auksinėje Pa
krantėje (Australijoje, ne Afrikoje!), o grįžę 
namo, gegužės 5 d. šeimos ir bičiulių tarpe 
— 75-sias metines. Ilgiausių!

Nuo redakcijos: šią filisterišką kroniką 
atsiuntė brolis Br. Žalys. Apie Broniaus 
pusmečio darbelius, jo paties žodžiais ta
riant: „Devyni amatai, dešimtas badas!”

Šiuo metu jis užgulęs ant užbaigiamųjų 
LSS Australijos Rajonas knygos darbų.

Vilkiukas: mano tėvelis važiuoja su ži- 
diniečiais į Hunters Valley vyno gamyklų 
apžiūrėti... (fil. A Jakšto pieš.)
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IS VJF VEIKLOS

Vasaros darbai studentams
Vydūno Jaunimo Fondas žengė dar 

vieną žingsnį lietuvybės puoselėjimo kryp
timi, įsteigdamas naują instituciją — jei 
taip šį užmojį galima pavadinti, — skirtą 
lietuviams studentams lavinti. Ji veiks va
saros atostogų metu ir teiks darbus 5—6 stu
dentams bei keliems lektoriams. Studentai 
bus ruošiami visuomeniniam darbui, turės 
atlikti įvairius organizacinius darbus, iš
moks reaguoti į spaudos netikslumus, rašyti 
straipsnius bei korespondencijas į lietuviš
ką spaudą, atlikti techniškus darbus ir t.t. 
Studentai dirbs po 7 vai. dienoje, prižiūrimi 
vyresniųjų lektorių, už valandos darbą stu
dentams bus mokamas minimalus atly
ginimas (virš 3.00 dol.).

Naujuoju užsimojimu norima pratinti 
jaunuosius akademikus dirbti lietuvišką 
darbą, kad jie netolimoje ateityje galėtų pa
keisti vyresniuosius; tuo pačiu suteikiama 
proga studentams vasaros metu užsidirbti 
rudens ir žiemos meto studijoms.

Pramatytas projektas kainuos kelis tūks
tančius dolerių, kurie bus išmokėti iš Vy
dūno Jaunimo Fondo. Tikimasi, kad pasė
tas grūdas atneš brandų derlių.

Keičiasi fondo taryba
Metinis VJF susirinkimas įvyko balan

džio 18 d. pas fondo tarybos pirmininkę fil. 
V. Vasaitienę; dalyvavo 10 tarybos narių, 
penketas atsiuntė įgaliojimus. Buvo išklau
syti veiklos pranešimai, priimta metinė 
finansinė apyskaita, iš kurios patirta, kad 
fondas turėjo $27,766.11 pajamų ir $21,- 
727.38 išlaidų; studentams paskolų išduota 
$8,070.00, lituanistikai išmokėta $1,252.00, 
kalėdinių atvirukų gamybai išleista $3,- 
362.48, Vydūno vokiškos knygos leidimui in
vestuota $6,818.76; smulkesnės sumos skir
tos įvairioms organizacijų pašalpoms, 
metinei premijai, paštui ir pan. išlaidoms. 
Metinė atskaitomybės revizija buvo atlikta 
filisterių R. Dirvonio ir R. Lukienės; rasta, 
kad knygvedyba tiksli ir tvarkinga, o fondo 
finansinė padėtis stipri.

Fondo valdybos pirmininkas fil. V. Mikū- 
nas pateikė veiklos apžvalgą ir ateities 
darbo planus, kurie buvo priimti. Skolų grą
žinimas vyksta sklandžiai, išskyrus vieną

Fil. Vyt. Mikūnas: 18-tieji metai prie 
VJF valdybos vairo.

atvejį, kuris teisių patarėjos fil. R. Tamošiū
nienės buvo perduotas teismui (paskola teis
mo sprendimu atgauta).

VJF tarybos pirmininko pareigos yra 
perduodamos rotacine tvarka sekančiam 
tarybos nariui. Fil. A. Vasaitienė šios ka
dencijos pareigas baigė, jas perduodama 
filisteriui dr. R. Viskantai, Purdue universi
teto profesoriui, gyvenančiam Indianos vals
tijoje; pavaduotojos pareigos teko fil. G. Re
inienei, o sekretoriaus — fil. R. Dirveniui. 
Buvo taip pat perrinkti penki tarybos na
riai, kurių kadencijos baigėsi.

