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Ados Sutkuvienės.

REDAKCIJOS KAMPELIS
r

Šis M V numeris skiriamas Vydūno Jaunimo Fondo 25 m. sukakčiai minėti.
Fondo steigėjai, darbuotojai ir bendradarbiai apžvelgia pirmąsias dienas ir
atliktus darbus, nepabijodami spėti ateitin. Fondas studijuojančiam lietuviš
kam jaunimui įstengė paskolinti 61,763.00 dol. ir lituanistikai paskyrė 8,029.79
dol., neskaitant kitų darbų. VJF Valdybos pirmininkas Fil. Vytautas P. Mikė
nas maloniai parūpino šio numerio medžiagą, iš kurios išryškėja Fondo pra
eitis, paskirtis, veiklos būdas (tai, turbūt, vienintelis fondas, kuris veikia be
aukų). Per 25 metus VJF buvo vienas iš pagrindinių būdų, kuriuo Akademinis
Skautų Sąjūdis talkina platesnėje už Skautų Sąjungą lietuviškoje veikloje.
Akademikai skautai bei skautės, LSS nariai, pajutę Fondo reikšmę, mieliau
stos į talką, o skautiškai kukliems kūrėjams ir darbuotojams išreiškia nuošir
džią padėką ir gyrių.
Vydūno Fondas yra žinomiausias skautiškos šeimos fondas. Šiame nume
ryje trumpai aprašomas fil. dr. D. Kesiūnaitės Vardo Fondas, Lietuvių Skautijos Fondas, ir dar paminėtinas s. Balio Rėkaus (1905-1972) palikimas, kurio
dėka Brolija ir Seserija leidžia skautiškas knygas.
Antrasis 1977 m. sąsiuvinys skaitytojus pasiekia jau po Kalėdų ir Naujųjų
metų švenčių, bet, turbūt, laimės, sėkmės, džiaugsmo ir Viešpaties palaimos
linkėjimai galioja ištisus metus
A.S.
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Fil. O. Ščiukaitė

25 METAI VYDŪNO JAUNIMO FONDUI
Šiais metais turime progos pasidžiaugti prasminga Vydūno Jaunimo Fondo
sidabrine veiklos sukaktimi. Per 25 metus Fondas suteikė galimybę siekti
aukštojo mokslo nemažam skaičiui studijuojančio lietuviškojo jaunimo. Fon
das rėmė netik aukštojo mokslo siekiantį jaunimą, kuriam tikslui pradžioje jis
ir buvo įkurtas, bet ir lituanistinį švietimą, jaunimo visuomeninę veiklą. Tai
buvo gražus ir reikšmingas Akademinio Skautų Sąjūdžio įnašas į bendrą lie
tuviškosios išeivijos gyvenimą.
Pažvelgus praeitin, prisimena aplinkybės ir asmenys, kurių iniciatyva
Fondas buvo įkurtas. Mintys nuklysta į pokario laikus, kai karo audrų iš
blokšti iš savo tėvynės, Vokietijoje pradėjome išeivio gyvenimą Prasidėjo lie
tuviškoji veikla, ėmė atsikurti Nepriklausomoje Lietuvoje veikusios organi
zacijos, jų tarpe ir akademikai skautai, studijavę Vokietijos universitetuose.
Prie jų pradėjo veikti Studenčių Skaučių Draugovės ir Korp! Vytis vienetai.
Netrukus prasidėjo emigracija į užjūrius ir A.S.S. savo veiklą turėjo perkelti į
Jungtines Amerikos Valstybes, Kanadą ir Australiją. Daugiausia lietuvių
išemigravo į J.A.V., kur susikūrė nemaži lietuvių centrai, išplėtę per gana
trumpą laiką kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Čikaga buvo vienas tų didžiųjų
centrų, priglaudusi nemažai akademikų skautų, kurie pradėjo aktyviai reikš
tis jau ankstyvą 1949 metų rudenį, atkurdami A.S.D. ir Korp! Vytis vienetus,
ir dar netvirtai pastatę kojas Čikagoje.
Mūsų jaunimas, pastoviai apsigyvenęs viename ar kitame krašte, veržėsi į
aukštąjį mokslą, nors nevienam jų trūko lėšų studijoms, teko daug pastangų
padėti ir nemažai pavargti. Daugelis studijuojančių dirbo ir mokėsi. Vieni tęsė
studijas pradėtas Europoje, kiti, jaunesnioji karta, jas pradėjo. Jaunimas pa
rodė itin didelį veržlumą, ryžtingumą, darbštumą. Ypatingai sunkios mokslui
sąlygos buvo likusiems Europoje ir jiems studijas tęsti darėsi vis sunkiau.
Dažnu atveju jiems padėdavo emigravę sesės ir broliai skautai, bet tai buvo
tik atsitiktinė pagalba. Akademikai skautai savo veikla reiškėsi ne tik savų
vienetų tarpe, bet ir bendrai studentų, lietuvių skautų ir lietuvių visuomeni
niame gyvenime.
Atvykusi į Čikagą, 1950 metų rudenį, radau A.S.D. ir Korp! Vytis vienetus
jau stipriai veikiančius ir tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujančius. Jie
drauge sudarė A.S.S. skyrių, drauge turėjo susirinkimus, ruošė minėjimus,
balius, turėjo bendrą iždą. Sekančiais metais buvau išrinkta A.S.D. Čikagos
skyriaus pirmininke. Vienas pirmųjų mūsų rūpesčių buvo lėšų telkimas “Mūsų
Vyčio” leidimui paremti. Jis pradėtas leisti Vokietijoje ir jau buvo perkeltas į
Čikagą. Tam tikslui nutarta ruošti pasilinksminimus — balius, kurie bendro
mis jėgomis, brolių ir sesių, gana gerai sekėsi ir davė nemažą pelną. Vienas
toks sėkmingas balius, to laiko mąstu, davė net 1,300 dolerių gryno pelno.
Iždui gerokai padidėjus, buvo paremtas ne tik “Mūsų Vyčio” leidimas, bet ir
paskirta pinigų lituanistinei mokyklai. Taip skirstant uždirbtą pelną tuometi
nis Korp! Vytis pirmininkas fil. Juozas Ivanauskas (mirė 1976 m. Čikagoje)
iškėlė mintį steigti Šalpos Fondą studijuojantiems lietuviams skautams remti,
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drauge siūlydamas paskirti atitinkamą sumą pinigų Fondo pradžios reikalams.
Šiai idėjai visi posėdyje dalyvavę su dideliu džiaugsmu pritarė. Man buvo
ypatingai džiugu, kad šią mintį iškėlė vienas iš jaunesniosios studijuojančių
kartos, kuris geriausiai suprato to laiko studento finansinius sunkumus. Pri
tardama Fondo idėjai, pažadėjau paramą. Taip gimė naujas vienetas, kurio
veikla buvo pramatyta platesnės apimties, ne vien Čikaga ar J.A.V. Jau se
kančią dieną tariausi su tuometiniu A.S.S. Vadijos nariu fil. B. Kvikliu, ir su
tarėme visi trys susitikti pasitarimui jo bute. Pasitarimo metu, fil. B. Kvikliui
pasiūlius, tą pačią dieną buvo paruoštas Fondo statuto projektas ir priimtas jo
pasiūlymas pavadinti Šalpos Fondą Dr. Vydūno vardu. Tiesa, svarstant Fondo
klausimą, fil. B. Kviklys minėjo, kad dar esant Vokietijoje, visa eilė filisterių
galvojo ir tarėsi studentų šalpos reikalu. Bet Šalpos Fondas buvo įgyvendin
tas tik Čikagoje, kai Čikagos akademikai skautai, entuziastingai pritardami fil.
Juozo Ivanausko iškeltai minčiai, paskyrė Fondo pradžiai pirmus 300 dolerių.
1952 metais kovo mėn. 23 d. Lietuvių Akademikų Skautų Dr. Vydūno Vardo
Šalpos Fondas išvydo šviesą Čikagoje. Toks buvo pirmasis oficialus vardas.
Netrukus keletas filisterių prisidėjo savo nedidelėmis aukomis prie A.S.S.
Čikagos skyriaus įnašo. Vienas Korp! Vytis narys įkurtam fondui paskolino
122 dolerius ilgesniam laikui, kad fondas greičiau galėtų pradėti realų darbą.
Pažymėtinas prof. Ig. Končiaus kelių metų įnašas. Jis Fondui skyrė 2% savo
metinių pajamų. Vėliau A.S.S. Vadija sudarė pirmąją Fondo Valdybą, kurios
pirmininku sutiko būti prof. S. Kolupaila, tačiau jis, gyvendamas South Bend
mieste (120 mylių nuo Čikagos), turėjo ribotas galimybes prisidėti prie Fondo
kūrimo. Pagrindinis darbas buvo atliekamas Čikagoje esančios Fondo Val
dybos.
Pradžioje Fondo tikslas buvo remti studijuojančius lietuvius skautus gyve
nančius už tėvynės ribų. Vėliau jis buvo paskelbtas visų lietuvių jaunimo
fondu. Pašalpa studijoms buvo duodama kiekvienam lietuviui studentui, kuris
tik į jį kreipėsi. Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondo pavadinimas buvo 1969 m.
gruodžio mėn. 5 d. pakeistas į Vydūno Jaunimo Fondą. Tačiau Fondo tikslai
pasiliko tie patys nuo įkūrimo pradžios. Atrodo, kad steigėjai tiksliai pramatė
jo veiklos sritis.
Šio laiko akimis žiūrint Vydūno Jaunimo Fondo pradžia buvo labai kukli, bet
prieš 25 metus ji buvo reikšminga ir labai naudinga. Tada buvo sunku įsivaiz
duoti, kiek Fondo veikla prasiplės ir kiek reikšmės turės ateityje. Šiandien
galima drąsiai pasakyti, kad ir labai kuklus Fondas, bet davė nemažai naudos
ir studijuojantiems ir jaunimo lietuviškai veiklai. Tikimės, kad Fondas savo
užsibrėžtą tikslą ir toliau sėkmingai tęs. Linkime Vydūno Jaunimo Fondui
gyvuoti ilgiausius metus.

KOREKTŪROS PATAISA. Vincento Liulevičiaus straipsnyje MV 1977
nr. 1-2 atitaisytinos klaidos:
Turėjo būti
Atspausdinta
Eilutė
Pusi.
dr. J. J. Bielskis,
J. J. dr. Bielskis
18 iš virš.
3
(1915.11.10)
:1915.II.1O)
10 iš virš.
4
20 asmenų
90 asmenų
14 iš virš.
6
Taip pat nepažymėta, kad V. Liulevičiaus paskaita buvo skaityta 1977 m.
ASS ruoštame Vasario 16 minėjime Čikagoje.
2
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A.a. fil. J. Ivanauskas, VJF sumanytojas ir steigėjas.

Įkūrėme studentų Šalpos Fondą! Jis labai reikalingas dabar, bus reikalingas
ir ateityje.
Juozas Ivanauskas
1952.IV

Prisimenu, kaip a.a. Juozas, užsidegęs stipendijų fondo idėja, ieškojo
bendraminčių ir pagelbininkų pačiai idėjai realizuoti.
Džiugu, kad nors po mirties, jam tas (steigėjo) kreditas bus pripažintas, o
dar labiau, kad idėja nemiršta kaip žmonės.
1977 m. kovo mėn. 23 d.

Roma Ivanauskienė
3
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Fil. H. Bokas, VJF steigėjas

Šalpos fondo steigimą paskatino sustiprėję piniginiai reikalai ir reikalas tokį
fondą turėti. 1951 m. suruošėme parengimą-vakarą, kuris davė $900.00 gryno
pelno. 1952 m. vėlai rudenį suruošėme balių, jo pelnas buvo net $1,300.00.
Chicagos A.S.S. skyrius pasijuto galįs didesnius darbus atlikti. Korp! VYTIS
valdyba 1952.III.23 susirinko mano bute posėdžio. Dalyvavo valdybos pirm.
Juozas Ivanauskas, Eugenijus Slavinskas, Albertas Vengris (miręs 1975.IX.5)
ir aš. Trūko valdybos penktojo nario. Steigti Šalpos fondą iškėlė Juozas Iva
nauskas (miręs 1976.VIII.6), o mes visi šiai gražiai minčiai karštai pritarėme.
Truputį pasiginčijome dėl skiriamų pinigų, kuriuos turėjome kartu su A.S.D.
Nutarėme rekomenduoti skirti steigiamam fondui $ 300.00, jau perkeltam į
Chicagą Mūsų Vyčiui $300.00 ir $100.00 lituanistinėms mokykloms. Pritarimą
mūsų nutarimams turėjome gauti iš A.S.D. pirm. O. Ščiukaitės, nes vieni
pinigų skirti negalėjome. Tolimesnį organizacinį darbą atliko vienetų pirmi
ninkai: J. Ivanauskas ir O. Ščiukaitė. Nuo to laiko jau spėjo prabėgti visas
ketvirtis šimtmečio.
Linkiu iš visos širdies Vydūno Jaunimo Fondui klestėti, augti ir fil. Vytauto
Mikūno stiprioje vadovybėje tinkamai tvarkytis.
Fil. Henrikas Bokas
Sun City, 1977.XI.14
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Fil. E. Slavinskas, VJF steigėjas

Sugrįžkime į pirmųjų Vyčio Korp! veiklos metų Chicagoje laikus.-Tuo metu
reikėjo pajamų “Mūsų Vyčio” leidimui ir kitiems Korp! reikalams.
Mielų Alg. Stepaičio ir a.a. Alb. Vengrio iniciatyva buvo ruošta balius lė
šoms sutelkti. Man tekdavo organizuoti baro “veiklą”. Rengimo darbuose
daug dirbo Alg. Stepaitis, a.a. Albertas, Henrikas Bokas, a.a. Juozas Ivanaus
kas, V. Mikėnas ir kiti broliai ir sesės.
Mums šiuos balius ruošti neblogai sekėsi, žymiai pagerėjo kasos stovis. To
pasėkoje a.a. Juozo Ivanausko pasiūlymas skirti lėšų Lietuvių Akademikų
Skautų Šalpos Fondo įsteigimui buvo tuometinės Vyčio Korp! Chicagoje
valdybos posėdyje dalyvavusių su entuziazmu priimtas.
Džiaugiuosi, kad prieš 25-eris metus mūsų įsteigtas Fondas gražiai gyvuoja.
Malonu ir man pačiam, kad galėjau savo darbu prisidėti prie šio fondo įstei
gimo ir kad galiu kasmet jį kukliai paremti.
Linkiu Vydūno Jaunimo Fondui augti ir laikytis tvirtai dar daugelį metų.
Ad Meliorem!
Fil. Eugenijus Slavinskas
1977 m.
•

v
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A. a. fil. A. Vengris, VJF steigėjas

Fondas buvo įkurtas 1952 m. kovo mėn. 3 d. ir tais pačiais metais priimtas
statutas... Visos buvusios valdybos įdėjo daug darbo, kad Fondo iždas netuštėtų, bet pilnėtų ir savo paskirtį pateisintų. Mūsų Šalpos Fondas yra vieninte
lis finansiniai pajėgus tarpe kitų panašių lietuvių studentų organizacijų...
Visa tai buvo atlikta bendru mūsų darbu ir rūpesčiu. Tikiu, kad ir ateityje
savo užsibrėžto tikslo neapleisim. Ypatingai to laukiame iš kitų A.S.S. skyrių,
ne vien iš Čikagos...
Albertas Vengris
1957.IV.30

»
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63,000 DOLERIŲ PASKOLŲ
PRAŠYMAI VIS NEMAŽĖJA, - SAKO VYT. MIKŪNAS
’77-jų metų kovo 23-ji daugumai mūsų prabėgo nepastebėta. Buvo eilinis
trečiadienis, skendome savo kasdieniniuose rūpesčiuose; diena, kaip ir begalė
kitų, zovadomis nuskubėjusių į praeitį. 0 vertėjo prisiminti, nes mūsiškių
skautiškų darbų pynėje ji ypač išskirtina: aną trečiadienį sukako 25-ri metai
nuo Vydūno Jaunimo Fondo įsteigimo. Fondo, kuris ketvirtį šimtmečio talkino
studijuojančiam lietuvių jaunimui, kuris ir dabar su nemažesniu tempu (ir žy
miai gausesniu finansiniu potencialu) tebeteikia studijoms paskolas, skiria
jaunimo kultūrinių užmojų premijas, stipendijas etc.
Kaip greitai bėga negailestingasis laikas! Aure, dviejų fondo pirmūnų net
nebeturime savo tarpe: kolegos Juozas Ivanauskas ir Albertas Vengris —
skautiškai tariant — jau išėję namo...
O rodos, dar taip neseniai...
42-jų metų žiemą, grįždamas po kalėdinių atostogų univerkon, šaltame karo
metų traukinyje pirmą kartą sutikau Albertą. Ruožas: Radviliškis — Kaunas.
Albertas grojo akordeonu, tuoj įsitraukėme į dainą, — šalčio tartum nebūta.
Ne tik mes studentai įsismaginome: dainą plėšė visas vagonas!
Su Juozu keliai susibėgo bene 1946-siais. Gretimos DP stovyklos (Eichstatte) broliai pakvietė mus vyčius — buvusius studentus bei naujus abitu
rientus — kartu pabendrauti ar net įsteigti akad. skautų vienetą. Ten pirmą
kartą paspaudėme viens kito kairę. Už dešimtmečio, jau Chicagoje, vėl susi
tikome po Lituanicos tunto sparnu: kartu lakstėme Su vilkiukais, karto sto
vyklavome...
Bet šiandien man reikėjo gyvųjų. Apie išėjusius, apie fondo praeities
džiaugsmus-bėdeles, kalnus-duobes skaitysime kituose šio sukaktuvinio nu
merio puslapiuose. Šį momentą rūpėjo pasigauti asmenį, kuris gyvena
VJFondo šiandieniniais rūpesčiais ir ateities užmojais. Greičiausiai jau ir spė
jote, kur pasukau: pas s. fil. Vytautą Mikūną, ilgametį šios Akad. Sk. Sąjūdžio
institucijos pirmininką.
Vytautą pagauti nėra taip lengva. Jis ne tik judina akademikų fondą, bet
taip pat priklauso ir LB, ir Liet. Fondui, ir Balfui. Širdis, aišku, VJFonde,
todėl, šiaip taip Vytautą pasigavęs, pirmiausiai ir paklausiu:
— Kas Tave ten laiko taip stipriai pririšęs?
— Lietuviškoji skautybė, — sako Vytautas neabejodamas. — Šiais metais
užsisegiau jau 46-tą metinę žvaigždutę. Skautauti pradėta Pilviškiuose, sk.
vytis Vokietijoje, nuo 1948 metų VYČIO korporacijoje. Nežinau, ar kas išvi
liotų iš skautiškų gretų, kuriose praleidau veik visą gyvenimą, kurių rate ir
dabar esame visa šeima.
— Sekantis klausimas apie Paties vadovaujamą fondą. Savoje išeivijos
bendruomenėje tikrai negalime skųstis fondų-fondelių trūkumu. Kaip paly
gintum Vydūno fondo paskirtį su kitomis panašaus pobūdžio institucijomis?
— Mūsiškis fondas yra gal daugiau ypatingų atvejų pagalbos šaltinis. Štai
keletas studijuojančio jaunimo atvejų: įvyksta nelaimė; pasikeitimai šeimoje;
7
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Vydūno Jaunimo Fondo valdyba 1968 metais: reik. ved. E. Jokubauskas,
pirm. V. Mikūnas, ižd. A. Milūnas, pirm. pav. A. Jagutienė, sekr. R. Kviklytė.

