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REDAKCIJOS KAMPELIS

Gal buvo klaida skautišką kuklumą, nematomąjį, bet veiksmingą gerąjį 
darbelį sieti ir su visos skautų sąjungos visuomeniniu veidu. Ir tai už kiek
vieno “žinomo veikėjo” iš skaučių eilių išaugusio yra valandų valandos 
kruopštaus, tylaus darbo su jaunesniaisiais, visuomenėje, švietime, spaudoje 
ir kitur. Bet yra balsų, kad mūsų išeivijos visuomenėje, ypač gyvenančioje 
“consummer society” vertybių aplinkoje, labai svarbi reklama ir viešumas. 
Tai nenumažintų anonimiško gerojo darbelio ir iš jo išdygusios bendruomeni
nės tarnybos, o tik mūsų spaudoje ir akyse iškeltų skautijos garbę. Turbūt, 
daug kas sutiktume su brazilišku posakiu, kad “reklama yra reikalo siela”.

Neskaitant skautiškos spaudos ir australų laikraščių, VI Tautinė stovykla 
pietiniame žemyne liko mažiau aprašyta, nei vieno ar dviejų asmenų panaši 
kelionė ir įvykis. Todėl MV drįsta išgąsdinti Vydūno Jaunimo Fondo pirmi
ninką jo fotografija viršelyje ir antrą kartą per paskutinius kelis numerius 
atkreipti platesnį dėmesį į Fondą — ne dėl “asmenybių šlovės”, bet iškelti patį 
reikalą ir akademinės skautijos skaidrias pastangas.

Netrukus prasidės VI Tautinė stovykla JAV. Šios stovyklos yra patys 
didžiausi ir ilgiausi lietuviško jaunimo sąskrydžiai išeivijoje.

AS

ADMINISTRATORIAUS PRANEŠIMAS

Garbės prenumeratos:

Nina Norris — 10.00 dol. už 1978 m.
Bronė Mochumas — 11.20 už 1978.
G. Kaufmanas $10.00
P. Labanauskas $10.00
A. Muliolis $10.00
A. Jankūnas auka $10.00 savo sūnui a.a. Aleksui Jankūnui atminti
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Fil. Liūtas Grinius

. VYDŪNAS — JAUNIMO FONDAS — SKAUTIJA

Garbaus Viliaus Storastos — Vydūno pažinti man neteko. Fonde taip pat 
tiesiogiai nedirbau, tik vieną kartą buvau įsiprašęs į jo Tarybą, kuomet Sąjū
džio ir Fondo ryšiai atrodė reikalingi lopymo. Niekur nevadovauju, norų val
dyti neturėjau ir dabar neturiu. Ir Čikagoje negyvenu.

Šitos kvalifikacijos mane atvedė į šį įspūdingą pokylį, kuris švenčia VYDŪ
NO JAUNIMO FONDO DVIDEŠIMT ŠEŠTO darbo metus, VYDŪNO 
GIMIMO ŠIMTĄ DEŠIMTĄ ir DVIDEŠIMTS PENKTĄ jo mirties sukaktį, 
SKAUTŲ SĄJUNGOS ir LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEŠIASDEŠIMTUO
SIUS METUS ir, beje, LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse trisdešimtuosius metus.

Tiek svarbių sukakčių galima jungti šitos iškilios sukakties proga! Jos visos 
yra vertos nuoširdaus dėmesio, pagarbaus priėjimo ir gilaus dėkingumo 
visiems jų veikėjams, iš meilės dirbusiems, darbą tęsiantiems ir paskatinimo 
busimiesiems darbininkams.

Šitos mintys, šitos sukaktys intymiai rišasi su Vydūno Jaunimo Fondu, nes 
jis yra Lietuvos pasėlio tęsinys ir tikrai išeivių Skautijos, Akademikų šeimos 
gajumo —nepragaištingumo paveikslas.

Vydūno Fondas —

• Patvaraus nesavanaudiško darbo junginys
• Tylių ir kuklių nesavimylių ratelis
• Išeivių pastanga būti naudingiems lietuviškai kultūrai, skautijai, šviesuo

menei ir Lietuvai
• Gyvas paminklas dirbusiems, dabar dirbantiems ir paskatinimas ateityje 

dirbsiantiems
• Pagarbus kitiems, visuomet kitą asmenį vertinantis ir nuomonės teisę, kad 

ir kitokią, pripažįstantis pagerbiantis asmenį ir žmogų.