Vydūno knygos sutiktuvės
Vydūno knygos Sieben hundert Jahre 

deutsch-litauischer Beziehungen sutiktuvės 
Chicagoje įvyko birželio 1 dieną Jaunimo 
centre. Apie autorių kalbėjo jį asmeniškai 
pažinęs v.s. kun. A. Trakis, apie knygą ir 
Prūsijos problemas — fil. J. Damauskas, 
kurie susirinkusių buvo šiltai ir su dėmesiu 
išklausyti. Dalyvių tarpe matėsi nemažai 
knygos leidimo mecenatų, mažlietuvių ir 
knyga besidominčių. Buvo parduota 15 egz., 
o tai rodo susidomėjimą veikalu, nors 
parašytu ir vokiečių kalba.

Jaunimo centro kavinėje kabojo didelis 
Vydūno portretas, nutapytas dail. J. Kele- 
čiaus. Dalyviai galėjo pamatyti ir šio 
veikalo pirmosios laidos egzempliorių. Kaip 
pamename, pirmoji šio veikalo laida buvo 
išleista 1932 m. Tilžėje.

Vėliau vyko kuklus pasisvečiavimas, kurį 
paruošė FSS Chicagos skyrius.

VJF inf.
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Sumuštinis
asd-vyCio unija

Linkėjimai Vyčio korporacijai:
Ir toliau ramiai svarstyti savo statutą bei 

su ASD susijungimo klausimą.
(Mūsų Vytis, 1954 m.)
*

ii
Matydama mažą korp! Vytis skaičių, 

ASS vadija netrukus išleis konkrečių 
pasiūlymų skyriams, kaip suglausti ASD ir 
Korp! Vytis veiklą.

ASS vad. pirm.
LSS Suvažiavime 1981 m.

*

„Sujungus ASD ir Korp! Vytis, reikėtų 
subrendusiai ir akademiškai laikytis, kad 
nebūtų sugrįžtama prie senųjų įpročių, kaip 
pvz.: moterų, kepančių pyragus, kol vyrai 
tvarko pinigus ir pirmininkavimą...”

G. Remeikytė

COLLEGE MATH

Išvažiavom jodinėti. Grupėje buvo 7 
akademikai ir dar 8 kiti asmenys — iš viso 
apie 16 žmonių.

(iš korespondencijos)

SANTRUMPŲ LABIRINTE

Ruošdama savo dukrą artėjančio rudens 
universitetinėms studijoms, susidūriau su 
ilgiausia eile institucijų. Kai reikėjo apsi
spręsti, kurion mokyklon dukterį teks leisti, 
nelengva pasirinkti: NIU, SIU, U of I, EIU 
ar ĮSU? Sekantis žingsnis buvo finansinė 
parama: ar tai bus SEOG, CWS, NDSL ar 
GSL? Turėjome užpildyti FAF formas ir pa
siųsti jas į CSS, po to ED atsiųs mums SAR, 
kuriuose bus S AI.

Suprantama, kad reikėjo patyrinėti ir lie
tuviškas stipendijų galimybes, tad kreipė
mės į VJF, PLB-LF, Chicagos LPR ir 
Cleveland© LKKSULPR...

mama C.J.

AKADEMIŠKA MEILĖS 
ISTORIJA

(dviem sakiniais)

Prieš dešimtmetį Jubiliejinėje sto
vykloje Beaumont, Ohio, prie laužo supin
tomis rankomis, dainuojant ir stebint į 
žvaigždėtą dangų kylančias kibirkštis, klau
santis slaptingo stovyklą supančio miško 
medžių ošimo, jų širdyse įsižiebė jaunatviš
ka meilė.

Įvairi lietuviška veikla jiems buvo tokia 
natūrali ir sava, kad neapleido jos studijuo
dami ir profesijoms ruošdamiesi, o įsigiję 
diplomus ir pasiruošę vedybiniam gyveni
mui, lietuviškos parapijos bažnyčioje 
kunigo, artimųjų ir draugų akivaizdoje, 
prašydami Aukščiausiojo palaimos, pasiža
dėjo meilėje ir ištikimybėje vienas su kitu 
eiti, bendru gyvenimo keliu.

(DRAUGO dienraštis)

Mūsų Australijos brolių stovykloje:
— Broli, kol pats galėsi pamatyti, turėsi 

pasitikėti mano akimis!
A. Jakšto pieš.
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Administratorės
Paraštė

Mieli MŪSŲ VYŪIO skaitytojai -
Ačiū visiems, kurie greitai atsiliepėte į 

mūsų laišką, prašantį pratęsti MV prenu
meratą 1984 metams, atsilyginti už praėju
sius metus bei aukomis paremti žurnalą. 
Labai prašome visų, kurie dar neatnaujino 
prenumeratos, tai padaryti.