Nuotrauka V. Noreikos
staigiai pritrūksta lėšų studijoms, tėvams netekus darbo ar pan. Kai pana
šiose apystovose kreipiamasi į mus, fondas stengiasi labai greitai atskubėti
pagalbon, skirdamas pašalpas vieno semestro laikotarpiui. Paskola gali būti
pakartota, jeigu studijuojančio finansinė padėtis nepagerėja ir jeigu jis sėk
mingai užbaigia semestrą. Antra: paskolai gauti reikalinga pristatyti
semestro užbaigos pažymius.
Įvairių atsitikimų, kurie trukdytų mokslą, studentijoje yra ir ateityje visad
bus, todėl mums atrodo, jog svarbu turėti tokį fondą, kur skubos atveju
pagalbą suteiktų lietuviai. VJF tai vykdo be jokios politinės ar ideologinės
atrankos, pirmenybę teikdamas lietuviškos visuomenės darbuotojams. Iš šių
tikimasi ateity tokių stulpų, apie kuriuos Dr. V. Kudirka deklaravo: “Jei
audra ištikus verstų stulpą vieną, iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną... tąją
pačią dieną tuoj kitą statykit!”
Tačiau veikla nesiriboja vien tik paskolomis ar stipendijų dalinimu. Vykdo
ma bei plečiama ir kita jaunimui remti sritis: premijos, parama organizaci
joms, lituanistinėms mokykloms, lit. vadovėlių leidimas ir t.t. Darbo užteks,
tik turime sutelkti fondui jėgų, ištvermės ir lėšų.
— Paskolos fondui yra grąžinamos; ar didelis paskolas negrąžinančių nuo
šimtis?
— Paskolų grąžinimas vyksta gerai. Daugelis atsiskaito visai neraginami,
net prideda auką fondo tikslams paremti. Tačiau 18 nuošimčių skolininkų už
8
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delsia, ir reikalinga daryti žygių paskoloms atgauti. Dauguma šių skolininkų
gyvena Europoje. Turime tris atvejus, kur reikės kreiptis advokato pagalbos.
Fondo valdyba tą daro labai nenoromis; visus skirtumus stengiamės išlyginti
gražiuoju, nors dėl to ir šiek tiek nukenčiame.
— Pagrindinės jūsų lėšos, be abejo, yra fondo platinami kalėdiniai atvirukai;
ar VJF turi ir kitos rūšies įplaukų?
— Pagrinde fondas savo apyvartą daro iš grąžinamų paskolų ir kalėdinių
atvirukų pelno. Gauname kiek aukų, tačiau pasisekimo paslaptis glūdi naudin
game pinigų apsikeitime: paskolas iš fondo gauna vieni, jas grąžina studijas
užbaigę; fondas papildomas kalėdinių atvirukų pelnu; tuomet fondas ir vėl
pinigus skolina jų reikalingiems ir t.t.
Tokia sistema įgalina mus veikti be didesnių aukotojų ar investacijų. Be to,
administracinės fondo išlaidos yra labai mažos.
Šiuo skautišku išradingumu galėtų pasekti ir kitos mūsų organizacijos.
Fondas atlieka didelį lietuvišką darbą; lietuviškoji visuomenė gali tuo pagrįs
tai džiaugtis.
— Ar fondas turi kokių specialių planų šioje kadencijoje?
— Ypatingų uždavinių fondo valdyba nepramato. Esame jau suteikę 63,000
dol. paskolų, tačiau nemažėją prašymai rodo, jog fondas lietuvių studentijai
vis reikalingas; tad šią sritį atidžiai puoselėsime toliau.
Iš atliekamų lėšų VJF leidžia jaunimui skirtą literatūrą. Leidiniai negrin
džiami pelno išskaičiavimu: pvz., rašytojo R. Spalio “Gatvės berniuko” nuoty
kių knyga buvo pardavinėjama beveik savikaina, kad tik ji būtų visiems pri
einama nusipirkti ir skaityti. Tikslas pasiektas: laida beveik išparduota. Kitas
leidinys — Vydūno laiškai skautams — greit bus atiduotas skaitytojams pana
šiomis sąlygomis. Jį greičiausiai leisime su Akad. Skautijos Leidyklos talka.
1978 metų pradžioje norėtume paminėti fondo 25-rių metų darbo sukaktį
akademija ir pobūviu: pagerbtume fondo steigėjus, darbuotojus ir rėmėjus,
kurių susidarė gražus būrys.

Vydūno Fondo 25-mečio veiklos proga, sveikinu Fondo
organizatorius, talkininkus bei rėmėjus.
Nors Vydūno Fondas ir nėra LS Sąjungos dalis, per 25
jo veiklos metus, Lietuvių Skautų organizacijos nariai
rėmė ir remia šio Fondo darbus ir linki dar ilgų ir dar
bingų veiklos metų!
Ilgiausių Metų!

v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos Pirmininkė
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Apie tolimesnę fondo ateitį plačiau žurnale pasisakys fil. L. Grinius, ilgame
tis fondo darbų judintojas ir vis dar nenuilstantis planuotojas.
— Norėtume sužinoti, kas yra aktyvieji fondo darbuotojai?
— VJF dabartinę Tarybą sudaro 14 ASS narių, paplitusių po plačiąją
Ameriką: J. Damauskas, R. Dirvonis, energingoji p-kė D. Eidukienė, Dr. J.
Gimbutas, V. Garbonkus, E. Korzonas (pirm, pavad.), D. Korzonienė, R. Lukienė (sekretorė), R. Merkys, V. Mikūnas, A. Miliūnas, Dr. T. Remeikis, V.
Statkus ir E. Vilkas.
Vykdomasis organas yra VJF Valdyba, kurią sudaro iždininkas V. Garbon
kus, sekretorė D. Korzonienė, pirm, pavad. R. Merkys, fondo reikalų vedėja J.
Variakojienė; man tenka eilę metų valdybai vadovauti. Fondui Illinois valsti
joje atstovauja R. Bartuškienė. Planuojama įvesti valdybon teisės patarėjo
etatą.
Turime nemažą būrį talkininkų, kurie daugumoje yra Akademinio Skautų
Sąjūdžio nariai. Jų dėka fondas sėkmingai veikia ir viltingai žvelgia į sekan
čius 25 metus.
— Įdomu būtų išgirsti keletą žodelių ir apie fondo naujausią užmojį — sti
pendiją muziką studijuojančiam jaunuoliui,-ei: kas paskatino šios premijos stipendijos steigimą?
— Paskolas vokalinio meno studentui įkūrė sol. Laima Stepaitienė, šiam
tikslui skirdama visą vieno savo koncerto pelną. Paskola turi ir savo vardą: tai
sol. Juliaus Būtėno vardo paskola, kuri duodama tomis pačiomis sąlygomis,
kaip ir kitos fondo paskolos. Ji grąžinama už metų studijas užbaigus ir pradė
jus dirbti.
Mecenatė sumanė pagerbti savo mokytoją ir jo vardu tai pavadino. Šiuo
metu turime vieną konservatorijos studentę, kuri minėtos paskolos dėka greit
studijas baigs. Tai gražus ir paskatinantis pavyzdys, — steigti panašias pa
skolas brangiam asmeniui atžymėti ir prisiminti.
— Kitos mintys, kuriomis norėtumėte pasidalinti su M.V. skaitytojais.
— Prašome ir toliau remti fondą, kad ir mažomis aukomis; jas galite nu
rašyti nuo savo asmeninių pajamų mokesčių. Iš savo pusės mes pažadame
visomis išgalėmis padėti lietuviškam jaunimui, siekiančiam mokslo ar kito
kilnaus tikslo lietuvių tautai bei savęs tobulinimui.
Akademinio Skautų Sąjūdžio šūkis AD MELIOREM yra mūsų kelrodys.
— Ilgus metus iš šono stebėdamas fondo veiklą, žinau, jog darbo VJF val
dyboje niekad netrūksta. Pokalbio pabaigoje atsikvėpkime: ką darai atitrūkęs
nuo darbo, fondo ir kitų kasdienybės rūpesčių?
— Mėgstu knygas, jas nuolat skaitau, telkiu savon bibliotekon. Knygose
galima rasti visą pasaulį: patirtį, džiaugsmą, tiesą. Laisvą laiką skiriu gėlėms,
daržui, medžiams, —- mėgstu ūkininkauti Wisconsino valstijoje. Tai greičiau
siai skautuose išugdytas pomėgis.
♦

Dedu tašką ir užsisvajoju.
Ketvirtis šimtmečio... Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną... Ad
meliorem...
Brolis Vytautas tur būt nė nenujautė, man čia beporindamas, kad ir jis pats
yra vienas tų stulpų, remiančių lietuviškosios išeivijos sienas. Argi ne jais
laikosi mūsų šiandieninis gyvastingumas ir šviesesnės ateities lūkesčiai!
J.T.
10

13

VYDŪNO JAUNIMO FONDO ISTORIJA TRUMPAI
1952—1977
1952.IIL23 Chicagos Korp! Vytis valdybos posėdyje pirm. J. Ivanauskas
pasiūlė steigti šalpos fondą. Sumanymui pritarė H. Bokas, A. Vengris, E. Sla
vinskas ir vėliau ASD pirm. 0. Ščiukaitė. Paskiriama $300.00 pirmiesiems
darbams.

1952.V. A.S.S. Valdyba iš Prof. Ig. Končiaus, Dr. D. Kesiūnaitės ir B.
Kviklio, paruošė ir patvirtino statutą. Gegužės 5 d. gaunamas Vydūno sutiki
mas ir pavadinama Lietuvių Akademikų Skautų Dr. Vydūno Vardo Šalpos
Fondo vardu.
1952.V. 1 Fondas gauna pirmuosius $300.00 iš Chicagos A.S.S. skyriaus.

1952.V.28 A.S.S. Valdyba sudaro Fondo Valdybą: prof. S. Kolupaila, pirm.,
O. Ščiukaitė p. pavad., V. Mikalavičius-Mikūnas reik, ved., L. Maskaliūnas
ižd., A. Kalvaitytė-Jagutienė sekr.

1952.VI.4 pirmasis valdybos posėdis.
1952.VIII.4 valdybos posėdyje nutarta leisti kalėdinius atvirukus.
1953.11.13 paskirtos pirmosios paskolos $760.00 sumoje penkiems studen
tams (trims Vokietijoje ir dviems JAV).
1953.11.20 Detmolde Vokietijoje mirė Vydūnas.

1954.III.7 priimamos paskolos skirti taisyklės.
1959.II.1 paskiriamos pirmosios trys grynai lituanistinės stipendijos prie
Fordhamo Universiteto New Yorke.

1962.III.17 perorganizuojamas fondas, pavedamas FSS globon, valdybos
pirm, kviečiamas Dr. St. Budrys.

1962.XII.26 gaunamas fondo čarteris, keičiamas pavadinimas i Dr. Vydūno
Šalpos Fondas. Registraciją praveda Al. Kėželis.
1963 sudaroma pirmoji fondo taryba.

1965.XI.15 teismo sprendimu fondo čarteris panaikinamas už nesuteikimą
apyskaitų ir registracijos (sprendimas 19 655 375 Nov. 15, 1965 65 CH 3001
1441).

1966 pakrikusius fondo tarybos reikalus perima tvarkyti J. Damauskas.
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1966 Korp! Vytis mecenatas P. Gudas paaukojo fondui $1,500.00.
1966.IV.22 atstatoma fondo veikla, sudaroma nauja fondo valdyba vadovau
jama V. Mikūno.
1967.IV.9 paminima fondo 15 metų veikla taryb. pirm. J. Damausko bute.

1968.11.14 posėdyje A.S.S. Vadija priėmė ir patvirtino J. Damausko pa
ruoštus Akademinio Skautų Sąjūdžio Dr. Vydūno Fondo įstatus.
1969. XII.5 keičiamas pavadinimas į Vydūno Jaunimo Fondas. Gaunamas
naujas čarteris, registraciją praveda B. Kviklys, E. Korzonas ir advokatas G.
Gedvilą.

1970. XI.25 gautas Department of Treasury atleidimas nuo fed. pajamų
mokesčių (IRS code 501 (c) (3) Nr. CHI-EO-70-436).

1970.XI.4 fondo vald. posėdžio metu įteikta 100-ji paskola G. VilkaiteiMiceikienei.
1972.IV.14 paskiriamos dvi paskatinamos premijos jauniems radijo darbuo
tojams R. Gečiui ir A. Regiui.

1973. X.6 atžymima fondo veiklos 20 metų sukaktis Lietuvių Tautiniuose
Namuose. Įteikiama 1-oji premija Alg. Rukšėnui ($250.00) už pažymėtiną
veiklą, ypatingai už knygą apie S. Kudirką Day of Shame.
1974. XII.31 fondo pajamos peržengė $100,000.00 sumą.
1974. X.19 švenčiant A.S.S. 50 metų įkūrimo sukaktį, 2-oji premija įteikta
muz. A. Vasaičiui už sėkmingą veiklą Lietuvių Operoje.
1975. XII.31 fondo išlaidos peržengė $100,000.00 sumą.

1976. VII.1 paskirtos šešios lituanistinės stipendijos studijoms prie Kento
Universiteto (5 JAV ir 1 Brazilijos).

1978.IV. švenčiant fondo darbo 25 metų sukaktį Lietuvių Tautiniuose Na
muose bus įteikta 5-oji premija ir žymenis jaunam mokslininkui už šešių
knygų parašymą.
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Fil. J. Damauskas