Šią sukaktį minint, atliktų darbų ir veikėjų įvardinimas būtų silpnesnio 
įspūdžio, nei patys darbai ir jų įtaka mūsų aplinkai. Jie, gi, yra gana išsamiai 
įvardinti paskutiniame “MŪSŲ VYTYJE”.\ Iš tiesų, mėginimas pagerbti taip 
pagarbos vertus, kurių daugelis čia yra susirinkę, nebūtų visai pagal Fondo 
charakterį — Fondas visuomet duodavo, bet mažai iš kitų imdavo, jis keldavo 
kitus ir savo progas — taip charakteringai sau — skirdavo kitiems pagerbti.

Panašiai yra ir šiandien. Tiek svarbių sukakčių yra, o Fondas pasirinko šią 
progą skirti Vydūno vardo laiminimui ir lietuvio kultūrininko įvertinimui. Gal 
būt ir dera taip. Ir ypač taip Vydūno atminties dėliai — prisimenant jį moky
toją, lietuvį patriotą, kultūrininką, muziką, poetą ir dramaturgą, filosofą ir, 
svarbiausia, humanistą, dieviškosios žmogaus prigimties, dabarties ir ateities 
liudytoją.

Lietuvių tarpe, turbūt, nebuvo žmogaus, kuris savo aštuoniasdešimties 
penkerių metų gyvenimo pavyzdžiu būtų labiau priartėjęs prie apaštalų, nei 
Vydūnas. Bet tauta, kuri jį gerbė, kuri spietėsi apie jo keturiasdešimtį metų
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vadovaujamą GIEDOTOJŲ draugiją, kuri statė jo dramos veikalus, ir kuri 
skaitė jį esant didžiausiu lietuvių filosofu ir ištikimu patriotu, vienos kartos 
bėgyje jį beveik pamiršo. Išimtį šiai pastabai rodo VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS.

VYDŪNAS. Keistos savo laikams išvaizdos ir papročių žmogus. Mistikas. 
Ryškiai pabrėžius, kad žmonės, kurie mėsą valgo yra žemesnio lygio, nei 
vegetarai ir tuo pačiu, tiek savo raštuose, tiek savo pavyzdžiu, mokąs paro
dyti, kad kiekvienas žmogus yra to paties Kūrėjo dvasios dalis ir tęsinys...

Paklausykime, kaip VYDŪNĄ apibūdino daug iškilesni už mus žmonės. 
Kun. Mykolas Vaitkus, poetas, prisimindamas susitikimą su Vydūnu jo 

šešiasdešimties metų sukakties proga, rašė:

“Taip, tai Vydūnas, tai jo tilžiškė tarmė... Štai įeina... Lieknas, kaip 
nendrė siūbuoja; liesas ir lengvas — rodos, pūstels vėjas ir pagavęs nuneš 
kaip lapą į tolį... Išblyškusiame kaip ligonio arba asketo veide liepsnoja 
pranašo akys, bet ne gūdžios, tik šviesios ir šiltos, kaip tėvo ar bičiulio... 
Maloniai sveikinas su kiekvienu. Ir su Jakštu. Ir šį teigiamai matyti, pa
veikė sukaktuvininko ramus ir nuoširdus gerumas ir Jakštas į malonų 
Vydūno šypsulį atsako šviesiu šypsniu”.

Profesorius Ignas Končius, mūsų garbės narys ir Sąjūdžio pirmininkas 
kuriant Akademikų skautų šalpos fondą, jį pavadino vaikščiojančia siela:

Vydūno dramos ištraukas VJF šventėje skaito aktorius Jonas Kelečius ir 
fil. Vitalija Vasaitienė.