MŪSŲ VYTĮ aukomis parėmė:
$35.00 — dr. Dalia Petreikytė, Justice, 

IL
$25.00 — dr. Mindaugas ir Lydija 

Griauzdės, Chicago, IL
$23.00 — Rimas Damijonaitis, 

Elmhurst, IL
$20.00 — dr. Aleksandras Flateris, 

Bethesda, MD
Po $18.00 — Kęstutis ir Shirley Ambu- 

tai, Chicago, IL, Zita Ratnikaitė-Adair, 
Dearborn, MI.

$16.00 — Genė Kaufmanienė,
Springfield, VA

$15.00 — dr. Juzė Aglinskienė, 
Chicago, IL

$13.00 — Vida Milavickienė, Chicago, 
IL

Po $10.00 — Arūnas ir Irena Drau
geliai, Woodridge, IL, Jūratė Okura, 
Chicago, IL

$9.50 — A. Jakštas, Forresters Beach, 
Australia

Po $8.00 — Aldona Meiluvienė,
Chicago, IL, dr. Daina Variakojytė, 
Chicago, IL, kun. Kęstutis Žemaitis, 
Garfield Hts., OH, Ramona Žygaitė, 
Chicago, IL.

Po $6.00 — Valė Barmienė, Los Ange
les, CA, Karolis Bertulis, Oak Forest, IL, 
dr. Milda Budrienė, Longboat Key, FL, 
Linas Jokūbaitis, Euclid, OH, Gerardas 

Juškėnas, Cleveland, OH, Algirdas Mul- 
iolis, Euclid, OH, Kostas Nenortas, 
Dorchester, MA, Vladas Pažiūra, Agoura, 
C A, Apolonija Šenbergienė, Cleveland, 
OH, Rimas Stočkus, La Crescenta, CA, 
Malvina švarcienė, Wickliffe, OH, Ed
vardas Zabarskas, Oak Forest, IL.

Po $5.00 — Viktoras Aras, Omaha, NE, 
Dana Petkūnaitė, Chicago, IL, Eugenijus 
Slavinskas, Westmont, IL.

$4.00 — Alma Paplauskienė, Los 
Angeles, CA.

Po $3.00 — Povilas Abelkis, Buena 
Park, CA, Rasa Bertužytė, Chicago, IL, 
Danutė Cunningham, Alexandria, VA, 
Algirdas Gustaitis, Los Angeles, CA, 
Amalija Jagutienė, Ormond Beach, CA, 
Danutė Jankienė, Farmington, MI, An
tanas Juodvalkis, Chicago, IL, Elena 
Juciūtė, So. Boston, MA, Irena Kairytė, 
Chicago, IL, Juozas Karklys, St. Joseph, 
MI, Leonarda Kilikonienė, Jupiter, FL, 
Gražina Maciuikienė, Storrs, CT, dr. 
Algirdas Marchertas, Hickory Hills, IL, 
Raimundas Merkys, Chicago, IL, Tadas 
Mickus, Frankfurt, Germany, Lilė Milu- 
kienė, Plainview, NY, Anatolijus 
Milūnas, Downers Grove, IL, Vytautas 
Namikas, Chicago, IL, Rūta Ozers, 
Hinsdale, IL, Alfonsas Pranckevičius, 
Worcester, MA, Liudas Ramanauskas, 
Chicago, IL, Algirdas Stepaitis, Arlington 
Hts., IL, Gražina Vižinienė, La Grange, 
IL.

Po $2.00 — Vilius Bražėnas, Bonita 
Springs, FL, Nelė Mockūnienė, Yucaipa, 
CA.

Po $1.00 — J. Dambaras, Toronto, 
Canada, Vytenis Kirvelaitis, Chicago, 
Valdas Morkūnas, Toronto, Canada.

Visiems nuoširdus AClŪ!
M V administracija

39



ALp(LK)3088 
- 1.984, Nr;2 -

40


	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0001
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0002
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0003
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0004
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0005
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0006
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0007
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0008
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0009
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0010
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0011
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0012
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0013
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0014
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0015
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0016
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0017
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0018
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0019
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0020
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0021
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0022
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0023
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0024
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0025
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0026
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0027
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0028
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0029
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0030
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0031
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0032
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0033
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0034
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0035
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0036
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0037
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0038
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0039
	1984-nr02-MUSU-VYTIS_0040