JAUNIMO VYDŪNO FONDO DIREKTORIŲ
TARNYBOJE
1965 m. rudeni buvau įtrauktas i Vydūno Fondo direktorių tarybą, pirma
jame pasitarime (berods fil. A. Vengrio bute, kur taip pat dalyvavo dr. St.
Budrys, A. Keželis, Br. Kviklys ir E. Vilkas) teko patirti nusiskundimų, kad
prieš kelerius metus labai gyva ir sklandi fondo veikla, 1963-65 metais kaž
kaip sutriko ir būtina “kas nors padaryti”, kad ją atgaivinti. 1965.XII.14 d.
įvyko formalus fondo direktorių tarybos posėdis, kuriame teko perimti fondo
tarybos pirmininko pareigas. Sekretoriumi buvo išrinktas fil. Br. Kviklys.
Tarybos nariais dar buvo: dr. St. Budrys, dr. J. Gimbutas, A. Keželis, Ed.
Korzonas, V. Petrauskas, A. Vengris ir E. Vilkas, t.y. tada fondo tarybą su
darė 9 direktoriai. Tarybos pirmininko pareigas perimti sutikau neturėdamas
nei mažiausio supratimo apie Vydūno fondo veiklos praeitį, o tuo labiau apie
jojo tuometinį organizacinį stovį, struktūrą ir iždo, atskaitomybės bei veiklos
bylų padėtį.
Pirmučiausia teko ieškoti fondo tarybos ir valdybos veiklos dokumentų,
bylų. Iš pačių pirmųjų pasikalbėjimų paaiškėjusi “dviejų pakopų” fondo
struktūra reikalavo galimai greičiau sudaryti fondo valdybą. Perimdamas
tarybos pirmininko pareigas perėmiau 1 pareiškimo lapą, 1 laišką ir 1 atvi
ruką. Tuo metu tai buvo viskas! Ieškodamas senų fondo tarybos ir valdybos
veiklos bylų, teko kalbėti gal net su pora dešimčių asmenų, bandyti laiškais
išsiaiškinti su išsikėlusiais iš Chicago buv. fondo veikėjais, kurie galėtų turėti
tokią medžiagą, arba bent apie ją žinoti. (Čia man daug padėjo fil. Vytautas
Mikūnas pateikdamas jojo pas įvairius asmenis rastąją tos veiklos medžiagą).
Greta to ieškojau fondo nuostatų, įstatų tekstą. Jo nesuradęs pradėjau ban
dyti jį “rekonstruoti”, pirmučiausia analizuodamas per minėtus pasikalbėji
mus patirtas žinias ir rašinius senuose “Mūsų Vytis” numeriuose, pradedant
1952 metais.
Fondo veiklai suaktyvinti reikėjo beveik pusantrų metų laiko. Kviečiant
įeiti į fondo valdybą teko kalbėti su keliolika ASS narių, bet tik po pakartotinų
pasikalbėjimų su fil. V. Mikūnu tas klausimas buvo teigiamai išspręstas.
1966.IV.22 d. buvo pagaliau sudaryta nauja fondo valdyba, kuriai (nors ir labai
nenoriai) pradėjo vadovauti fil. V.M. Nuo tada fil. V.M., tikra to žodžio
prasme, pradėjo “knistis”, ieškoti fondo praeities veiklos dokumentinius duo
menis, piniginius dokumentus. Tada paaiškėjo, kad 1962-65 metais Vydūno
fondo iždo padėtis, o ypač bylų vedimas ir atskaitomybė buvo gerokai pairusi
ir atskaitomybės padėtis buvo kur kas blogesnė nei tai pradžioje atrodė.
Paskolų gavimo ir grąžinimo bylas teko veik visai iš naujo sutvarkyti, piniginę
atskaitomybę teko pertvarkyti iš pagrindų.
0 Renkant tos veiklos dokumentus paaiškėjo, kad 1962 m. gautas Illinois
valstybės “nepelno organizacijos Čarteris”, 1965.XI.15 d., nepateikus laiku
fondo piniginės apyskaitos ir nesumokėjus metinių registracijos mokesčių,
buvo panaikintas. Galutinoje išvadoje gal tai nebuvo bloga, nes tuo “Čarteriu”
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Vydūno Fondas buvo inkorporuotas kaip “privatinės iniciatyvos” institucija.
Tai, ypatingai vertė turėti fondo įstatus raštu. Po kelių “rekonstrukcinių”
projektų, 1967 m. pavasarį VF įstatai buvo surašyti. Juos redaguojant buvo
siekta galimai tiksliau “atstatyti” 1952 m. fondo nuostatus. Projektas buvo
pakartotinai apsvarstytas direktorių taryboje, o 1967.VIII.1 d. nagrinėtas
ASS Vadijos posėdyje. Vadijai padarius kai kuriuos to projekto papildymus,
buvo parengtas tų įstatų galutinis projektas, kuris 1967.XL21 d. korespondenciniame direktorių tarybos posėdyje buvo priimtas. 1967.XI.29 d. ASS
Vadija tuos įstatus patvirtino.
Tų įstatų 2-as str. nustato, kad: “VF tikslas remti visą ASS bei jo narių
veiklą: a) teikiant aukštuosius mokslus einančiam lietuvių jaunimui paskolas,
pašalpas, stipendijas ir kitokią materialinę pagalbą, b) leidžiant lietuvių pa
rengtas mokslines studijas, rašinius, pirmiausia liečiančius lietuvių bei Lietu
vos reikalus ir lietuvių skautavimą, c) paremiant lietuvių mokslinius darbus,
d) padedant realizuoti LSS skautiškus darbus.
Iš čia išvardintųjų tikslų nuosekliai buvo ir yra realizuojama medžiaginė
parama aukštuosius mokslus einančiam jaunimui ir telkiamos lėšos, tai para
mai reikalingas. Buvo išleista, net pakartotinomis laidomis, “Gatvės berniuko
nuotykiai”, tačiau tolimesnėje ASS veikloje knygų leidimo darbą atlieka
“Akademinės Skautijos Leidykla” ir todėl pkt. b) ir c) užsimojimai nesudarė
fondo lėšų telkimo darbe didesnės svarbos. Pradžioje pramogų rengimo pel
nas, o vėliau kalėdinių atvirukų leidimas ir platinimas sudarė fondo pajamų
“tradicinius” šaltinius. Didelė padėka priklauso įvairiems aukotojams, kurių
tarpe pirmą vietą užima fondo mecenatas a.a. Pranas Gudas, pensininkas, iš
savo sutaupą, fondui davęs 1500.00 dolerių, bet didžiuma lėšų sutelkta, dau
giau ar mažiau įsijungusių į VF lėšų telkimą, ASS narių pastangomis, talka,
nei kieno neapmokamu, ilgalaikiu darbu. VF neturi pelno tikslo ir užtat
paskolos bei kitokios grąžinamos sumos duodamos be palūkanų. Ir vis dėl to,
nei kieno nesubsidijuotas, VF per dvidešimts penkerius metus sugebėjo su
telkti savo apyvartai virš 100.000.00 dolerių, bet kelias prie tų VF laimėjimų
nebuvo lengvas.
Nuo 1966 m. pavasario visą “juodąjį” VF veiklos atstatymo ir jo iždo su
tvarkymo darbą atliko VF Valdyba, fil. V. Mikūrio vadovaujama. Tiesa, jis
daug kartų skundėsi darbo gausumu ieškant dokumentų, bylų, o paskui visą
tai rūpestingai tvarkant, daug kartų sakėsi pasitrauksiąs iš Valdybos, o ypač
pirmininko pareigų ir... vis tęsė “nedėkingą” darbą iki galimai tiksliai atstatė
VF turto apimtį, skolininkų sąrašus bei dokumentaciją, atgavo daugumą senų
skolų, sutvarkė piniginės apyskaitos knygas ir privedė prie jau minėtos
šimtatūkstantinės apyvartos. Ypač tas “rekonstrukcinis” periodas parodė,
kad VF veiklos esmę sudaro VF Valdybos darbas. Tokiu atveju, Direktorių
Tarybos “pagalba” glūdėjo tame, kad “kuo mažiau trukdyti Valdybos darbą”.
1969-jų metų rudeniui didžiausia “rekonstruktavimo” darbo dalis buvo baigta.
Tai neabejotinas fil. V. Mikūno ir jo pagelbininkų nuopelnas.
Rekonstruotų įstatų 7 str. buvo įvesta vicepirmininko pareigos. Direktorių
Tarybos narių trečdalis kiekvienais metais baigia savo kadenciją ir užtat Ta
rybos vadovybė renkama kas met, bet VF Valdybos kadencija yra tolygi ASS
Vadijos kadencijai, t.y. trys metai. Gal svarbiausias rekonstruotų įstatų bruo
žas yra pabrėžimas, kad ir Direktorių Tarybos ir Valdybos nariai skiriami,
renkami ar kviečiami vien tik iš ASS narių tarpo, o VF likvidavimo atveju, jo
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lėšos, turtas ir visos piniginės pretenzijos pereina Akademiniam Skautų Sąjū
džiui. Tai parodo, kad VF yra sudėtinė ASS dalis, nors jis ir veikia savaran
kiškai.
1969 m. VF Direktorių Tarybos pirmininku buvo išrinktas fil. Br. Kviklys.
Prasidėjo fondo veiklos konsolidavimas, kurį vėliau tęsė fil. fil. E. Korzonas,
A. Vengris ir D. Eidukienė.

VJF Tarybos prezidiumas (pirmoji eilė): R. Lubienė sekrei., D. Eidukienė
pirm., E. Korzonas p. pavad.; Valdyba: R. Merkys p. pavad., J. Variakojienė
reik, ved., V. Mikūnas pirm., D. Korzonienė sekret., V. Garbonkus iždininkas.
Nuotr. V. Garbonkaus
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Kalėdiniu atviruku paruošimas siuntinėti 1977 metais.
Nuotrauka V. Garbonkaus
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO DR. VYDŪNO
FONDO ĮSTATAI

I. PAVADINIMAS IR TIKSLAI
1. Šiais įstatais veikia Akademinio Skautų Sąjūdžio Dr. Vydūno Fondas,
sutrumpintai VF.
2. VF tikslas remti visą ASS bei jo narių veiklą: a) teikiant aukštuosius

mokslus einančiam lietuvių jaunimui paskolas, pašalpas, stipendijas ir
kitokią materialinę pagalbą, b) leidžiant lietuvių parengtas mokslines
studijas, rašinius, pirmiausia liečiančius lietuvių bei Lietuvos reikalus ir
lietuvių skautavimą, c) paremiant lietuvių mokslinius darbus, d) padedant
realizuoti LSS skautiškus darbus.
II. ORGANIZACIJA IR VALDOMIEJI ORGANAI

3. VF steigia, organizuoja, sudaro ASS Vadijos nutarimu skirtieji ASS
nariai, VF direktoriai-organizatoriai.
4. VF vadovybę sudaro Fondo Direktorių Taryba, Fondo Valdyba ir, reikalui
esant, skyrių valdybos bei įgaliotiniai.
5. Pirmąją, ne mažiau devynių narių Fondo Direktorių Tarybą skiria ASS
Vadija, nustatydama tos tarybos narių kiekvienam trečdaliui trijų, dvejų
ir vienerių metų pirmąsias kadencijas.
6. Tolimesnėje veikloje vieną VF Direktorių Tarybos narį, kiekvienai naujos
ASS Vadijos trijų metų kadencijai, kaip savo atstovą, skiria LSS rinki
muose išrinktoji nauja ASS Vadija, kitus gi VF Direktorių Tarybos
narius, vieton baigusių savo kadencijas ar naujus direktorius, iš ASS
narių tarpo, kviečia pati VF Direktorių Taryba.

7. VF Direktorių Taryba, iš savo tarpo, išrenka pirmininką, vicepirmininką
ir sekretorių. Kiti pareigūnai ar komisijos renkami pagal reikalą.
8. VF Valdybą sudaro VF Direktorių Tarybos pakviesti penki ASS nariai,
kurie pasiskirsto pareigomis: valdybos pirmininko, jo pavaduotojo,
sekretoriaus, iždininko ir reikalų vedėjo. VF Valdybos pirmininkas yra
VF Direktorių Tarybos narys. VF Valdybos ir ASS Vadijos.kadencijos
tolygios.
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NAC'ONALINB
Al. MAŽVYDO
bid; ioteka
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9. VF gali veikti visuose kraštuose, kur yra lietuvių. VF valdomųjų organų
būstinė nustatoma VF Direktorių Tarybos nutarimu, susitarus VF Direk
torių Tarybos pirmininkui su ASS Vadijos pirmininku.

10. Pagal reikalą, VF Direktorių Taryba, įvairiuose kraštuose bei vietovėse,
steigia VF skyrius arba skiria VF įgaliotinius, kurių veikimo tvarką bei
organizaciją nustato VF Direktorių Taryba.
III. VEIKLA

11. VF Direktorių Taryba sprendžia: a) VF įstatų pakeitimus bei papildymus,
b) santykius su LSS vienetais, c) nustato VF veiklos gaires, d) leidžia lei
dinius, e) nustato paskolų bei stipendijų dydį, f) tvirtina negrąžinamų
sumų davimą ir nubraukimą, g) tvirtina VF sąmatą ir apyskaitą, b) pri
žiūri VF Valdybos veiklą, i) tvirtina skyrių steigimą ir jų valdybų sudėtį,
j) skiria VF įgaliotinius.
12. VF Valdyba: a) veda visą technikinį VF darbą, b) tvarko VF iždą, c) rūpi
nasi VF lėšų rinkimu, d) duoda, VF Direktorių Tarybos nustatyta tvarka,
paskolas ir rūpinasi jų grąžinimu, e) veda visas VF pinigines operacijas
bei atskaitomybę ir pateikia sąmatą ir apyskaitą VF Direktorių Tarybai
tvirtinti.

IV. LĖŠOS
13. VFondo lėšas sudaro:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pajamos iš įvairių parengimų,
pajamos iš įvairių leidinių platinimo,
pajamos iš įvairių VF įmonių, įstaigų, leidyklų,
asmenų bei institucijų, organizacijų įnašai, dovanos,
aukos,
paskolos,
visos kitos įplaukos.

14. VF lėšos, prisilaikant šių įstatų 2 str., skiriamos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

18

grąžinamoms paskoloms,
stipendijoms,
pašalpoms,
mokesčiui už studijuojančių mokslą,
mokslo priemonėms įgyti,
VF ir ASS leidiniams leisti,
moksliniams veikalams leisti,
mokslinėms studijoms bei mokslinei veiklai paremti.
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15. VF neturi pelno tikslo ir užtat paskolos bei kitokios grąžinamos sumos
duodamos be palūkanų, imant vien V2°/o duodamos sumos už technikinį
piniginių operacijų atlikimą. Sutartu laiku negrąžinusiems paskolas, VF
Direktorių Tarybos nutarimu, gali būti reikalaujama mokėti normalias
bankines palūkanas, skaitant nuo sutarto termino dienos.
V. PERSITVARKYMO DĖSNIAI

16. VF Direktorių Taryba, šių įstatų ribose, leidžia VF veiklos taisykles, nuo
status. Šių įstatų pakeitimui ar papildymui reikalingas nutarimas priimtas
ne mažiau dviejų trečdalių VF Direktorių Tarybos narių ir ASS Vadijos
patvirtintas. Kiti VF Direktorių Tarybos nutarimai daromi paprasta balsų
dauguma.
17. VF likviduojamas VF Direktorių Tarybos dviejų trečdalių narių nuta
rimu, ASS Vadijai tą nutarimą patvirtinus. VF likvidacijos atveju, VF
lėšos, turtas ir visos piniginės pretenzijos pereina, veiklos krašto įsta
tymų tvarka, AS Sąjūdžiui.

Šie ASS VF įstatai Direktorių Tarybos 1967.XI.21 d. posėdyje buvo pri
imti.
Šie ASS VF įstatai ASS Vadijos 1967.XI.29 d. posėdyje buvo patvirtinti.

VJF valdyba 1977 metais: D. Korzonienė Sekret., V. Mikūnas pirm., J.
Variokojienė reik, ved., V. Garbonkus ižd., R. Merkys p. pavad.
Nuotrauka V. Garbonkaus
19
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VYDŪNO JAUNIMO FONDO VALDYBOS
1952— 1977

1952. VI.4
Kolupaila S., pirmininkas
Ščiukaitė O., pirm, pavaduotoja
Mikalavičius-Mikūnas V., reik. ved.
Maskaliūnas L., iždininkas
Kasperavičius-Kasponis K., ižd.
Kalvaitytė-Jagutienė A., sekretorė
Juodikis A., sekretorius
Čaplikaitė-Mačiuikienė G., sekr.

1953. XI.1
Kolupaila S., prof., pirm.
Aglinskienė J., Dr., p. pav.
Kasperavičius-Kasponis K., Dr.,
reik. ved. .
Cainauskas-Merkys R., ižd.
Mikalavičius-Mikūnas V., sekr.

1954.III.7
Kolupaila S., prof., pirm.
Aglinskienė J., Dr., p. pav.
Kasperavičius-Kasponis K., Dr.,
reik. ved.
Bertulis K., reik. ved.
Korzonas E., reik. ved.
Cainauskas-Merkys R., ižd.
Lesevičiūtė A., sekr.
1956.1.7
Kolupaila S., prof., pirm.
Jurkynienė 0., p. pav.
Korzonas E., reik. ved.
Vengris A., reik. ved.
Cainauskas-Merkys R., ižd.
Sriubas B., ižd.
Lesevičiūtė A., sekr.
Valaitienė J., sekr.

1956.X.8
Kolupaila S., prof., pirm.
Jurkynienė 0., p. pav.
Vengris A., reik. ved.
Sriubas B., ižd.
Valaitienė J., sekr.
1958.XII.16
Kolupaila S., prof., pirm.
Vengris A., reik. ved.
Ščiukaitė-Meiluvienė A., ižd.
Valaitienė J., sekr.
Stepaitis A., vald. narys

20

1960.1.2
Kolupaila S., prof., pirm.
Stepaitis A., p. pav.
Vengris A., reik. ved.
Ščiukaitė-Meiluvienė A., ižd.
Grinienė A., sekr.

1962.III.17
Budrys S., Dr., pirm.
Bakaitis A., reik. ved.
Vengris A., reik. ved.
Dulksnienė A., ižd.
Šliūpienė V., sekr.
1964.1.10
Budrys S., Dr., pirm.
Vengris A., reik, ved., vėliau ižd.
Petrauskas V., ižd.
Kanišauskaitė V., sekr.
1966.IV.22
Mikėnas V., pirm.
Jagutienė A., p. pav.
Kulys A., ižd.
Jokubauskas E., reik. ved.
Kviklytė R., sekr.
1968.IX.10
Mikėnas V., pirm.
Jagutienė A., p. pav.
Milūnas A., ižd.
Jokubauskas E., reik. ved.
Kviklytė R., sekr.

1970.IIL1
Mikėnas V., pirm.
Eidukienė D., p. pav.
Milūnas A., ižd.
Merkys R., reik. ved.
Kviklytė R., sekr.
1976.VII.1
Mikėnas V., pirm.
Merkys R., p. pav.
Garbonkus V., ižd.
Variakojienė J., reik. ved.
Korzonienė D., sekr.

"Z
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Fil. V. Mikūnas

VYDŪNO JAUNIMO FONDO STATISTIKA

VYDŪNO JAUNIMO FONDO į
IŠMOKĖJIMAI
1952-1977
PASKOLOS STUDENTAMS

Viso lituanistikai

1,600.00
3,229.00
4,092.00
2,020.00
863.70

$11,804.70

PAŠALPOS:
Skautu organizacijoms
Kitoms organizacijoms
Į Lietuvą
Specializacijai

4,865.50
1,850.00
1,275.00
1,000.00

Asmenys JNuošimtis
Grąžinę paskolas
75
Terminui suėjus negrąžino
8
Terminui suėjus, dalinai grąžino
9
Terminui nesuėjus (dar skolingi) 14

Nesurasti skolininkai
Mirusieji
Lietuvoje

3
1
3

2.1
0.7
2.1

3
4

2.1
2.9

120

87.6

17

12.4

Viso paskolų ir stipendijų 137

100.0

Organizacijoms paskolos:
Atsiskaitė
Nurašytos

$ 8,990.50

Viso paskolų

VISO IŠMOKĖTA

$87,858.20

Lituanistinės stipendijos

Kalėdiniu atviruku vajaus aukotojai $62,547.82*
Įvairūs asmenys ir buvę skolininkai
6,408.69
Chicagęs ASS vienetai
2,485.67
Kiti ASS nariai
Pranas Gudas, Chicago, IL
1,500.00
XX
774.02
Cleveland© ASD
446.62
L. Stepaitienė, Arlington Heights, IL
300.00
Dr. J. Vilinskaitė, Windsor, CT
115.00
J. Karvelis, Chicago, IL
250.00
Frankfurto ASD
110.00
P " Ig. Končius, Boston, MA
66.00

negalutiniai daviniai

54.7
5.8
6.5
10.2

Nurašytos paskolos:

Viso pašaipu

STAMBESNIEJI VJF
AUKOTOJAI
1952 —1977
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IR LITUANISTINĖS STIPENDIJOS
1952-1977

$67.063.00

PAŠALPOS LITUANISTIKAI:
Lituanistinėms mokykloms
Stipendijos studentams
Knygų, spaudos leidimui
Įvairioms premijoms
Stovykloms

PASKOLŲ GRĄŽINIMAS

IŠDUOTOS PASKOLOS PAGAL
STUDIJŲ ŠAKĄ
IR LITUANISTINĖS STIPENDIJOS
1952-1977

Mokslo šaka
Inžinerija
Ekonomija
Medicina-odontologija
Architektūra
Menas
Chemija
Sociologija
Biologija
Anglų kalba
Medicinos technologija
Lingvistika

Asmenys Nuošimtis

16
12
12
7
7
6
5
4
4
4
3

11.6
8.7
8.7
5.1
5.1
4.3
3.6
3.0
3.0
3.0
2.0
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Istorija
Matematika
Įmonių administracija
Teisė
Antropologija
Literatūra
Psichologija
Zoologija
Muzika
Žurnalistika
Pedagogija
Meno istorija
Vaistininkystė
Tautosaka
Nežinomos šakos

3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
9

2.0
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
6.5

PASKOLOS ORGANIZACIJOMS

7

5.1

LITUANISTINES STIPENDIJOS KITUR

Vokietija
Brazilija
Viso kitur
Viso paskolų ir lit uanist iniu
stipendijų visuose kraštuose

2
1

1.5
0.7

31

22.6

137

100.0

IŠDUOTOS PASKOLOS
IR LITUANISTINĖS STIPENDIJOS
PAGAL ASMENIS

STIPENDIJOS LITUANISTIKAI

Skaičius

Asmenys

14
2
i

10.2
1.4
0.7

137

100.0

J.A.V.
Vokietijoje
Brazilijoje

VISO

Vyrai
Moterys
Organizacijos
Viso

73
57
7

53.3
41.6
5.1

137

100.0

i

IŠDUOTOS PASKOLOS

Nuošimtis

į

IR LITUANISTINĖS STIPENDIJOS
PAGAL VIETOVES
f

1'

V

Paskolos: JAV

Illinois
Kalifornija
Ohio
Massachusetts
Michigan
Connecticut
Pennsylvania
New York
Indiana
Organizacijos jv. vietovėse
LITUANISTINES STIP JAV
Viso JAV

“J; -Ii.