Nuotr. J. Tamulaičio
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“Bet Vydūnas iš Tilžės, visai kas kita. Savotiški plaukai. Įdomi kakta, 
sunkiai įstebimos akys. Vis nori žiūrėti į tą galvą “visumoje”. Baltas švelnus 
vilnonis megztinukas atstoja liemenę, neapkakliška apykaklė. Ilga gintaro 
kartelė ant kaklo, turbūt laikrodžiui prisirišti. Lengvutis, tarsi iš oro švar
kelis. Jau, sakyčiau, vienų skylių naginaitės su plonyčiais puspadukais. 
Atrodė saulės spindulių perveriamas, vėjo tajai tikrai kiaurai perpučiamas. 
Tarsi nieko kūniško. Viena tik siela. Ir ne tik sava siela. Bet visų sykiu 
vaikščiojanti siela. Ji mąsto už visus. Ji yra vidus visų. Ji visų vidų mato, 
nusako, palaiko, taiso, žadina, varo pirmyn. Kad kalba, rodos, ir už mane 
pasako, ir už mano draugą — pažįstamą. Tegu ir apie vieną ką sako, bet 
nuduoda, tarsi visus tai liečia, iš visų po biškį tai paimta, visus pamini, visų 
neminėdamas — vienaskaitoj kalbėdamas. Gražu, kai puokštėmis, vaizdais 
kas kalba, kai žmogus neliesdamas, apie visus pasako, visus pamoko, vi
siems pataria”.

Toks buvo anų dienų žmonių matomas Vydūnas, šiandieniškai, gal būt, mes 
jį vadintume ekscentriku, užsispyrėliu, negyvenimišku idealistu, kuris, turė
damas neabejotinas dvasios ir proto jėgas, nemoka gyventi. Vydūnui — aske
tui ir mistikui — “mokėjimas gyventi”, tačiau, reiškė visai ką kitą, nei medžia
ginės gerovės siekėjams. Ir jis tą pastebėjo rašydamas savo “Viltys dėl tautos 
ateities” (ir, gal būt, jo mintys mums prisimintinos, širdin dėtinos):

Malonus Pirmininke,

Lietuvių Fondo Vadovybės vardu sveikinu Vydūno Jaunimo Fondą šven
čiant dvidešimt penkerių metų veiklos sukaktį.

Jaunimo Fondui parinkote Mažosios Lietuvos filosofo ir rašytojo Vydūno 
vardą, kuris kovojo už savo tautos ir kalbos išlikimą senoje Prūsijos — Lietu
vos žemėje.

Vydūno Jaunimo Fondas skirdamas lietuviams studentams stipendijas, 
paskolas ir kultūrines premijas didžiai prisideda prie lietuvybės išlaikymo 
išeivijoj.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais

Gediminas Batukas
Lietuvių Fondo Tarybos Pirmininkas

Sveikinu Jūsų V.J. Fondo darbuotojus už nepaprastai reikšmingą darbą 
studijuojančių jaunimo narių naudai organizuojant stipendijas.

Linkiu Jums šiame darbe entuziazmo, pasiaukojimo, sėkmės ir ištvermės.

Su pagarba

Dr. A. Razma
LF V-bos P-kas
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VJF šventėje Chicagos ASS skyriaus vardu kalba Eugenijus Būtėnas; VJF 
metinę premiją gavęs fil. dr. Tomas Remeikis; VJF Tarybos prezidiumo pirm, 
fil. D. Eidukienė.

Nuotr. J. Tamulaičio

“Žmonija, ypatiai vadovaujantiojoje jos dalyje amžių laikais iš lengvo vis 
daugiau atsidavė daigtiškumui ir apsiniaukė savo esmėje. Dabartyje pa
siekė tame slinkime tarsi savo gyvenimo apatių. Sukėlė, tiesa, daigtiškume 
visai nuostabias jėgas, kurios baisiai naikinančiai gali veikti. Ir žmonės tiki 
pasidarę viešpačiais visos gamtos, o tėra tikriausiai pavergiami visokio 
pažmogiškumo”.

Šie žodžiai pirmiausiai nusako Vydūno dėmesio krypinį iš medžiaginio į 
dvasinį pasaulį.

Vydūnas — plati ir savita būtybė, kupina minčių ir samprotavimų apie 
žmogų, dievybę ir tautą. Jame VYDŪNO JAUNIMO FONDAS rado ne tik 
savo tikslų įkūnijimo pavyzdį, bet ir tvirčiausią kelio rodytoją. Rišdami Vy
dūną su Fondu todėl turėtume įžvelgti daugiau į patį Vydūną.