Asmenys Nuošimtis

2
2
1
7
14

34.3
11.7
6.6
2.1
2.1
1.5
1:5
1.5
0.7
5.1
10.2

106

77.3

17
3
1
1
1
1
1
1
1
1

12.4
2.1
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

47
16
9
3
3
9

X s

IT

Paskolos kitur

Vokietija
Lietuva
Airija
Argentina
Australija
Anglija
Hawaii
Meksika
Turkija
Švedija

r*

B" %

, i

i
'5 •

•" š ’
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Metinės pa Janų ir išlaidų
suvest i n ė s
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PAJAMOS
Keta i

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
I960
1961
1962
1963
1964
1965
49Ž61967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
VISO

X

XIIL •
w *w e
paskolos aukos

40.00
396.00
110.00
400.00

375.67
650.00
420.00
300.00

_

Iv.asm. Gautos
aukos
palak.
136.00
36.00
100.00
25.00

500.00
100.00
250.00 650.00
50.00
925.00
22.00 180.00
897.50
127.50
2215.00
116.06
1675.00
200.00
625.00
410.00
2600.00
800.00
60.00
250.00
785.00
■205.00
3283.50
100.00
2785.00 229.45
163.00
3474.25
2469.10
735.00
1332.42 “32.99 “731.15"
5290.36
7.00 595.00
2327.09 1330.00 370.00
3425.51
60.00 550.00
2445.00
6.00 2545.00
2255.90" 250.00 959.°2

Laid in. Kalėdin.
perda v. atv irut.

2.77
15.49
17.67
,6.20
15.34
39.12
41.64
64.92
106.96
30.00
iog.99 320.00
£6.30
195.02
135.37
69.79
185.38
157.94
412.91 505.00
319.54 478.75
513.88 1236.99
509.28 362.60
437.99 plti.ob
655.14 248.90
593.88 246,75
984.99 227.25
655.89 762.15
382.92 •445.37

331.11
98.20
1452.78
1078.88
565.84
4U57.U6
1022.30
4710.25
2861.36
3029.01
3162.65
2239.52
2024.07
'530.82
2153.54
2407.87
2821.61
1616.47
3585.34
2076.74
2605.16
3685.00
3337.40
3555.75
4537.07
6343.04

T S L A I D OiS
VISO Išd .pask Lltuan. Iv.paš. Kai.atv. Leidin. Rast in. [fcasto
/gražln/ /negraž/ /negraž/ gamyba
paruoš. invent ir kt.
pa Janų

V I S TF
išlaidų

845.55
.839.69
2380.45
1520,08
.981.18
4548.15*
1663.94
5725.17
4125.32
4484.00

9.52
1644.32
1793.13
1511.72
1672.77
2023.33
3584.78
3205.75
4833.79
5266.53

5577.55”

4309.54
3194.44
4000.61
2648.92
3555.81
7123.02
5429.21
8913.46
6152.62
565 (.82
1Q481.4O
8205.12
88O3.5O
lO95i.ll
10736.25

•680.00
490.00
1280.00
•950.00
430.00
1220.00
1860.00 200.00
1127.50 925.00 125.00
2655.00
590.00
650.00
3255.00
300.66
2895.00
2935.00
2950.00
3400.00
360.00
1980.00 520.00
3474.50
750.70
2950.00 264.00
5142.00 200.00
2500.00 _95O.oo
3066.66 980.03 500.66
1500.00 275.00 250.00
4130.00 400.00 1929.09
6899.00 175.00 1565.00
4190.00 2910.00 880.00
5800.00 2350.00 5OO.OO

463.92
477.79
514.92
600.00

15.00

782717
1507.50
1020.00
1584.14
1359.381
1333.75
1015.15
494.00
115.00
1962.51
31.95
1581.07 110.48 64.52
976.90 3396.45 93.32
994.43
59.98 49.95
1415.94
• 4.89 394.62
1416,25 649.0Č
1202.02 241.20
1522.18
146.87
1053.21 IOO5.OO
3.25
1728.53 381.25
1434.68

9.52
10.40
35.39
46.80
27.77
21727
17.28
8.25
4.65
2.15
" 12.78

' 4541.53

50.60
2.00
11.02

3950.15
3000.60
3896.00
486.02

45.73" ■-45467I5“

90.42 6071.69
34.53 7715.20
40.54 6486.90
583.45 5848.90
1Ž2.57 6667.82
415.81 3884.03
92.00 8220.14
183.31 10883.77
400.60 10490.3g
2O3.24 10287.92
1

67563.002 10149.00 8529.79 26555.38 5848.25 799.48 2472.08121916.98
41110.53 4333.11
9417.71 6720.32 5381.81 65890.86 132854.34
31.00

3.26

7.08

5.05

4.05

49.56

10Q ,OQ

.

55.50

8.3O

7.00

21.77

4.79

0.64

2.00

100.00
1

W;
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Fil. Liūtas Grinius

VYDŪNO JAUNIMO FONDO ATEITIS

Kiekvieno darbo vystymas reikalauja ateities pramatymo ir planavimo.
Nėra labai sunku apmesti namo statybą ir paruošti tam reikalingą sąmatą.
Žmonių junginių ateitį pramatyti yra kur kas sunkiau, nes tenka remtis ne
vien fiziniais žmonių tarpusavio santykiais, bet ypač jausminiais daviniais,
nuolat besikeičiančiomis nuotaikomis ir aplinkos įtakomis.
VJF ateities hipotezę vystant galima remtis dabarties, praeities ir ateities
subjektyvia įžvalga, tačiau tokia analizė bus ribota ir neatspės ateities dras
tiškiems pasikeitimams įvykus (pvz., švystelėjus genialiems sugebėjimams,
sulaukus neįprastai didelių pajamų/aukų, staiga nustojus eilės darbininkų ir
pan.). Tenkinantis įprastinių poveikių apžvalga ir įprastinių poveikių pramatymu, VJF ateities hipotezę galima paremti atsakymais į sekančius klau
simus:

•
•
•
•
•
•

Kodėl Fondas buvo įkurtas?
Kokiuose rėmuose jis veikė?
Kuo jis pasižymėjo?
Kiek prasmingi yra jo tikslai?
Kas jį šiandien įtaigoja?
Kokios vidinės ir išorinės jėgos veiks jį ateityje?

Be abejonės, išvados iš šitaip vystomos analizės, nors ir pusėtinai paremtos,
tebebus subjektyvios. Didžiausia nauda iš jų bus Fondo darbuotojams ir rė
mėjams jas toliau svarstyti.

STEIGIMO AKSTINAI
Fondą įkurti skatino trys svarbiausios priežastys: noras atskirti ir teisiškai
apsaugoti skautų akademikų “turtą”; noras padėti studijas tęsiantiems; kai
kurių narių, ypač studijas nutraukusių ir filisterių, noras rasti platesnio mąsto
visuomenišką išraišką (Sąjūdžio rėmuose Filisterių Skautų Sąjungos tuomet
nebuvo ir vyresnieji, norėdami likti skautų akademikų gretose, ieškojo sau
“vietos”). Šie akstinai rado atgarsį palyginamai nedideliame Korp! “Vytis” ir
Studenčių Skaučių Draugovės (dabartinės ASD) subrendusių narių ratelyje ir
jų valdybose.
Ne visi Sąjūdžio nariai su Studentų skautų šalpos fondo steigimu sutiko.
Tuomet jau veikė 1951 metais įkurtas Studentų šalpos fondas (prie Lietuvių
studentų sąjungos), kūrėsi Ateitininkų studentų šalpos fondas. Stipendijas
studentams taip pat skyrė Laisvosios Europos komitetas (nors prie jų
skyrimo nebuvo prileidžiami net rekomendacijos prasme nei Lietuvių stu
dentų sąjunga, nei oficialiai kitos jaunimo ideologinės organizacijos). Europos
studentų šalpos srityje veikė ir Bendrasis Amerikos lietuvių fondas
(BALF-as) ir Vokietijoje dirbąs Lietuvos Raudonasis Kryžius. Taigi, naujo
studentams šelpti fondo kūrimas kai kam atrodė nepageidaujamas Amerikos
lietuvių lėšų ir jėgų skaldymas.
25
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ORGANIZACINIAI RĖMAI

Fondas iš pat pradžios pasižymėjo nepriklausomumu nuo tuomet Sąjūdžio
gyvenimą tvarkiusių Korp! “Vytis” ir SSD valdybų. Šitas bruožas vėliau buvo
dar sutvirtintas, Fondą įteisinus valdžios įstaigose kaip atskirą organizaciją.
Ryšis su skautų akademikų šeima, tačiau, buvo paliktas reikalavime, kad
Fondo Tarybos nariai būtų filisteriai ar studijas nutraukę vyresni korporantai. Praktikoje šis reikalavimas reiškė, kad Fondui galėjo vadovauti Sąjūdyje
neaktyvūs, su valdybomis ir skyriais ryšio nepalaikantys, korporantai ir
tikrosios narės. Šis laisvas dalyvių apibūdinimas padėjo su Sąjūdžiu sujungti
vieną kitą beatitrūkstantį narį, bet toli gražu neišpildė vilčių Fonde jungti
daugumą atitolusių narių.
Priežastys Fondo atsiskyrimui buvo teisiškas organizacijos nepriklausomu
mas (lengvesnė formulacija) ir Fondo steigėjų noras išvengti komplikacijų
tarp Sąjūdžio ir Lietuvių Skautų Sąjungos (Sąjūdis tuomet siekė būti priimtas
įLSS). Formalus atsiskyrimas taip pat turėjo išvengti nesklandumų galinčių
kilti naujiems vadovams perėmus pareigas. Laiko bėgyje Fondo santykiai iš
tiesų margavo įvairiais atspalviais pagal Sąjūdžio ir Fondo vadovų skirtingas
pažiūras ir jų asmeniškus nusiteikimus, tarpusavio ryšius.
Fondo neskelbtoje praeityje matyt dar du dalykai: jis visuomet buvo nuo
širdus Sąjūdžio ir skautiškų reikalų rėmėjas, bet ne visuomet galėjo savo
pastangas derinti su oficialiais ASS, FSS ar LSS vadovų norais. Ši padėtis

VYDŪNO JAUNIMO FONDĄ IR DARBŠČIĄJĄ JOS VALDYBĄ šven
čiant 25-rių darbo metų SIDABRINĘ SUKAKTĮ nuoširdžiausiai sveikinu.
Ačiū kiekvienam Valdybos nariui, kuris-i užsidėtą pareigą atliekate kantriai
su pasitikėjimu ir meile.
Ypatingas ačių PIRMININKUI už jo ilgametį Valdybai vadovavimą ir spin
dinčiai atliktą darbą. O tų darbų ir darbelių per eilę metų buvo labai daug ir
visi buvo atlikti su didžiausiu atsidėjimu ir meile bei viltimi į ateitį.
Ši sukaktis mums visiems yra begalinis džiaugsmas. 25-ri metai kaip lietu
vis studentas gali mokslui gauti paskolą, yra remiami jaunimo knygų leidiniai,
lituanistikos studijų savaitės, konkursai, premijos ir kiti lietuviški kultūriniai
darbai.
Švęskite šią sukaktį su pasididžiavimu, nes didžiuotis Jūs turite kuo.
Su trikra padėka ir pagarba.

Ad meliorem!

Danutė Eidukienė
Vydūno Jaunimo Fondo
Tarybos Prezidiumo Pirmininkė
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nepadėjo pastoviam Fondo populiarinimui nei ASS, nei LSS tarpe. ASS vado
vybė Fondui daugiausiai padėdavo netrukdydama kreiptis Į skyrius; LSS
vadovybė su Fondu ryšio nepalaikė ir kooperacijos nesiūlė^ nežiūrint, kad
Fondas buvo vienintelis šalpos ir visuomeniškų polėkių organas skautų šei
moje. Šie klausimai buvo Fondo darbuotojų pastebimi ir, progoms pasitaikius,
buvo mėginama jautrią padėtį atsargiai taisyti. Vienok, nei ASS vadovybė,
nei FSS vadovybė Fondą “amžinai” išlaikyti neturėjo ir dabar neturi, o 1975
metais kadenciją baigianti LSS vadovybė savo tradicinę pažiūrą į Sąjūdį ir jo
narius užakcentavo įsteigdama atskirą Lietuviškos skautijos fondą, net nesitarus su VJF.

VEIKLA
Nežiūrint ne visuotinos paskatos iš skautų akademikų gretų ir LSS vadovy
bės pažiūrų, Fondas nuo įsteigimo 1952 metų kovo 23 dieną iki šiol pastoviai
kaupė lėšas, augo ir gana racionaliai turimus išteklius skirstė. Fondo sugebė
jimai atsispindi metinėje pajamų-išlaidų suvestinėje, iš kurios matyti, kad
svarbiausios pajamos buvo iš kalėdinių sveikinimų platinimo, o didžiausios
išlaidos buvo paskoloms. Fondo pastangos rasti kitus pajamų šaltinius (pvz.,
pastovius aukotojus-narius/rėmėjus, vykdant viešas rinkliavas, parduodant
knygas, lipinukus, ruošiant pobūvius) nebuvo nuolatinės. Ataskaita taip pat
rodo, kad darbo įkarštis nebuvo vienodas, nes ir paties Sąjūdžio skyriai kai
kuriais metais Fondo aukomis neparemdavo.
Tokia šalta padėties aptartis ateitį dažo per nelyg tamsiomis spalvomis.
Tikrumoje, Fondo atsiekimai, jo ribų ir nemažų kliūčių akivaizdoje, kelia
nuostabą. Fondo veikloje ypatingo dėmesio verti yra šie faktai:
• Fondas be pertraukos ir be išorinės pagalbos tarnauja studentijai, lietu
viškai skautijai ir visuomenei jau dvidešimtspenkeris metus.
• Dirbama išimtinai savanoriškomis, jokio atlyginimo negaunančiomis
jėgomis.
• Didžiuma pajamų yra uždirbama atliekant visuomenei patarnavimą, o ne
aukų prašymais.
• Didžiuma išlaidų yra skiriama paskoloms studentams, kurios yra grąži
namos ir vėl skiriamos kitiems.
• Apie dešimtoji išlaidų dalis yra skiriama kaip dovanos lituanistinių stu
dijų ir panašių reikalų skatinimui.
• Raštinės ir pašto išlaidos Fondui atsieina vos apie vieną šimtąją dalį.
• Fondas yra pats didžiausias lietuviškos skautijos “bankas”, bet jo pinigai
nėra “užšaldyti”, o visą laiką naudojami ir palengva didėja.
• Vystymosi eigoje Fondas pirmavo parodydamas įvairias naujas ir dažnai
kitų pasekamas galimybes. Šia prasme, jo įtaka toli prašoko Sąjūdžio
ribas ir parodė didelį Fondo darbininkų mintinį išradingumą.

Šie faktai rodo, kad Fondas sugebėjo be atvingio dirbti ir augti. Remiantis
praeities atsiekimais todėl neturėtų būti pagrindo abejoti Fondo ateitim.
ĮNAŠAI VISUOMENEI
Fondo istorija pasižymėjo pirmaujančiomis naujenybėmis lietuvių gyve
nime. Jos buvo kitų sekamos ir pasisavinamos. Taigi, Fondas savo darbo
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pavyzdžiais gražiai parodė skautišką nesavanaudiškumą — tarnybą kitiems —
suaugusių lygyje:

• Fondas (tikrumoje Čikagos A.S.S. vienetai) buvo vienas pirmųjų vienetų
Čikagoje pradėjusių ruošti didelį pasisekimą turėjusius viešus ir nemažai
iškilmingus pobūvius. Dalyvių skaičiui ir iškilmingumo reikalavimams vis
didėjant, pastangos ir rizika darėsi perdidelė Fondo jėgoms, ir dėl to ši
iniciatyva teko kitoms organizacijoms.
• Kalėdinių sveikinimų gamyba ir platinimas buvo pirmiausiai išvystyti
Fondo. Ilgainiui atsirado daug panašių pastangų, bet joks vienetas negali
pasigirti be pertraukos patikimai tęsiamu sveikinimų parūpinimu naudo
tojams.
• Fondas pirmas pradėjo skirti negrąžinamas paskatas norintiems gilinti
lituanistines žinias universitetų vasaros kursuose. Šiandien ši iniciatyva
išsiplėtė, bet Fondas ir toliau lėšomis skatina jaunimą lituanistiniuose
kursuose dalyvauti.
• 1974 metais Fondas įsteigė pirmą muzikos stipendiją lietuviui vokalistui
(mecenatės p. L. Stepaitienės J. Būtėno vardo stipendija).
• Fondo finansuota knygų leidyba patiekė skautams, Sąjūdžiui ir visuome
nei keliolika vertingų leidinių ir ne kartą parėmė Sąjūdžio žurnalą “Mūsų
Vytį” (pvz., apmokant Vydūno ir kt. temoms skirtus sąsiuvinius). Nors
šios pastangos Fondui buvo nuostolingos, jos siekė Fondą išvesti tarnybai
platesnėje plotmėje. Spaudos kolektyvo sudarymas, deja, nerado atgar-

Gerbiamas Pirmininke,

Perskaitęs Jūsų informaciją apie Vydūno Jaunimo Fondo veiklą, artėjant 25
metų darbo sukakčiai, prezidiumo vardu reiškiu pasigėrėjimą ir padėką Fondo
prezidiumui. Lituanistikos Institutas didžiai vertina Vydūno Jaunimo Fondo
paramą lituanistiką studijuojantiems studentams ir jaunuomenei skiriamas
premijas.
Lituanistikos Institutas neturi savo finansinių fondų, o tik per šimtą mokslo
žmonių, dirbančių lituanistikai puoselėti. Dauguma prelegentų įvairiuose
lituanistikos kursuose jaunimui yra LI nariai, jų tarpe ir Akademinio Skautų
sąjūdžio filisteriai. Tad Jūsų vadovaujamas Fondas ir Lituanistikos Institutas
dirbame bendrą darbą lietuvių kultūrai kelti.
Artėjančių šv. Kalėdų proga priimkite mano nuoširdžius sveikinimus asme
niškai ir Fondo prezidiumui.

Jurgis Gimbutas
Lituanistikos Instituto pirmininkas

28

31

šio nei skautų šeimoje, nei kituose vienetuose. FSS įkūrus Akademinės
skautijos leidyklą, Fondo pradėta iniciatyva buvo be ginčo perleista.
• Skautų stovyklų progomis Fondas ne kartą skyrė po kelis šimtus dolerių
pasižymėjusiems stovyklautojams įvertinti. Šitas pavyzdys siekė paska
tinti pačią LSS vadovybę ir kt. lietuvių organizacijas pastovias dovanas
įvesti, tačiau jis didelio atgarsio nerado.
• Prieš penkeris metus Fondas pradėjo skirti premijas pasižymėjusiems
lietuviams visuomeninkams. Iniciatyva buvo kukli, bet ji greitai buvo
pasekta turtingesnių organizacijų, kurios pradėjo skirti keliariopai dides
nes ir stipriau išgarsintas premijas.
• Galop, lietuvių organizacijų tarpe Fondas išsiskiria tuo, kad jo lėšos yra
daugiausiai paties Fondo uždirbamos. Nėra kitos šalpos organizacijos,
kurios pajamų didžiuma būtų gaunama ne aukų būdu!

Pozityvios pastangos tarnauti toli už Sąjūdžio ribų, pastangos savo vardą
populiarinti veiksmais, o ne žodžiu, paliko ironišką Fondo nepasisekimo
įspūdį: iniciatyva buvo pastebima ir pasekama labiausiai už skautų šeimos
esančių organizacijų, bet Fondo įtaka buvo praleidžiama negirdomis ir skautų
ir lietuvių tarpe.
Ligšiolinio viešo pripažinimo nebuvimas, tačiau, negali neigti fakto, kad
Fondas lietuvių išeivių kultūrinių ir šalpos organizacijų tarpe pirmauja ne tiek
geriems tikslams skirtų sumų dydžiu, bet kaip naujų kelių išradėjas, kaip
kuklaus ir sąžiningo nepaliaunančio darbo vienetas, kurio įtaka visuomenei
viršija bet kurios to paties pobūdžio organizacijos įtaką. Viešo įvertinimo
stoka Fondui rodo tik lietuviškos visuomenės polinkį labiau vertinti skambesį,
o ne darbo esmę — gilesnio įžvalgumo lietuvių bendruomenėje trūkumą.
TIKSLAI
Fondo steigėjai pagrindiniu tikslu matė paskolų skyrimą studentams. Atei
viams įsikūrus, paskolos darėsi vis mažiau pageidaujamos. Jaunimas dabar
ieško dovanų, o paskolos, kad ir lengvomis grąžinimo sąlygomis, nėra labai
pageidaujamos. Fondo vadovai šį faktą jaučia nebe pirmus metus.
Paklausai keičiantis, buvo susirūpinta prasmingų paskatų skyrimu pir
miausiai lituanistikos studentams, kiek vėliau ir kitiems lietuviškiems tiks
lams. Dovanoms skiriamos sumos iki šiol nebuvo labai didelės, bet jos įrodo,
kad Fondas nėra aklas besikeičiančioms sąlygoms. Fondas taip pat svarstė
paskolų suteikimo galimybes stovyklavietėms tobulinti. Fondo pajėgumas
rasti naujus darbo metodus ir naujas kitų nepaliestas darbo sritis rodo, kad jis
nėra galvosenoje “įšalęs” ir kad Fondo tikslų vykdymo būdai yra nuolatinėje
peržiūroje. Teisiška Fondo tikslų apybrėža yra plati ir netrukdo tikslų pirme
nybių perrikiavimui.
Todėl galima drąsiai tvirtinti, kad tikslų prasme Fondo pastangos bus rei
kalingos ir prasmingos pramatomoje ateityje.
KLIŪTYS
Jau labai trumpoje Fondo gyvenimo peržvalgoje ryškėja keli nepasiseki
mai: Fondo pastangos tarnauti kitiems ir nelikti vien Sąjūdžio ribose nerado
teigiamo dėmesio skautų vadovybės gretose dėl Fondo savystovumo ir aka29
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demiško prado; Fondo nepriklausomumas nuo sroviniai diferencijuotų visuo
meniškų jėgų, turbūt, taip pat nepadėjo Fondo populiarinimui visuomenėje.
Dėl šių priežasčių Fondas negalėjo tinkamai išvystyti savo didelio potencialo
ir daug daugiau išaugti.
Svarbiausios šių nepasisekimų priežastys glūdi Fondo pagrinduose: jo glo
bėjai, nors nesavanaudiškai ir labai nuoširdžiai dirbdami, buvo išimtinai iš
Sąjūdžio gretų ir dėl to negausūs; Sąjūdžiui būdingas konservatyvumas įtai
gojo Fondo sprendimus sulaikydamas nuo platesnių užmačių ir su jomis
galimų darbo ir situacijų komplikacijų; skautams akademikams būdingas
santūrumas (— būk girtinas, bet nesigirk!) trukdė savo atsiekimus rekla
muoti. Taigi, jėgų ir polėkių kuklumas buvo reikšmingos Fondo plėtimąsi
stabdančios įtakos.
Užsidarymas Sąjūdžio ribose buvo svarbiausia kliūtis Fondo “įsipilietinimui” LSS vadovybės akyse. Jei, pavyzdžiui, Fondo nauda lietuviškai skautijai
būtų savo laiku stipriau išryškinta ir palydėta pasiūlymu LSS vadovybei
dalyvauti Fondo Taryboje “ex officio” pagrindu, dabartinė Fondo padėtis būtų
buvus kitokia.
Fondo konservatyvumo pavyzdys matyt pažvelgus į pradėtą premijų sky
rimą visuomenininkams. Gražios, bet kuklios pastangos buvo ribotos noru
apsieiti savo ištekliais. Nepritraukęs mecenatų platesniems visuomeniniams
reikalams vystyti, Fondas nepajėgė išnaudoti parodyto impulso ir iniciatyvą
perleido platesnio mąsto veiksniams. Nauda visuomenei, žinoma, buvo at
nešta, bet Fondas savo galimybių neišplėtė. Tokių pavyzdžių galima rasti ir
daugiau.
Galop, reklamos srityje Fondas rėmėsi nepakankamos cirkuliacijos Sąjūdžio
biuleteniu ir “Mūsų Vyčio” žurnalu. Platesnio spaudos, organizacijos ir
asmenų (“Fondo bičiulių” — ?) nuolatinė parama nebuvo išvystyta ir dėl to
buvo nustota didelio potencialo.

ATEITIES ĮTAKOS
Šalia įtakų Fondo ateičiai iš praeities yra būtina pramatyti ką neša besikei
čiančios žmonių pažiūros, nauji veiksniai ir kryptys išeivių gyvenimo aplin
koje.
Turbūt ryškiausią įtaką Fondui turės pasikeitusios jaunimo pažiūros į
tradicijas, asmenišką atsakomybę ir idealizmą. Šie pasikeitimai matyt iš ma
žėjančių reikalavimų Sąjūdžio nariams, vis mažėjančio kitiems dirbti norinčių
skaičiaus ir bendro mūsų visuomeniško gyvenimo vadovų “susmulkėjimo”.
Konkretūs šių pakaitų poreiškiai bus pirmiausiai jaučiami mažėjančioje
paskolų paklausoje ir sunkėjančiame skolų išrinkime. Antroje vietoje laukti
nas mažėjantis norinčių be atlyginimo dirbti talkininkų skaičius. Fondas už
paslaugas talkininkams nemoka. Daugelis kitų lietuvių junginių savo vado
vams atlygina nors nedideliais, bet kai kam reikšmingais būdais. Pavyzdžiui,
kai kurie žurnalai moka redaktoriams; lituanistinės mokyklos moka mokyto
jams; kai kurios organizacijos samdo reikalų vedėjus, administratorius,
sąskaitininkus; daugelis organizacijų “atlygina” vadovams apmokėdamos jų
pasirinktų kelionių išlaidas, atleisdamos vadovus nuo stovyklų mokesčių arba
jiems net mokėdamos už darbą stovyklose. Nei Sąjūdis, nei VJF tokių pasto
vių atlyginimų nėra įvedę. Kiek ilgai ir prasmingai galės VJF dirbti apsieida
mas neatlyginamų savanorių jėgomis?
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Paskutinių dešimtmečių bėgyje išeivių tarpe ryškėja pastangos visą kultū
rinį ir visuomeninį gyvenimą kreipti po viena kepure. Šis vyksmas slepia
autokratinius pavojus. Centralizacija savęs dėliai yra būdinga tiems, kurie
patogiau jaučiasi perkėlę savystovaus galvojimo ir sprendimų atsakomybę
“autoritetams”. “Centras”, savo ruožtu, nevengia šį vyksmą greitinti kurda
mas konkuruojančius su įsipilietinusiomis organizacijomis veiksnius. Be abejo,
tai yra natūralus kovos už lėšas ir jų valdymo teisę vyksmas, bet centralizacija
nėra ir nebus visuomet naudinga, kai drauge vystosi nepriklausomos kon
struktyvios iniciatyvos slopinimas. Nėra davinių, kad Fondui šiandien gręsia
šis pavojus, tačiau ši galimybė turėtų būti priimta dėmesin ateityje.
1976 metais LSS įsteigtas Lietuviškos skautybės fondas žada kitą kompli
kaciją. Pastarasis trumpu laiku pajėgė rasti gana platų aukotojų pagrindą ne
tik vyresniųjų skautų vadovų, bet ir VJF bendraamžių tarpe. Žinoma, LSF,
nežiūrint 1976 m. LSS Tarybos'Pirmijos paskirto $10.000 kapitalo iš stovyklų
perteklių, dar toli gražu neprilygsta VJF turtui. LSF kapitalas, priešingai
VJF, liks “įšaldytas”, nes žadama naudoti tik pajamas iš nuošimčių. Išvadoje,
LSF turės dėti dideles pastangas savo kapitalą didinti. Šiuo būdu jis tiesiogi
niai konkuruos lietuvių tarpe su milijoniniu Lietuvių fondu, o skautų plot
mėje — su Vydūno Jaunimo Fondu.
Sąjūdžio vaidmuo steigiant LSF buvo pasyvus, nežiūrint, kad jo steigimas
toli gražu neatrodė racionalus. Nėra abejonės, kad LSF steigimas gali būti
apibūdintas kaip kai kurių skautų vadovų asmeniškos “vizijos” įkūnijimas.
Kaip bebūtų, skautai akademikai šio VJF nenaudingo įvykio nemokėjo nei
išvengti, nei pakreipti racionalesne kryptimi. VJF ir Sąjūdžio nepajėgumas
teigiamai įtaigoti net betarpiškoje plotmėje esančią skautų sąjungos vidaus
politiką yra reikšmingas VJF ateičiai.

IŠVADOS
Fondas stovi ant stiprių ir gražių praeities atsiekimų. Jo ateitis priklausys
nuo pasirinkimo išvystytą darbą tęsti buvusiame lygyje arba jį plėsti.
Tęsiant buvusią padėtį, Fondas galės save išlaikyti tol, kol bus jam dirban
čių. Sąjūdžio vadovybė dabar yra daugiausiai apsiribojusi narių ir skyrių
vystymo rūpesčiais ir Sąjūdžio atstovavimu Skautų Sąjungoje. Visuomeniška
iniciatyva platesnėje plotmėje yra patekusi į dviejų Sąjūdžio organų rankas:
Akademinę skautijos leidyklą ir Vydūno Jaunimo Fondą. Fondas, burdamas
apie save vyresniuosius, greičiausiai pajėgs savo atsakomybę tęsti net ASS
sušlubavus.
Kai kurių nuomone, jokia organizacija negali tikėtis išlikti, jei ji nesistengia
augti ir plėstis. Fondo praeitis rodo, kad pastangos jį išvystyti už Sąjūdžio
ribų davė didelę naudą lietuvių visuomenei, bet pačiam Fondui mažai padėjo.
Taigi, antros galimybės pasirinkimas bus pirmiausiai surištas su praeities
kliūčių nugalėjimu. Ši kryptis yra kur kas rizikingesnė ir reikalaus daug
didesnių pastangų, nei šiandieninės Fondo darbininkų jėgos pajėgia. Jos įvyk
dymas taip pat reikalaus Fondo pagrindus peržiūrėti ir jas praplėsti, naujas
darbo sritis rasti.
Ateities darbų galimybių yra daug, net neliečiant jau kitų organizacijų
pradėtų iniciatyvų. Šalpos srityje yra bent keletas apsnūdusių vienetų, kurie,
nors ir nebūdami skautų šeimoje, galėtų būti svarstomi kaip kandidatai deri
niui su VJF. Sekant Fondo pastangomis pagrindines pajamas uždirbti atlie31
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kant visuomenei naudingus patarnavimus, galima būtų patyrinėti labai plačią,
bet lietuvių beveik nepaliestą ekonominės kooperacijos sritį. Be abejo, abi
galimybės rišasi su darbo jėgos klausimu ir turėtų būti svarstomos pramatant
kaip nors atlyginamų talkininkų tinklą.
Išvadas baigiant praverstų suglaustai įvardinti pačias ryškiausias teigia
mas, neigiamas ir ateities pastabas.

TEIGIAMYBĖS:
• Fondo rezervai yra didesni už bet kurio panašaus pobūdžio lietuviškos
skautijos vienetą.
• Fondas yra kruopščiai, sąžiningai ir nešališkai tvarkomas.
• Joks Fondo darbininkas negauna atlyginimo už darbą.
• Fondo veikla praeityje pirmavo savo iniciatyva, kuri buvo pasekta toli už
skautų akademikų įtakos esančių kitų junginių.
• Fondas sistematiškai dirba 25 metus mažais, bet nuolatiniais žingsniais
stiprindamas savo pagrindus.

NEIGIAMYBĖS:
• Fondui trūksta darbininkų.
• Fondas neišvystė plataus visuomeniško pagrindo ir nėra pakankamai iš
populiarintas nei skautų, nei studentų, nei lietuvių visuomenės tarpe.
ATEITIES REIKALAI:

• Fondo pagrindai remiasi ASS narių ir vienetų gyvumu, sąmoningumu ir
skaičiais. Praeities peržvalga daug gero šioje plotmėje nežada.
• Fondui yra būtina išplėsti rėmėjų ir prijaučiančių pagrindus skautų aka
demikų tarpe ir už jų ribų.
• Fondo populiarumo išplėtimas reikalaus jo pagrindų peržiūrėjimo, pasi
rinktos krypties ateičiai formulavimo ir gero plano.
• Svarstytinų galimybių tarpe yra Fondo junginiai su kitomis silpnesnėmis
panašių tikslų organizacijomis.
• Fondas turi daug galimybių darbą praplėsti visuomenės tarpe ypač eko
nominės kooperacijos srityse.
• Dviejų panašių tikslų organizacijų buvimas skautų šeimoje nėra teigia
mas. Dėl abiejuose vienetuose esančių darbuotojų skirtingų asmeniškų
išeities taškų, VJF ateitis priklausys svarbiausiai nuo jo pajėgumo iš
vengti tiesioginių konfliktų.

vyčuno jaunimo fondas
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DR. DOMINIKOS KESIŪNAITĖS FONDAS
1907 m. pirmasis Lietuvių Moterų Sąjungos suvažiavimas Kaune buvo
atidarytas Ksavero Vanagėlio žodžiais:

O moters lietuvės! Jūs saulė tautos!
Jūs mūsų geroji viltis,
Jums rūpi likimas, garbė Lietuvos...
Ilgai skambėjo kaip aidas po visą Lietuvą tie žodžiai, įpareigodami visas
mūsų moteris dirbti tėvynės gerovei. Juose atsispindėjo moteris Onos Vytautienės laikų, atsispindėjo Živilės meilė tėvynei. Tie žodžiai buvo rašyti ir mo
tinai prie ratelio su vaikeliu. Toji “geroji viltis” atsispindėjo ir partizanės
Pušelės ir jos bendradarbių žygiuose.
Neapvilia tų žodžių ir dabartinė moteris, kada rūpestis mūsų tėvynės likimu
kasdien darosi vis didesnis ir sunkesnis. Tiesa, dedama daug pastangų, tačiau
laiko našta veda mus į neviltį, abejonę, nusiminimą.
Bet ir vėl mūsuose mesti šūkiai palydimi darbų, ypač jaunimo, tarytum pra
skaidrina tikėjimą žodžiu LAISVA. Neseniai (Clevelando laikraštyje) “Plain
Dealer’y” tilpęs Grandinėlės pasisakymas — Mes esame tauta, kuri atsisako
mirti — verčia mus nesustoti, ištęsėti.
Viltis didėja, kai į mūsų kovos lauką, į bendrą darbą įsijungia kiti žmonės,
kaip tamsta, broli Jonai. Esi vienas iš tų, į kuriuos mūsų gilus mintytojas prof.
J. Šalkauskis kreipėsi: “Siekite mokslų, siekite laimėjimų. Išeikite į pasaulį su
savo laimėjimais. Bet... išeikite ne savąją tautą palikdami, bet ją iškeldami į
nacijų rangą, į pasauliškai reikšmingą tautų tarpą”. Taip, tamsta esi vienas iš
jų. Džiaugsmas ir pagarba. Tuo pačiu tamsta statai neišdildomą paminklą savo
lietuvei motinai. Tebūnie mums pavyzdys
A.a. dr. Dominika Kesiūnaitė prieš mirtį paprašė, kad prie jos karsto pasta
tyčiau tautinę vėliavą. Savo išgyvenimuose užmiršau tai padaryti. Ir vėliau,
atsiminus, supratau gilią prasmę jos prašymo Supratau, kad tai turėjo būti jos
paskutinis visų, be žodžių atsisveikinimas ir prašymas: DIRBKITE LIE
TUVAI.
Broli Jonai, ši auka tepadeda Tau tęsti prisiimtą sau darbą: rinkti mūsų
tautinės kalbos vertybes, o dirbant su jaunaisiais, kurie tau talkininkaus,
ugdyti juose tą tėvynės meilę, kuria ji gyveno.
Smūtkelis — Rūpintojėlis ir trispalvė tesuteikia tamstai ryžto vesti mūsų
kalbą, jos kilmę, reikšmę į pasauliškai reikšmingų tautų tarpą.
— v.s. S. Radzevičiūtės žodis, įteikiant 1977 metų dr. Dominikos Kesiūnai
tės fondo paskyrimą.
***
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Dr. Dominikos Kesiūnaitės Fondas, įsteigtas v.s. fil. dr. Dominikai Kesiūnaitei, mirusiai 1964 VII 26, atminti, per trylika metų yra paaukojęs šiems
darbams:
1. Darbo kabinetas WRU klinikai — neturtingų studentų naudojimuisi.
2. Putnamo Lietuvaičių seselių vienuolynui, įsteigiant jos vardu pirmosios
pagalbos būstinę
3. Įamžinant dr. D. Kesiūnaitės vardą Lietuvių Fonde
4. Pasaulio Lietuvių Jaunimo suvažiavimui
5. Klevelando Lituanistinėms mokykloms: šv. Kazimiero ir vysk. Valan
čiaus
6. Klevelando Pedagoginių Lituanistinių Kursų knygynui
7. Klevelando Lietuvių Šimtmečiui atžymėti paminklui
8. Pasaulio Lietuvių Skaučių Seserijai
9. Argentinos Lietuvaitėms — misionierėms
10. Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos įsfeigtam stipendijų fondui.
11.Vėliava v.s. dr. Dominikos Kesiūnaitės vardo vyr. skaučių draugovei
Detroite
12. s. kun. A. Saulaičiui, SJ, jo primicijos proga Klevelande
13. Religinei Šalpai Lietuvoje
14. Dirvai — lietuvių laikraščiui
15. Tėvynės Garsams — lietuvių radijo valandėlei Klevelande
16. Tėvams Pranciškonams — Kennebunkporte
17. Klevelando Skautininkių - Skautininkų draugovėms tautinė vėliava su
įrašu: “Save gerbią žmogus negali nutausti — savuosius išduoti”.
18. Didysis Gerasis Darbelis
19. “Ethnic Heritage” programai Kento universitete, dr. John F. Cadzow —
direktorius
Dr. Dominika Kesiūnaitė, gimusi 1903 metais, 1927 m. baigė Lietuvos uni
versitetą ir dirbo moterų klinikoje Kaune, Babtuose, Vandžiogaloj, Zarasuose,
Vilniuje. Medicinos žinias gilino Berlyno, Budapešto ir Paryžiaus universite
tuose bei klinikose. Vokietijoje Hanau stovykloje vedė moterų ir vaikų skyrių,
o 1952 gavo teisę verstis medicinos praktika šiame krašte.
Skaute tapo 1916 m. dar Rusijoje. 1924 metais drauge su kitais įsteigė Lie
tuvos Universitete skautų draugovę, dirbo vyriausiajame skautų štabe, vado
vavo stovykloms ir vadovių kursams, įsteigė eilę skautiškų vienetų, suorgani
zavo vadovių laikraštį, skautininkių klubą, paruošė skautėms patyrimo laips
nių programas, dalyvavo tarptautinėse skaučių konferencijose. Su kitomis
suorganizavo Hanau skaučių tuntą, vadovavo Akademinei Skaučių Draugovei,
buvo ASS centro valdybos vicepirmininke. Vyriausiąja Skautininke išbuvo
nuo 1952 iki 1954, priklausė LSS tarybai. Bendradarbiavo skautiškosios peda
gogikos klausimais Skautybėje, Vadovėje, Skautų Aide, Mūsų Vytyje ir kitur.
Fondo vykdytoja yra v.s. S. Radzevičiūtė, gyvenanti Klevelande.

vyduno ]Aunimo fondas
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UŽSIBRĖŽTO TIKSLO SIEKIANT
Jau kuris laikas Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybėje buvo jaučiamas
pastovių pajamų reikalingumas užsibrėžtiems tikslams vykdyti. Tam trūku
mui pašalinti buvo iškelta mintis steigti fondą su neliečiamu kapitalu. Šitas
finansavimo būdas yra gerai išbandytas ir plačiai naudojamas Amerikoje. Tai
minčiai gauta pritarimo, ir ji buvo įvykdyta 1975 m. liepos mėn. 30 d., Lietuvių
Skautų Sąjungos Tarybai priėmus Lietuviškosios Skautybės Fondo nuosta
tus.
Pagal šiuos priimtuosius nuostatus, svarbiausias LS Fondo tikslas — remti
skautiškojo jaunimo ugdymą, naudojant sukaupto kapitalo palūkanas. Fondą
pradėjo LSS Tarybos Pirmija savo įnašu. Tolimesnes fondo lėšas numatyta
sudaryti iš aukų ir kitų pajamų. Aukotojai sudaro keturias grupes: 1. Funda
toriai, paaukoję $1,000 ar daugiau, 2. Garbės Rėmėjai — $500 ar daugiau,
3. Rėmėjai — $100 ar daugiau, ir 4. Geradariai — paaukoję mažiau kaip $100.
LS Fondui vadovauja ir jį tvarko fondo valdyba, kurią sudaro trys LSS
nariai, išrinkti Tarybos Pirmijos ketveriems metams, ir keturi nariai, po vieną
išrinkti LSS Tarybos Pirmijos, Brolijos, Seserijos ir Akademinio Skautų Są
jūdžio. Šiuo metu LS Fondo valdybą sudaro: Č. Kiliulis — pirmininkas, dr. J.
Gimbutas — vicepirmininkas, F. Kurgonienė — vicepirmininkė, K. Nenor
tas — iždininkas, S. Šatienė — sekretorė ir J. Špakevičius — narys. Fondo
būstinė šiuo metu yra Bostone.
LS Fonde 1977 m. buvo virš 25,000 dolerių. Pinigai laikomi bankų apdraus
tose ilgamečių indėlių sąskaitose. Prieš maždaug dvejis metus pradėjęs veikti,
fondas turi gražią pradžią. 1977 metais iš gautų palūkanų buvo paskirta 1,002
doleriai skautų vadovų mokykloms ir skautiškiems leidiniams leisti. Sekan
čiais metais tikimasi duoti daugiau.
Aukotojų eilėse jau turime savo vardu aukojusių 301 asmenį. Pridėjus dar ir
kitų vardu aukojusius, tas skaičius siekia 570. Fondui aukos renkamos ne tik
Amerikoje, bet ir Anglijoje, Australijoje ir Kanadoje — visur kur yra lietuvių
skautų. Aukų rinkimo darbui palengvinti didesnėse lietuvių kolonijose yra LS
Fondo atstovai. Jiems padeda talkininkų būreliai. Atstovus informuoti bei
ryšiams palaikyti fondo valdyba leidžia “Bendralaiškį”. Aukotojų pavardės
skelbiamos vietinėje spaudoje ir “Skautų Aide”. Fondui aukoti arba savo įnašą
padidinti galima pasiunčiant čekį fondo valdybai ar jį įteikiant vietovės LS
Fondo atstovui. Taip pat įrašomas mirusiųjų atminimas, kai aukojama jų
vardu.
LS Fondas yra Lietuvių Skautų Sąjungos padalinys. JA V-se aukas fondui
galima nurašyti nuo pajamų mokesčio.
Mes tikime į šviesesnę Lietuvos ir lietuviško jaunimo ateitį. Tam tikslui ir
kaupiame kapitalą, kad turėtume daugiau lėšų mūsų jaunimo lietuviškam
auklėjimui.
Dėkojame visiems LS Fondo aukotojams. Jūsų auka išreiškia pritarimą
lietuvių skautų ir skaučių siekiams ir skatina mus naujiems užsimojimams.
Lietuviškosios Skautybės
Fondo Valdyba
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POKALBIS SU MINDAUGU PLĖŠKIŲ
Vienas iš darbų, kuriuos remia Vydūno Jaunimo Fondas, yra Lituanistinių
studijų savaitė, rengiama Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ryšių centro.
Ryšių centrui, kurio būstinė Čikagoje, vadovauja fil. Mindaugas Pleškys..

1. Kada pradėjai veikti Ryšių centre? Kokie eiliniai RC darbai? Kas yra RC
talkininkai?
Į RC darbą aš įsijungiau prieš III Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.
Kasdieniai RC darbai susideda daugiausia iš įvairios korespondencijos. Šis
susirašinėjimas rišasi daugiausia su lituanistikos kursais. Su kitais kraštais
susirašinėti tenka labai retai. Ryšių centro štabas susideda iš šių asmenų:
Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė, Rūta Nainytė-Sušinskienė, Mindaugas Pleš
kys ir Pijus Stončius. Kai užsimojam kokiam didesniam darbui, kviečiam jau
nimą į talką.
2. Kokie yra Ryšių Centro ryšiai su PLJS valdyba? Kokie jo uždaviniai? Ar
RC turi nustatytas darbo valandas savo būstinėje?
RC buvo įsteigtas po II PLJK, kai buvo įkurta Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga (1972 m.) RC priklauso tiesiogiai nuo PLJS valdybos ir praktiškai jis
dirba glaudžiai su PLJS valdyba. Pirma RC vedėja buvo Jūratė Jasaitytė.
Pagrindiniai RC darbai iki šiol, turbūt, yra lituanistinių kursų ruošimas. Ši
programa, turbūt, yra vienintelė akademinė programa užsienyje, liečianti
įvairias lituanistines sritis. Už šiuos kursus Kent State universitetas (Ohio
valstijoje) suteikia užskaitus jų pageidaujantiems ir sumokantiems papildomą
mokestį Kent State universitetui už šiuos užskaitus. Kiti RC paminėtini dar
bai būtų koncertų ir šokių ruoša, kuri telkia lėšų lituanistiniams kursams ir
PLJS valdybai. Prieš III PLJK paruošėm ir išleidom “Vadovą”, kurį sureda
gavo Milda Tamulionienė. Taipogi leidom “Kongresienas” — Jaunimo kongre
so žiniaraštį — kurias redagavo Emilija Pakštaitė^
PLJS Ryšių Centro adresas yra 2422 West Marquette Road, Chicago, IL
60636. Nuolatinių paskirtų darbo valandų neturime, nes neturime užtektinai
darbo jėgos, o būtų neprasminga brangų laiką eikvoti.
3. Kur ir kada ruošiate 1978 metų kursus? Kokia būna kursų programa,
dalyviai ir lektoriai?
Šiais metais ruošiam penktuosius lituanistikos kursus. Jie vyks nuo rugpiūčio 6 iki 20, Loyola of the Lakes patalpose netoli Akron, Ohio. Praėjusiais
metais kursai vyko Beaumont, Ohio, toj pačioj Loyola of the Lakes, ir
Canesus, N.Y. Vidutiniškai kursuose dalyvauja apie 38 žmonės, būtent, apie
30 studentų ir aštuoni lektoriai.
Lektoriai ir programa keičiasi ir įvairuoja. Pagrindinė programa yra lietu
vių kalba, lietuvių literatūra ir Lietuvos istorija. Šiuose rėmuose esame turėję
kursus apie lietuvių kalbos istoriją, linksnių mokslą, lietuvių kalbos kirčia
vimą, žodžių darybą ir žodyno turtinimą. Iš lietuvių literatūros buvo šie
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kursai: lietuvių poezija, lietuvių proza, lietuvių apysaka. Iš istorijos — Lietu
vos proistorė, Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis, dabartinis sovietų
okupacijos laikotarpis, tai yra, Lietuva po II Pasaulinio karo. Esame taipogi
turėję kursą apie lietuvių mitologiją ir tautosaką.
Lektorių yra buvę Įvairių, išskyrus lietuvių kalbos, kurią mums dėsto A.
Klimas, St. Barzdukas, J. Vaišnys, SJ. Literatūrą dėstyti yra atvykę I. Maziliauskienė, Br. Vaškelis, R. Šilbajoris, S. Santvaras. Istoriją yra mums aiškinę
B. Mačiuika, T. Remeikis, J. Puzinas, Z. Rekašius. Lietuvių mitologiją ir tau
tosaką dėstė M. Gimbutienė. Jeigu ką iš lektorių būsiu išleidęs, tai iš anksto
atsiprašau.
Mes labai įvertinam visų lektorių darbą ir pastangas,, ir esam jiems dėkingi,
kad jie pašvenčia tiek daug laiko pasiruošdami kursams ir dėstydami, nes mes
jokių honorarų nepajėgiam mokėti. Vienas kursas užima maždaug dvylika
valandų laiko klasėje.
Lituanistinė stovykla buvo sugalvota ir pradėta Ryšių centro, turbūt, pagal
latvių ir estų stovyklų pavyzdžiu, nors jos yra žemesnio akademinio lygio.
Noriu dar pastebėti, kad lituanistinėj stovykloj kalbama vien lietuviškai.
4. Kaip RC ruošiami lituanistikos kursai išsiverčia finansiškai?
Esminis lituanistinių kursų tikslas yra sudaryti sąlygas, kad lietuviškas
jaunimas galėtų susipažinti su lituanistika akademiniame lygyje. Lituanisti
nius kursus, kiek pajėgiam, finansuojam iš savo išteklių, ruošdami koncertus
ir šokius. Taipogi gauname paramos iš Lietuvių Fondo, JAV Lietuvių ben
druomenės ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės. Ypatingai mums daug padeda
PLB pirmininkas Br. Nainys.
Mūsų pagrindinės išlaidos yra lektorių kelionės ir išlaikymas. Kai kuriais
metais esame iš studentų ėmę mažesnį mokestį, negu kainuoja juos išlaikyti.
Taipogi reikia paminėti, kad Vydūno Jaunimo Fondas yra suteikęs stipendijas
atskiriems studentams.
Vidutiniškai Lituanistikos kursai kainuoja apie $5,500 - 6,000. Pajamos iš
studentų mokesčio yra apie $3,500. Tokiu atveju mes kasmet turime apie du
tūkstančius dolerių nuostolio ir esam priversti ieškoti priemonių skirtumui
padengti.
Bendri atsiliepimai apie lituanistinius kursus yra labai geri, tiek iš studentų,
tiek iš lektorių. Stovykloje susidaro glaudūs ryšiai tarp kursantų ir dėstytojų.
Nepamirštama stovykloj ir socialinis atspindis, būtent, dainos ir kitos pra
mogos.
5. Kokią RC numato 1978 metų kursų programą?
Lituanistinės stovyklos programa 1978 metais yra pramatyta ši: linksnių
mokslas, lietuvių kalbos rašyba ir žodyno turtinimas, kirčių mokslas, lietuvių
drama, lietuvių poezija po II Pasaulinio karo Lietuvoje, lietuvių literatūros
analizė, lietuvių tautinis atgimimas, Lietuvos istorija 1918-1945 metais, Lietu
vos istorija po II Pasaulinio karo, lietuvių tautosaka, lietuvių tautodailė.
Taipogi esam pramatę ciklą paskaitų įvairiais lietuvių literatūros klausimais.
Visa lituanistinės stovyklos ruošos našta krenta ant Ryšių centro, ir tokiu
būdu pasidaro vienas iš svarbiausių jo uždavinių. Pagrindinis rūpestis visuo
met buvo ir yra kaip sutelkti lėšas, kad programa sklandžiai praeitų.
Noriu dar paminėti, kad lituanistinėje stovykloje yra dalyvavę studentų iš
kitų kraštų, būtent: A. Milvydas iš Australijos, E. Bacevičienė iš Brazilijos ir
B. Mačanskienė iš Urugvajaus.
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A.S.S. Čikagos skyriaus metinės sueigos dalyviai Jaunimo Centre spalio 21.
Nuotrauka J. Tamulaičio

6. Kodėl RC būstinė yra Čikagoje nuo pat RC įsteigimo?
Priežastis ta, kad Čikaga yra išeivijos lietuvių centras ir kad PLJS valdyba
to pageidauja.
7. RC darbai rišasi ir su Jaunimo kongresais.
RC įsijungia į JK ruošos darbus, paruošdamas projektus JK stovyklai ir
studijų dienoms. Šis darbas buvo atliktas III PLJK ir taip pat bus padaryta IV
PLJK, derinant viską su PLJS valdyba. RC taipogi veda įvairią koresponden
ciją, susijusią su JK ruoša bei leidžia specialius leidinius, kaip buvo daroma III
PLJ Kongresui: kongreso “Vadovą” ir “Kongresienas”. Manau, kad panašiai
bus ir ateityje.
8. Ar pastebi Akademinio Skautų Sąjūdžio kokį nors dėmesį Ryšių centro
veiklai?
i
Bendrai paėmus, nepastebiu ypatingo ASS narių dėmesio Ryšių Centro
veiklai. Tuo atžvilgiu ateitininkai ir skautai nieku nesiskiria.
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ĮVYKIAI IR PASTABOS

VYDŪNO JAUNIMO FONDO
ŽINIOS

VYDŪNO LAIŠKAI SKAUTAMS
greitai pasirodys. Knygos leidimas
užtruko dėl įvairių priežasčių. Lei
dėjai atsiprašo prenumeratorių, bet
knyga bus papuošta kiekvienam
laiškui tinkamomis fil. Z. Sodeikienės gražiomis iliustracijomis.