Leisdamas Fondą vadinti jo vardu, Vydūnas A.S.S. pirmininkui profesoriui 
Ignui Končiui iš karto nurodė, ko studentai turi siekti:

“Kartu ir pareiškiu nuoširdų linkėjimą, kad visiems skautams, visoms 
skautėms mokslas būtų ne tiktai visokių labai svarbių žinių įsigijimas, ale jų 
esmės sąmoningumo žadininmas, kad jie taptų reikšmingu pasauliniam, 
ypatiai žmonių gyvenimui, ir žmonių susivokimui, visą gyvenimą visos 

'Visatos išeigoje ir jos malonės palaiminimu”.

Dar aiškiau žmogaus tikslą Vydūnas nusakė savo rašinyje Akademiniam 
skautų sąjūdžiui 1951 metų suvažiavimo proga:

“Žmogaus esmė teįsigali, tešviesėja, nors ir tik apribotai, jeigu žmogus 
savo apsireiškimus iš jos nustato. Todėl jau senovėje išmintingai patarta: 
“Visa, ką jūs darote, darykite iš sielos!” Sakykime: “Darykite nuoširdžiai!”
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Bet tikriausiai žmoniškoji esmė įsigali, jeigu ji pasišventia savo Kilmei, 
būtent, Didiajam Slėpiniui, kurs yra pati Šviesa, Meilė ir Galia, iš kurios 
viskas kyla, kas yra ir kuriospi viskas ir grįžta”.

Visos Vydūno mintys riša žmogų su Dievybe — Didžiuoju Slėpiniu — 
ATMA — BUDDHI — MANAS, kuri jį visuomet veikia. Paslaptingos jėgos — 
srovės — tinklai Vydūnui buvo ne spėjamos, bet tikros įtakos: jo žodžiais,

“Supratus, kad žmogus yra dvasinė esybė, yra dvasia — siela, yra ir pri- 
tvinkiamas visako, būtent oro, šilumos, sunkumo, patvarumo ir kt., taip 
žmogaus asmenybė yra veikiama slėpingesnių jėgų, o jo esmė visiškai 
dvasinių galių.

Visa tai aiškėja, jeigu žmogus tarsi laiptais kreipiasi iš paviršutiniškų 
patirčių į vidinį gyvumą, ir stengiasi stebėti, kas čia darosi. Ko sąmoningiau 
jis tai daro, to gyviau jam ryškėja, kad jis su savo esme randasi begalinių 
galių plūdime”.

Vydūnas, tačiau, pripažįsta, kad ne vien Dieviškoji dvasia mus įtaigoja. Jis 
drauge yra labai jautrus žmogui:

“Gyvenimo patirtys tam yra, kad mus žadintų. O čia žmogui daugiausiai 
reiškia žmogus. Niekas negali sukelti tiek daug skausmų, kaip kitas žmogus, 
bet jam ir neišbudina tiek džiaugsmo, ir laimės. 0 visų galingiausiai mus 
veikia mums artimasis, kada jis mirdamas nuo mūsų skiriasi”.

Paslaptingų jėgų buvimą Vydūnas tvirtai tikėjo. Tos jėgos buvo suvokia
mos, kaip tam tikra tvarka ir prasme veikiančios visą gamtą, bet ypačiai 
žmogų. Jėgų kilmė — dieviška, bet nebūtinai monoteistiška. Žmogus, gyvybė, 
taip pat yra dieviška. Ir čia, teologų manymu, Vydūnas nepajėgė išspręsti 
filosofinių pinklių: jei žmogus turi save susirasti Dieve — Atmoje, o Atmą 
savyje, Atma turi jau būti ir ji tuo būdu nėra nepriklausoma... Dievybė ir 
žmogus, gi, turi būti atskiri.

Vydūnas šiuos ryšius sprendžia, bet nebūtinai juos įrodo. Gili intuicija, ži
noma, neprivalo būti lydima įrodymais — ir didžių mokslininkų tarpe ne kartą 
buvo patiektos naujos sistemos, kurioms įrodymai buvo papildyti tik daug 
vėliau. Jei Dievybė yra viskas, neišsemiamas ir nedalomas, ir jei gyvybė yra 
Dievybės dalis, Dievybė nėra nepriklausoma... Bet leiskime pačiam Vydūnui 
kalbėti:

“Gamtos jėgos ir mokslininkams atrodo nesąmoningomis, negyvomis, 
dėlto veikiančiomis. Senovėje buvo kitaip manyta, būtent, kad vyksmai 
pasaulyje keliami sąmoningų galių, būtent dievaičių, kurie padeda žmo
nėms, bet jiems ir kenkia, yra šviesūs ir tamsūs, gyvina ir naikina.

Toks protavimas senovėje šiandien laikomas tikrovės nenuvokimu. 0 tik 
vis geriau aiškėja, kad žmonės dabartyje yra tikrovei tikrai akli. Apie 
Gyvybę, pav., jau kalbama kaip apie slėpinį. Seniau ir, tam tikriems žmo
nėms ir šiandien, aiškiai rodosi, kad visas pasaulis yra vyksmas, kurį vykdo 
visai prasmingai galios, kurios jį pildo.

Iš kur jos kyla, kas jos iš tikrųjų yra, paprastai negalvojama. Tūliems 
rodosi, kad jos lyg iš nieko atsirandančios ir vėl dingstančios, nieku virstan-
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Vydūno Jaunimo Fondas yra vienas iš vertingu akademinės skautijos kūri
nių. Tačiau šis Fondas turėtų^pasitamauti ne vien tiktai tiems studentams, 
kurie prašo paskolų studijų reikalams. Paskolos gavėjai turėtų net raštu pasi
žadėti aktyviai reikštis skautiškame lietuvių sąjūdyje. Tuo tikslu nesunku 
surasti įvairiausių būdų. Tas būtinai reikalinga, nes, paprastai, aukštąjį 
mokslą išėjusieji greit praturtėja ir nesirūpina gyvybiniais lietuvių tautos 
reikalais, o ypač mūsų jaunuomenės auklėjimu.

Antai, knyga “Lietuviškoji skautija”, kur pavaizduota visų mūsų skautijos 
šakų istorinė apžvalga, gana kuklios piniginės paramos susilaukė tik iš Vy
dūno Jaunimo Fondo.

Sveikinu šio Fondo valdomuosius organus ir linkiu geriausios sėkmės! Be to, 
siūlau Jums įsigyti kokį šimtą knygų Lietuviškoji skautija”, ir jas padovanoti 
mūsų skautams tuose kraštuose, kur jiems labai sunku įsigyti, k.a.: Pietinėje 
Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje ir Australijoje. Tai būtų didelis Vydūno 
Jaunimo Fondo nuopelnas mūsų jaunuomenės auklėjimui svetimuose kraš
tuose ir labai sunkiose sąlygose.

Budėkime! Ad meliorem!

Petras Jurgėla
Lietuvių Skautų Sąjungos pirmūnas ir 
Studentų Skautų Korporacijos “Vytis” 
garbės narys

čios. Bet sąmoningiems žmonėms aiškėja, kad jos yra esančios ir tikrais 
laikais po tam tikromis sąlygomis pasireiškia, kad kiekvienas atskiras daly
kas, ypačiai kokia gyvastis, yra tų galių pasireiškimo išeiga”.

Šios visuotinos ir pasaulinės filosofijos pagrinde Vydūnas viską skiria žmo
gui ir Didžiajam Slėpiniui ir čia mus nustebina pabrėždamas tautą ir valstybę, 
kaip svarbiausias sąlygas žmogaus vystymuisi, kilnėjimui. Siedamas žmogaus 
pareigą su prievole tobulėti siekiant dieviško pažinimo, Vydūnas iškelia lietu
vių tautą kaip mažiau “sudaigtėjusią”, todėl labiau tinkamą pasaulio žmonijos 
mesijaus vaidmeniui, tarsi skirdamas lietuviams biblišką žydų rolę:

“Lietuviai negali pasilikti akli tam, kas darosi. Negali jie atsilikti nuo kitų 
tautų. Visa žmonija rengiasi geriau spręsti savo uždavinį. Tapti iš tikrųjų 
tuo, kas ji būti turi. Nors ji dar gana klaidžiojo ir klaidžios. Nors ji buvo ir 
dar yra žmogžudžių urvu. Žmonija pavadinta būti Dievnamiu. Tuo trumpai 
kiekvienam žmogui, todėl ir kiekvienam lietuviui pastatytas aukščiausias 
uždavinys.