1978 KALĖDINIAI ATVIRUKAI
jau paruošti spaudai. Juos taip pat
dovanai sukūrė dailininkės fil. J.
Orubra-Eidukaitė, fil. Z. Sodeikienė
ir A. Sutkuvienė. Šie gražūs atviru
kai platintojus, skyrius ir asmenis
pasieks tikrai laiku. Fondas lauks
skyrių talkos.

.VISUOMENĖS VEIKĖJO PRE
sMIJA 1977 metams jau paskirta.
Jos iškilmingas įteikimas vyks Vy
dūno Jaunimo Fondo 25 m. veiklos
minėjime Lietuvių Tautiniuose Na-.
muose Čikagoje 1978IV16. Fondas
kviečia visus skaitlingai dalyvauti ir
pasidžiaugti Fondo laimėjimais.
Minėjimo reikalais kreiptis į Fondo
Tarybos prezidiumo pirmininkę fil.
D. Eidukienę, 4629 So. Mozart Ave.,
Chicago, IL 60632.

UŽ GAUTAS PASKOLAS 1977
metais tvarkingai ir pilnai atsiskaitė
trys skolininkai. Naujai išmokėtos
Vydūno Fondo paskolos tai£ pat
trims studentams. Paskolos studi
joms reikalais kreiptis į vietinius
A.S.S. skyrius arba tiesiog į Fondą:
VYDŪNAS YOUTH FUND, c/o V.
Mikūnas, 3425 W. 73rd St., Chicago,
IL 60629.

METINIS KALĖDINIŲ ATVI
RUKŲ VAJUS jau užbaigtas. Jo
pasisekimą nulėmė gražūs atviru
kai, dovanai sukurti dailininkių fil.
Z. Sodeikienės, A. Sutkuvienės, I.
Šimkienės, fil. R. Zotovienės-JOnai
tytės. Atvirukus platindami pasi
žymėjo ASS nariai: fil. J. Dambaras
(Torontas), fil. D. Janutienė (San
Francisco), t.n. D. Čekauskaitė
(Detroitas), senj. Ed. Meilus (Wor
cester), t.n. J. Mickevičiūtė (Clevelandas), fil. I. Grajauskienė (Hart
fordas), fil. V. Varnas (Los Angeles).
Talkininkavo ir kiti skautų vienetai:
s. G. Dragūnas (Filadelfija), L. Jurgėlaitė (St. Petersburg), s. D. Surdėnienė (New Jersey). Vydūno
Fondas visiems taria širdingą skau
tišką padėkos žodį.

LITUANISTINIŲ STUDIJŲ 1978 r
m. vasarą ruošos laikas artėja. Vy?
dūno Jaunimo Fondas pažada savo
paramą, kaip tai darė per eilę metų.
Fondo parama pasinaudojo 17 lietu
vių studentų iš įvairių JAV vietovių
ir Brazilijos.

FIL. R. SKORUBSKAITĖ sėk
mingai baigė teisės studijas. Fondas
ją sveikina ir linki sėkmės savoje
profesijoje. Sesė Rima gražiai dirba
Ethnic Services įstaigoje, kuri pa
tarnauja ir lietuvių visuomenei.
Dabar fil. Skorubskaitė sutiko būti
VJF valdybos teises patarėja. Ligi
šiol tokių pareigų Fonde nebuvo, jos
įvedamos tik 25 metus po įsteigimo.
Džiaugiamės, kad galime įtraukti
naujas jėgas, išaugusias- iš savo
gretų.
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IŠ LIETUVIŠKOS VISUOMENĖS
BATUN’O BIULETENIO ŽINIO
MIS, S. KUDIRKA baigia ruošti
knygą anglų kalboje, kuri bus iš
leista Scribner & Sons leidyklos
1978 metais. CBS TELEVIZIJOS
TINKLAS 1977 lapkričio mėn. rodė
Simo Kudirkos pabėgimo insceni
zuotą filmą.
CEASE DUTIES vardu 1976
metais buvo pradėtas sąjūdis Čika
goje, kuris visomis priemonėmis
siekia muitų panaikinimo už šalpos
siuntinius į Sovietų Sąjungą. Komi
tetas apskaičiuoja, kad vien JAV
lietuviai per ketvirtį šimtmečio su
mokėjo rusams apie $50 milijonų už
muitus.
Tarptautinėje plotmėje Sovietų
Sąjunga per šį laikotarpį iš vakarų
valstybių gyventojų (daugiausiai
imigrantų) šiuo būdu išrinko bent
kelis milijardus dolerių. Tokio plėši
kavimo iškėlimas ir dokumentavi
mas turėtų būti ne vien lietuvių, bet
visų imigrantų tautybių rūpesčiu.
Deja, apie šio sąjūdžio tolimesnį
darbą neteko patirti.
ASS skyriai galėtų kiekvienoje
vietovėje pasistengti išvystyti savo
iniciatyvą ir ryšius su kitomis tau
tybėmis šiuo reikalu. Surinkta me
džiaga galėtų būti kreipiama į vietos
spaudą ir pasaulinio mąsto huma
nistines organizacijas.

KANADOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖ 1977 pavasaryje bai
gė krašto valdybos narių rinkimus.
Dešimties asmenų valdybos pirmi
ninku buvo išrinktas p. J. R. Sima
navičius. Pažymėtina, kad valdybos
sąstate nėra nei vieno pensininko.
Akivaizdinis (X-tas) šios KLB Tary
bos suvažiavimas įvyko Toronte
1977 m. spalio 29-30 d.d.
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TAUTOS FONDAS, įkurtas 1956
metais, išsivystė į svarbiausią
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto (VLIK’o) pajamų šaltinį.
1977 gegužės 28 Niujorke įvykęs TF
narių suvažiavimas (1976 buvo 216
narių aukojusių po $100 ar daugiau)
išgirdo, kad 1976 buvo surinkta
$56.689. Įdomus yra aukų pasiskirs
tymas: Kanada — $26.000, JAV —
$23.418, Australija — $3.111, kiti
kraštai — $2.760 ir VLIK’e dalyvau
jančios grupės — $1.400. 1977 me
tams pramatyta VLIK’o išlaidų są
mata yra $67.500, t.y. dešimt tūks
tančių daugiau, nei 1976 surinkta.
Paskutinius dvidešimtsvieneris me
tus TF pirmininkavo prel. J. Balkūnas.
JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS VALDYBOS apyvarta 1976
siekė $70.718: Krašto v-bos paja
mos — $46.788,33, išlaidos —
$32.079.58. Švietimo Tarybos 1976
m. apyvarta buvo: pajamos —
$23.929,52, išlaidos — $18.960,34.
Kultūros
Tarybos
apyvarta
1973.IV.1 — 1977.11.11 laikotarpyje
buvo: pajamos — $38.555,18, išlai
dos — $35.855,97. Paskelbti duome
nys nenurodo kiek pajamų buvo
gauta iš aukų, kiek iš kultūrinių
įvykių pelno. Nėra taip pat aišku,
kaip bus naudojami pajamų pertekliai ir kaip skirstosi išlaidos (Pvz.
atlyginimai už patarnavimus, va
dovų kelionės, spauda, pašto, rašti
nės, telefono išlaidos).
1977 metų JAV LB išlaidų sąma
tos buvo: Krašto valdybai —
$18.360, Švietimo Tarybai —
$35.000, Kultūros Tarybai —
$24.900, Visuomeninių reikalų tary
bai — $30.700. Šiuo būdu, JAV
bendruomenės išlaidos 1977 metais
turi siekti apie 109 tūkstančius
dolerių.
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III LIET. MOKSLO IR KŪRY
BOS SIMPOZIUMAS įvyko Čika
goje, Jaunimo Centre, 1977.XI.24-27
d.d. Jį ruošė Liet. Architektų ir
inžinierių Sąjunga, Liet, gydytojų
S-ga, Lituanistikos Institutas ir
JAV Liet. Bendruomenė.
Mokslo ir kūrybos simpoziumų
mintis išsivystė 1968 m. ASS-FSS
centro valdyboje, kurios pirminin
kas, fil. A. Avižienis ir fil. A. Kliorė
1969 m. įvykdė pirmą tokį įvykį.
Antrasis įvyko 1973 m. vadovaujant
V. Vardžiui. III-jo simpoziumo
mokslinę programą ruošė R. Šilba
joris (Korp! “Vytis” filisteris).

FIL. A. MATULEVIČIŪTĖKARNIENĖ St. Petersburge, Fa.
1976 m. įsteigė lietuvių kilmės jau
nimui lituanistikos kursus, kuriuose
dalyvauja virš 20 jaunuolių nuo 9 iki
19 metų.

PREMIJOS
BENDRADAR
BIAMS. Nedažnomis progomis kai
kurios lietuvių bendruomenės ryž
tasi pinigais apdovanoti visuome
niškai • pasireiškusius jaunuolius.
Antai, prieš bene ketvirtį šimtmečio
“VIENYBĖS” savaitraštis skaity
tojų anketos būdu buvo išskyręs
studentą Vytautą Kavolį kaip veik
liausią jaunuolį — spaudos bendra
darbį. 1975 metais St. Catherines
Ontario lituanistinė mokykla įteikė
premijas mokiniams už geriausiai
parašytus rašinėlius. 1976 metais
“ATEITIES” žurnalas pinigais įver
tino savo jaunus bendradarbius.
Dabar Australijos lietuvių fondas
apdovanojo $75 Sidnėjaus jauną
redaktorių R. Milašių ir $25 premi
jomis įvertino kitus tris korespon
dentus. 1976 m. Dr. P. Daužvardžio
vardo premijos buvo įteiktos aštuo
niolikai jaunų spaudos bendradar
bių.

IV KANADOS LIETUVIŲ DRA
MOS FESTIVALIS įvyko Toronte
1977.V.20-22 ir 1977.V.27-29 dieno
mis. Dalyvių atsiliepimais, vaidini
mai buvo nepakankamai publikos
lankomi.

XI MOKYTOJŲ IR LITUANIS
TINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ vyko
Dainavos stovyklavietėje — rugpiūčio 14-21 dienomis. Lietuvių kalbos
kursą baigė 26, tautinių šokių — 32,
medžio drožinėjimo — 10, juostų
audimo ir siuvinėjimo — 9.
Šias studijų savaites vykdo su
tartinai JAV ir Kanados LB švie
timo tarybos.
FIL. B. JUODELIO, JAV LB
ŠVIETIMO Tarybos pirmininko,
paskelbtais duomenimis, LITUA
NISTINIŲ MOKYKLŲ LANKY
TOJŲ SKAIČIAI PASTOVIAI
MAŽĖJA. Nuo 1968-1969 metų
mokinių skaičius sumažėjo 21 nuo
šimčiu, o nuo 1974-1975 m.m., moki
niai mažėja po 5°/o. 1976-1977 bėgyje
mokyklų mokinių/mokytojų. skaičiai
buvo sekantys: Pradžios mokyki. —
24, mokinių — 1574, mokyt. — 195;
Montesori darželių — 1, mokinių —
26, mokytojų — 3; aukštesnių lit.
mokyklų — 8, mokinių — 397, mo
kytojų — 49; Lituanistikos insti
tutų — 1, akivaizdinio sk. mokinių
40, korespondencinio sk. mokinių —
30, Klyvlendo aukšt. lit. inst. — 1,
mokinių 4. Bendras lit. mokyklų
skaičius buvo 35, o mokinių skaičius
1976-1977 metais buvo 2041. Šių
mokyklų išlaikymas, neskaitant
tėvų perkamų mokomųjų priemo
nių, mokinių vežiojimo ir kt. išlaidų,
buvo $162.394, arba vidutiniškai
kiekvienas mokinys atsiėjo po $81
per metus.
Apie 15% dabartinių lituanistinių
mokyklų mokytojų yra jau svetur
gimę.
41

44

TŪKSTANČIO DOLERIŲ A.A.
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO
PREMIJA pasižymėjusiam jaunuo
liui ar organizacijai buvo įsteigta dr.
Leono ir Irenos Kriaučėliūnų pa
stangomis 1976 metais. Jų sūnus
mirė po ilgos ir sunkios ligos sulau
kęs vos devyniolikos metų. Sūnaus
atminties premijai gauti kandidatai
gali būti pasiūlomi atskirų asmenų,
grupės ar organizacijų iki kiekvienų
metų gruodžio 31 dienos.

LITUANISTINĖS PASKAITOS
Ilinojaus universitete nutrūko dėl
per mažo studentų skaičiaus. Kursų
lankytojų nuo jų pradžios buvo:
1972/73 - 101, 1973/74 — 51,
1974/75 - 48, 1975/76 — 37,
1976/77 - 21.
ANGLIJOJE
GYVENANTIS
SKAUTININKAS R. SPALIS 1952
m. pagarsėjo skautiško turinio
romanu “Gatvės berniuko nuoty
kiai”, kurio antrą laidą išleido Vy
dūno jaunimo fondas. Šio romano
sekos buvo: 1954 m. “Ant ribos”,
1960 m. — “Alma mater”, 1964 —
“Rezistencija” ir 1975 m. — “Mer
gaitė iš geto”.

LOS ANGELO LIET. SKAUTŲ
STOVYKLAVIETĖ
pasivadino
“Rambyno” vardu ir 1976 rugpiūčio
8 atšventė 10 metų sukaktį. Ta
proga buvo atidengta paminklinė
lenta su garbės rėmėjų ($150), me
cenatų ($300) ir garbės mecenatų
($1000) pavardėmis. Stovyklavietės
vertė šiandien siekia virš $50.000, o
neišmokėta skola yra vos kelių
tūkstančių.
1976 metais stovykla buvo išnuomuota ukrainiečiams skautams. Po
to ja naudojosi liepos 17-24 d.d. 26
vilkiukai (vad. fil. E. Radvenis) ir 25
paukštytės (vad. fil. B. Dabšienė).
Liepos 31 — rugpiūčio 12 d.d. joje
vyko skautų-skaučių stovyklos.
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“MŪSŲ VYTYJE” pirmuosius
viešus rašytojo žingsnius pradėjęs
žengti studentas senjoras KAZYS
ALMENAS sulaukė “Draugo” lite
ratūros premijos už savo detekty
vinį romaną “SAUJA SKATIKŲ”.
Pažymėtina, kad K. Almeno kiek
vienas rašinys yra skirtingo pobū
džio: “Gyvenimas, tai kekė vyšnių”
buvo novelių rinkinys, “Upė į rytus,
upė į šiaurę” — vaizduoja viduram
žių lietuvių nuotykius Šiaurės
Amerikoje, o paskutinė knyga yra
kriminalinis romanas.

1977 M. LITUANISTINĖ STO
VYKLA jaunimui įvyko rugpiūčio
14-26 d.d. Ročesterio, NY apylin
kėje. Ją ruošė PLJ sąjungos Ryšių
centras, vadovaujamas fil. Mindau
go Pleškio.

AUSTRALIJA. 1977 kovo 22
dieną Australijos parlamentas pir
mą kartą paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 59-tą su
kaktį. Australijos vyriausybė pa
skutiniais metais pradėjo jautriai
reaguoti į tautinių mažumų spau
dimą ir ypač į jo vaizdžias išraiš
kas — masines demonstracijas.
Australija žada įvesti kilmės kalbų
pamokas viešose mokyklose ir remti
lėšomis šeštadienines mokyklas.
LSS VI Tautinei stovyklai federa
linė valdžia paskyrė $5000 (Austr.)
paramą.
LSS TARYBOS PIRMININKĖ
v.s. Lilė Milukienė pasiūlė 1977
metus vadinti LIETUVIŲ KALBOS
METAIS — Mums atrodė, kad lie
tuvių skautų tarpe kiekvienais me
tais didelis dėmesys yra skiriamas
savajai kalbai!

PASAULIO LIETUVIŲ DIE
NOS, SEIMAS, V DAINŲ ŠVENTĖ
ir SPORTO VARŽYBOS įvyks
Toronte, Kanadoje, 1978.VII.1-4 d.d.
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LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄJUNGA
tremtyje veikia nuo 1950 metų (pir
mas vienetas buvo VI. Putvio kuopa
Toronte, antras — L.K. Mindaugo
kuopa Montrealyje, 1951, gi di
džiausia, virš 800 narių rinktinė yra
Vytauto Didžiojo Čikagoje. Šis vie
netas turi savo narių orkestrą,
kvartetą ir narių aukų būdu įgijo
apie $80.000 vertės namus). Šiuo
metu L.Š.S-ga turi 8 kuopas Kana
doje ir 19 kuopų JAV. Kas trejis
metus yra vykdomi atstovų suva
žiavimai (pirmas sąskrydis įvyko
1968 Toronte, suvažiavimas Detroi
te — 1973, 1976 IV 25 — suvažiavi
mas Toronte), kurie renka valdo
muosius ir kt. organus.
L.Š.S-gai daugiausiai priklauso
vyresnio amžiaus II pokario imi
grantai, jų tarpe kai kurie ASS (pvz.
VI. Putvio giminaitis fil. dr. V. Mantautas) ir LSS nariai.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ RE
FORMATŲ BAŽNYČIA be per
traukos veikia nuo pat atsikūrimo
svetur. Bažnyčia turi savo parapijas
atskirai nuo kitų (pvz., TĖVIŠKĖS
parapija Čikagoje) arba derinasi su
kitų apeigų grupėmis laikydama
atskiras pamaldas liet, reformatams
(pvz., Toronte, kt. miestuose). Tė
viškės parapijos jaunimas 1977 m.
rugpiūčio pirmą savaitę naudojo
Rako stovyklą savo mišriam jauni
mo vienetui. Šiai stovyklai vado
vavo ASS filisteriai, nors stovykla ir
nebuvo skautišku vardu rengta.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETU
VIŲ
. STUDENTŲ SĄJUNGA
(ŠALSS) 1976 metais sudarė naują
valdybą iš pirm. D. Antanelytės
(Omaha), “Ašies” red. M. Kupcikevičiūtės (buv. ŠALSS pirm, Čikaga),
preiž. kom. pirm. A. Nagevičiaus
(Klyvlendas), Garbės teismo pirm.
L. Zenkevičiūtės (Torontas). ŠALSS
narių suvažiavimas įvyko Bostone
1976.XI.25-27 d.d.