Nesą tik kiekvieno pasiryžimu ir darbu tas uždavinys sprendžiamas. 
Kiekvienas turi gyventi pilnu pasišventimu tam, kad visas jo buvimas būtų 
nuolatinė malda dvasioje ir teisybėje. 0 ką žmogus darytų, vis jis turėtų 
veikti pasišventęs ir pasišventinęs savo darbui. Visuomet jis turėtų gyvai 
pajausti neapsakomai Šventąją, Akivaizdą Tojo, kas buvo, esti ir bus. Taip 
jis spręs savo uždavinį. Taip jo gyvybė tvirtės. Taip jis išliks. Išliks, kadangi 
augs, ir visa tauta ir žmonija.
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Tuo tarpu tautai skirtas labai ypatingas likimas. Lietuviai išsklaidyti po 
risą pasaulį, o tėvynėje vargsta jų giminės. Svetimose šalyse viešantieji 
msipažinsta su visokių tautų žmonėmis, susivoksta tikriau savo tautos 
ypatumuose.

Bet dar daug reikšmingiau yra tai, kad visokios tautos patiria geriau ir 
tikriau lietuvius, jų tautiškumą ir pagaliau juose atsiskleidusįjį žmoniš
kumą. Taip tad lietuviai gali tapti kitiems žmonėms skatinimu rūpinties 
savo žmoniskėjimu. Ir gali būt numanoma, ką reiškia lietuvių tautos liki
mas.

Lietuvių tauta su savo vargu sprendžia kūrybinį uždavinį, būtent, mažos 
tautos pavyzdžiu veikti kitų tautų žmones. Ir kaip tik todėl labai reikalinga, 
kad lietuviai apsireikštų, kaip jiems lemta, iš savo esmės ir tuo būtų tikrai 
tauraus žmoniškumo paveikslas.

Todėl ir tegali jai tikrai būt skirtas laisvas gyvenimas žemiškoje jos tėvy
nėje, kurioje galės pilnai apreikšti savo patios viešpatingumą. Ir galės būti 
palaiminta Jo, kuris ją atvedė iki šio laiko ir ves ją toliau maloningai į 
ateitį”.

Priežastys, dėl kurių Vydūnas taip aiškiai mato lietuvių tautos vaidmenį 
žmonijoje, turbūt, nėra grynai filosofinio pagrindo. Juk mistikams logika nėra 
būtinai privaloma, o meilė gali būti akla. Tokia neišpasakyta ir filosofui neį
prasta meilė dvelkia Vydūno jausmuose 1938 metais vokiečių įkalintam, iš
girdus apie Lenkijos ultimatumą Lietuvai:

“Bet po savaitės pataikė mane dar visai kitokia žinia. Vėl pasakė man 
užvaizdą, kad lenkai nori Lietuvą karu priversti su jais susidėti. Baisiai 
mane tai sukrėtė. Svaigau ir nuolat kilo visokie skaudūs klausimai. Ar iš 
tikrųjų lietuvių tauta vėl netektų viešpatingumo?

O man būtų tarsi gyvenimo prasmė užgęsusi, kuri švietė tiek dešimtme
čių, ragindama tautai padėti dvasiškai gyventi...”

Dvidešimt penkerius metus tęsėto ir ugdyto darbo sukaktis yra graži proga 
sveikinti VYDŪNO JAUNIMO FONDO kūrėjus ir veikėjus. Pagelbėjote dau
geliui jaunuolių sąmoningai įsijungti į lietuvių visuomenę. Padėjote atlikti eilę 
prasmingų darbų. Metinėmis premijomis įvertinate ir paskatinate kūrybinį 
darbą.

Lituanistikos Institutui davėte pagrindą užsimoti parengti akademinę Lie
tuvos istoriją, nes VYDŪNO JAUNIMO FONDO duota tūkstantinė buvo 
pirmoji šiam didžiam užmojui įvykdyti.

Tad su dėkingumu ir pasididžiavimu sveikinu Jus Instituto prezidiumo ir 
savo vardu.

Jūsų

Jurgis Gimbutas
Lituanistikos Instituto pirmininkas
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Mes labai nustebinti Jūsų — Vydūno Jaunimo Fondo — plačia ir dosnia 
veikla ir tikrai verta pasidžiaugti padarytais darbais. Mes gerai žinome kokių 
pastangų reikia sukaupti tiek kapitalo.

Geriausi linkėjimai Jums ir Jūsų bendradarbiams, kad jie nepailstų ir toliau 
tęstų tokį kilnų darbą. Jūsų pasiekimai yra paskatinimas mums panašiuose 
užsimojimuose.