FLORIDA. Petvakarių — Ft.
Meyers — apylinkių lietuviai 1976
m. liepos 25 įvykdė suvažiavimą
“Lietuvos laisvės forumo” vardu. Jo
metu buvo gvildenamos trys temos:
Floridos lietuvių veiklos suderini
mas, Lietuvos byla ir JAV užsienio
politika ir bendros išvados. Rengėjų
ir prelegentų tarpe dalyvavo t.n. A.
Kamiene ir fil. V. Bražėnas.
1977 metų žiemą tos pačios apy
linkės Floridos lietuviai priims
VLIK’o narių suvažiavimą. Pažy
mėtina, kad šioje apylinkėje susi
spietė palyginant daug Korp!
“Vytis” ir ASD vyresnių narių —
filisterių, kurie aktyviai dalyvauja
šios bendruomenės gyvenimo vys
tyme (ž. taip pat “MV” 76 #3/4).

FIL. PRANAS DAUKNYS, Mel
burno liet, parapijos klebonas,
redaguoja liet. Katalikų Federacijos
savaitraštį “TĖVIŠKĖS AIDUS”.
Šis laikraštėlis buvo pradėtas 1956
m. vasario 11. Šalia šio srovinio
leidinio Australijos lietuvių Taryba
Melburne leidžia savaitraštį “MŪSŲ
PASTOGĖ”.

IX ATEITININKŲ FEDERACI
JOS KONGRESAS įvyko Klyvlende
1977.IX.1-4 d.d. Kongresas minėjo
65-tą organizacijos sukaktį. Jo metu
vyko atskiros moksleivių, studentų
ir sendraugių ateitininkų sąjungų
konferencijos, buvo skaitomos pa
skaitos, pastatytas dramos veikalas,
paruošta meno paroda ir surengtas
susipažinimo vakaras. Kongreso
ruošai vadovavo A-kų Federacijos
pirmininkas kun. G. Kijauskas, S.J.
Kongreso proga buvo renkamos
aukos. Tikslas — surinkti $15.000 iš
pavienių narių ir skyrių (Baltimorės,
Čikagos, Detroito, Filadelfijos, Ha
miltono, Hot Springs, Klyvlendo,
Losangelo, Toronto ir Vašingtono).
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IŠ AKADEMIKŲ ŠEIMOS
FIL. VYTAUTAS IR FIL.
yANDA ŠLIUPAI išvyko į Saudi
Arabiją. Vytautas eis prekybos iš
vystymo direktoriaus pareigas Vi
durinių Rytų srityje, taip pat ir
Sudane. Jo adresas: V. Šliupas, C/o
Morrison-Kundsen Int’l Co., P. O.
Box 5915, Riydah, Saudi Arabia.

FILISTERIAI LEONAS IR NI
JOLĖ MASKALIŪNAI jau keli
mėnesiai gyvena kaimynystėje esan
čioje Kuwait valstybėje, pravesdami didžiulius statybos darbus. Gal
netrukus sulauksime naujo ASS
skyriaus Azijos žemyne.
A.A. FIL. VYTAUTO RAULINAIČIO meno darbų albumo išlei
dimo klausimas 1976 m. buvo vėl
atgaivintas. Vydūno Jaunimo fondui
pavyko gauti vieną pažadą šio leidi
nio paramai lėšomis, o spaustuvė
pasižadėjo spaudos darbus atlikti
nemokamai. Fondas ieško darbų
iliustracijų ir leidinio redaktoriaus.

FIL. ALGIS ZAPARACKAS
(Royal Oak, Mich.) 1976 m. kandida
tavo respublikonų sąrašu į JAV
kongresą, stengdamasis remtis tau
tinių mažumų pritarimu. Jo spau
dos — reklamą tvarkė fil. Alg. Astašaitis, lietuvių spaudoje bendradar
biaująs Al Gimanto slapyvarde. Ne
žiūrint fil. A. Zaparacko ankstyves
nės patirties, dalyvaujant 1972 m.
Mičigeno senatoriaus R. Grifino
perrinkimo varžybose, fil. A. Zaparackas negavo daugumos pirmi
niuose balsavimuose.

SJ. GINTARAS KAROSAS be
rods buvo pirmas vytietis JAV,
kuris mėgino būti išrinktas Mesečiuseto kongresan 1968 m. kaip
respublikonų atstovas iš pietų
Bostono miesto dalies. Jam taip pat
bandymas nepasisekė.
Iš lietuviško ir Sąjūdžio taško žiū
rint, kiekvienas lietuvis turėtų
visuomet remti lietuvių pastangas

Dabartinė ASD centro valdyba: fil. Loreta Jasaitienė, Giedrė Mereckienė,
Audronė Matulienė, Laima Rupinskienė, Lydija Grauzdienė, Rima Skorubs
kaitė.
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A.S.S. Čikagos skyriaus metinėje sueigoje Korp! Vytis įžodis.
Nuotrauka J. Tamulaičio
stengiantis būti išrinktais politiš
kom pareigom. Gaila, kad iki šiai
dienai mūsų kandidatų pastangose,
matyt, kaž ko trūksta — jiems ne
pasiseka patraukti daugumos bal
suotojų pritarimo.

LOSANGELO ASS SKYRIAUS
vadovybėje 1977 metų gale įvyko
didelis pasikeitimas: fil. V. Varnas,
vienuolika metų pirmininkavęs šiam
skyriui, atsisakė iš pareigų. Nauju
skyriaus pirmininku bus fil. P.
Abelkis.
18 JAUNŲ ŽURNALISTŲ buvo
įvertinti Dr. Petro Daužvardžio
vardo fondo piniginėmis dovanomis
(apie fondą ž. “MV” Nr. 76-1) tūks
tančio dolerių sumoje. Apdovanotų
tarpe buvo t.n. Rasa Lukoševičiūtė
(Montrealis), fil. Gintaras Plačas
(Čikaga). Dovanos buvo įteiktos liet.
Žurnalistų sąjungos metiniame po
būvyje Čikagoje 1977 sausio 29.

MUZ. FAUSTAS STROLIA buvo
apdovanotas VYDŪNO JAUNIMO
FONDO dovana už darbą vadovau
jant chorams ir mokant muzikos
mokyklose ir stovyklose. Dovanos
įteikimas įvyko ASS Čikagos sky
riaus metinės šventės metu 1976 m.
spalio 16 dieną.
FIL. J. PAŽĖRAITĖS (Losangeles) straipsnis “Jaunosios kartos
įsijungimas į Lietuvos laisvinimo
darbą” buvo atspausdintas “Mūsų
Lietuvos” 1976.IX.30 ir perspaus
dintas “Nepriklausomos Lietuvos”
1977.II.2 laidoje.
Fil. J. Pažėraitė savo temoje pa
brėžia reikalą vystyti jaunimo vyk
domas studijų dienas, kuriose yra
gvildenami politiški ir visuomeniški
klausimai. Ji pabrėžia Losangelo
skautų išvystytas draugystes ir
ryšius, kurie sudarė pagrindą grei
tai ir prasmingai reakcijai Simo
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A. S. S. Čikagos skyriaus metinėje šventėje naujosios tikrosios narės.
Nuotr. J. Tamulaičio

Kudirkos, Simokaičių, Amerikos
Balso radio ir kt. reikalais.
Pirmuosius publicistinius žings
nius fil. J. Pažėraitė pradėjo “Mūsų
Vyčio” 1976 nr. 1.
MŪSŲ SKAUTYBĖ ruošiamos
knygos talkininkai, A. Saulaitis
(tėvas), V. Šenbergas, Č. Senkevi
čius, 0. Šenbergienė, P. Karalius ir
A. Samusis (kolektyvo pirmininkas)
buvo suvažiavę Klyvlende pasita
rimui šio veikalo redakcijos reikalais
1977 vasarą.

AUSTRALIJOS SPORTININKAI
pradėjo organizuotis Sidnėjuje 1950
m., tačiau šios pastangos po metų
išblėso. 1951.III.4 devyniolika stei
gėjų įsteigė sporto klubą “KOVAS”,
kuris dabar turi apie 200 narių.
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
įvyks Toronte 1978 metų birželio
27 - liepos 2 dienomis: sporto varžy
bos vyks Etobicoke stadione (krep
šinis, tinklinis, plaukimas, stalo
tenisas, šachmatai), Hamiltone “Gie
draičio” šaudykloje, Nobleton Lake
Golfo klube, Earscount parke (fut
bolas) - birželio 27-28 d.d.; V JAV ir
Kanados dainų šventė vyks Maple
Leaf Gardens - liepos 2; Pasaulio
lietuvių bendruomenės seimas vyks
Royal York viešbutyje birželio 30 liepos 2 dienomis. Slidinėjimo var
žybų vieta dar nėra nustatyta, bet
jos yra pramatomos vykdymui 1978
metų žiemos metu.
Bendra šio įvykio sąmata siekia
šimtą šešiasdešimtį tūkstančių do
lerių: PLB seimui — $15.6000, dainų
šventei — 74.400, sporto žaidy
nėms — $70.000.
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ATSIUSTA PAMINĖTI
SKILTININKŲ KURSAI. LSB Lituanicos tuntas, spėjamai 1974/1975 m.
medžiaga paruošta fil. ps. G. Plačo. 8.5 x 11 colių, rašomąja mašinėle-rotatorium spausdintų sąsiuvinių rinkinys.
Turinyje yra nuostatai, reguliaminai, uniformų aprašymas, praktiški pata
rimai metodikai, programoms, užsiėmimams, skilčių knygvedybai, stovyklų
įrengimas, skautiškų šaltinių sąrašas ir t.t. Rinkinys stebina daug darbo pa
reikalavusiomis, bet ne kaip atspaustomis iliustracijomis, pastangomis pa
naudoti ne vien lietuviškus, bet ir anglų kalbos šaltinius (naudojama ir anglų
kalba) ir savo gana pripuolama medžiagos atranka — redakcija. Dėl šių prie
žasčių darbas yra artimesnis juodraščiui, nei išbaigtam rankvežiui.
Lituanicos tunto pastangos turbūt yra lygiagrečios kitų LSS vienetų pa
ruoštiems rinkiniams. Praverstų pagalvoti apie skiltininkų kursų medžiagos
atranką, jos suvienodinimą Brolijos plotmėje ir atspausdinimą.

NEWS BULLETIN, AMERICANS FOR CONGRESSIONAL ACTION TO
FREE THE BALTIC STATES, Vol. XVI, Sep. 76, 8.5 x 11 colių, 10 psi. ofseto
spauda. Kaina ir redaktorius nepažymėti.
L. VALIUKO vadovaujamas komitetas Pabalčio valstybėms išlaisvinti
veikia nuo 1960 metų. 1976 m. rugsėjo mėn. bendraraštyje išvardinti JAV
kongreso nariai, kurie vienu ar kitu būdu ragintini Pabalčio valstybių nepri
klausomybės klausimą judinti. Anglų kalbos leidinys yra iliustruotas įvykių ir
šio komiteto dalyvių fotografijomis.
Nėra abejonės, kad K-to tęsiamas nuolatinis Pabaltijo valstybių bylos pri
minimas JAV kongrese prisideda prie organizuotu mūsų veiklos viešosios
nuomonės pabrėžimo. Komiteto pastangos, tačiau galėtų būti sustiprintos
randant naujus motyvus ir argumentus (ž. “MV” 76-1 įvykių ir pastabų skyrių.
“AUŠRA”, nr. 1/41/-5/45/, 1975.X.-1977.II.16. 21,5 x 14 cm., minkštais vir
šeliais, 222 psl. Leidėjas: AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA, Čikaga,
1977. Tiražas: 750 egz. Spaudė V. Vijeikio spaustuvė. Kaina nepažymėta, bet
platinama po $5.- paštu.
Šalia slaptai Lietuvoje leidžiamos “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos”
(pradėta 1972.IIL19), kuri liečia tikinčiųjų persekiojimą ir Romos katalikų
padėtį Lietuvoje, “AUŠRA” (pradėta 1975 spalį) pasirinko grynai tautišką
kelią, neskirstydama lietuvių tikybos, politikos, ar ekonominės padėties at
žvilgiais. Virš dviejų metų pasirodantis laikraštis iš pat pradžių nurodė
seksiąs dr. J. Basanavičiaus įsteigtos ir 1883-1886 metais ėjusios “Aušros”
^e^u:
“Parodyti lietuviams praeitį,
teisingai įvertinti, dabartį ir
padėti įsivaizduoti ateities Lietuvą”.

Svetur gyvenančio lietuvio akimis “Aušros” pasirodymas yra dar vieno
langelio atidarymas į Lietuvą ir mūsų tautą. Jos puslapiai liudija, koks didelis
skirtumas yra tarp mūsų, vakarų pasaulyje gyvenančių sąlygų ir pažiūrų ir
tarp tėvynę mylinčių tautiečių Lietuvoje. “Aušra” taip pat atskleidžia, kad
Lietuvoje yra neabejotinų idealistų — ne sau žmonių, kurie drįsta aukoti
viską — padėtį, pajamas, turtą, šeimą, laisvę ir gyvybę už teisę būti dvasioje
laisvais, už tiesos žodį, už meilę savo tautai, už žodžio LAISVĖ ištarimą. Šios
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nuominos “Aušrą” skaitant gimdo kitą: tenebūnie nei vieno lietuvio, kuris
gyventų vien tik vieną gyvenimą. Tebūnie vienas — kovos už būvį, turtą,
padėtį, šeimos patogumą — gyvenimas; bet šalia šio moderniame pasaulyje
reikalingo fasado tebūnie dar antras aukštesnio dvasinio lygio gyvenimas,
kuris kiekvieno žmogaus sąlygose turi būti savitai siekiamas ir vykdomas.
Antrasis gyvenimas privalo tarnauti tiesai, gėriui, artimo meilei, savo tautai.
Priespaudos sąlygose — Sovietų Sąjungoje šis gyvenimas negali būti viešas —
dirbant prieš rusifikaciją, padedant valdžios persekiojamiems pragyvenimą
kurti, gilinantis į savo tautos istorijos, kultūros vertybių geresnį pažinimą, šių
žinių teisingą perteikimą jaunimui. Laisvajame pasaulyje šis antrasis gyveni
mas gali būti kur kas lengviau įvykdomas ir priemonėmis stipresnis: tai
bendro lietuviško kultūrinio darbo rėmimas (taip, aukojant savo laiką, auko
jant lėšas), Lietuvoje sunkion padėtin pakliuvusių medžiaginis rėmimas, vaikų
auklėjimas lietuviškai ir ypač, principinio idealizmo pagrindų svarbos pabrė
žimas prieš medžiagines vertybes.
“Aušros” turinys, kaip ir Basanavičiaus įsteigtoje, yra skirtas išprususiam
lietuviui, kuris nebijo skaityti ne tik uždraustą spaudą, bet kuris neprisibijo
pasijoti temas, kuriose marga statistika, nevengiama nurodyti SSSR konsti
tucija, cituojami sovietų ir užsienio šaltiniai, ir kurios verčia atmerkti akis
prieš partijos ir sovietinės valdžios pareigūnų skleidžiamą melą. Šiuo požiūriu
“Aušra” yra kovingesnė ir kur kas aukštesnio lygio, nei Basanavičiaus įsteig
toji ir j<5je telpa netgi rimto pobūdžio darbai.
Penkių “Aušros” numerių turinyje randamos studijos apie vysk. M. Valan
čių, spaudos draudimo laikotarpio spaudą, alkoholizmą, nepriklausomos Lie
tuvos mokslumą ir ekonomiją, jų palyginimai su LTSR atsiekimais, dr. J. Ba
sanavičių, Mariją Pečkauskaitę, lietuvių padėtį Gudijoje. Ši medžiaga yra
tinkama naudojimui pažangesniems lituanistinių mokyklų mokiniams. Turi
nyje yra taip pat poleminių atvirų laiškų Sovietų pareigūnams, užsienio
komunistų partijoms, gyvenimo kronikos ir politinių kalinių laiškų, skundų,
netgi polemikos su čikagiškiais “Akiračiais”.
Gerai paruoštuose darbuose galima taip pat rasti ir mažai pastebėtus
aukštų sovietų pareigūnų pareiškimus, kurie rodo tikrąjį komunistų partijos
tikslą; pavyzdžiui, N. Chruščiovo iki šiol neatšauktą pareiškimą XXII TSKP
suvažiavime 1962 m.: “...reikia su visu bolševikiniu neatlaidumu rauti su
šaknimis net mažiausių nacionalinių atgyvenų pasireiškimus”, arba J. Pa
leckio išsireiškimą knygoje “Gyvenimas prasideda”, 1967: “...LIKS TIK
VIENA RUSŲ TAUTA IR VIENA RUSŲ KALBA. DRAUGE SU KITOMIS
TARYBINĖMIS TAUTOMIS, TURĖS IŠNYKTI IR LIETUVIŲ TAUTA IR
LIETUVIŲ KALBA”.
“Aušros” rinkinio pasirodymas vakaruose traukia Lietuvos gyvenimu besi
domintį ne vien dėl laikraščio svarbos. Juk “Aušros” rūpintojai, platintojai,
skaitytojai šį darbą dirba tik tikėjimo ir rūpesčio savo tauta spiriami. Paplitu
sio medžiaginio galvojimo bendruomenėse šis ryžtas atkreipia dėmesį ir
skatina geriau pažinti autorius, kurie tokį idealistinį kelią pasirinko. Laisvėje
gyvenančius “Aušra” turi paskatinti ne vien iš tolo Lietuvą prisiminti, bet
darbu ir lėšomis tautos kančias galimai daugiau lengvinti.
Akademinės Skautijos Leidykla (filisteriai skautai), o ypač šio rinkinio ruo
šėjas, Jonas Dainauskas, kuris jį papildė kruopščiai sudaryta vardų rodykle,
yra girtini už nebe pirmą gero veikalo pristatymą mūsų skaitytojams.
L. Lašelis
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