Reiškiame Jums visiems pagarbą ir linkime sėkmės
i

V. Šaulys
At-kų Šalpos Fondo Pirm.

Vydūnas yra įdomus, įžvalgus, pamokantis. Mūsų garbės nario kun. Jono 
Kubiliaus žodžiais, kiekvienam žmogui “patarčiau pastudijuoti Vydūno raštus. 
Jis ten ras labai daug pagalbos savo dvasiniam ir asmeniškam gyvenimui”. 
Tiesa, kad šiandieniniame gyvenime Vydūno raštai kai kam atrodo sunkokai 
skaitomi, kalba jau yra itin savotiška ir tenka kai ką kelis kartus skaityti, iki 
prasmė susivokia. Vydūnas pats, tačiau, apie savo rašymą kiek kitaip galvojo:

“...Man sukylančios mintys atrodo labai ypatingos. Jos dažnai viską — 
nors nušviečia, kas gludo gyvenimo gelmėse... Tada reikia jas parašymu 
pagauti, ir tuo padaryti jas kitiems patiriamomis”.

Beveik, atrodo, Vydūnas tikėjo apreiškimu miegant, bet dėl to jis savęs 
nekildino, o tik jautė reikalą mintis kitiems geriau perduoti:

^Yra tūlus kartus atsitikę, kad vakare mintys man suliepsnojo. Sten
giausi kilti į jas ir su jomis sutapti. Palieku kūną, giliai įmigdamas, ir pra
dedu minties šviesą žodžiais pastabinti. Taip tad man miegant susikuria 
tikras reiškinys nuo pradžios iki pabaigos.

Pabudęs ir dienai prisiruošęs, užsibrėžiu vyriausius to dalykus. Prisi
menu juos vis iš naujo ir rašau dar kartą. Visa apmąstęs rašau tretį ir dažnai 
net ketvirtą ir penktą kartą. Tatai darau tam, kad geriau aiškėtų, ką esu į 
žodžius jau įglaudęs. Norisi, pagrindinę prasmę padaryti tiesiog regimą”.

Kas iš dabar rašančių gali pasakyti, kad perrašinėja savo darbus tris, penkis 
kartus, idant pagrindinė prasmė darytųsi “tiesiog regima”?

Šios kelios populiarios kalbos ištraukos — nėra Vydūno filosofijos prista
tymas. Man rodės, kad yra laikas jį prisiminti ir paieškoti išminties iš savo 
išminčiaus. Tai tapo dar svarbiau Čikagon atvykus, pamačius čia susirinku
sius, jų širdis ir mintis kupinas gerų norų veikti, bet taip dažnai nerandančių 
minutės sustoti ir pasidairyti, iš kur bėgama ir į kur.

Pats Vydūnas ateitų pagalbon, jei pasistengtume jo paieškoti.
Tikiuos, kad bent šie žodžiai padės mums prisiminti Vydūną — kuris gyve

nimą skyrė stengdamasis vesti žmogų teisingesniu keliu ir kuris dirbo išimti
nai savo tautos meilės vedamas. Kas kitas, jeigu ne VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS, paties Vydūno vardu puošdamasis, o ypač Fondo darbininkai ir 
Akad. Sk. Sąjūdžio nariai turi stengtis šį palikimą branginti ir jį gyvą ateities 
kartoms perduoti. Juk nebėra nė vieno kito junginio, kuris Vydūno vardą ir 
dvasiu šiandien laimintų!
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fil. Danutė Eidukienė

VJF ŠVENTĖS ATIDARYMAS

Didž. Gerb. Konsule p. Daužvardiene, 
malonūs Vydūno Jaunimo Fondo Rėmėjai — mūsų Bičiuliai, 

gerbiamos viešnios ir gerbiamieji svečiai

Švenčiame Vydūno Jaunimo Fondo 25-rių metų darbo sukaktį. Darbo kieto, 
darbo ištvermingo ir tylaus. Per tuos 25-rius darbo metus, Vydūno Jaunimo 
Fondas retai gyrėsi ASS tarpe, o dar rečiau gyrėsi spaudoje, bei lietuviškai 
visuomenei. Tačiau, mūsų jaunimas mus žinojo, jam visada buvo atviros durys 
ir galimybė mokslui gauti paskolą, bei lituanistinėm studijom negrąžinamą 
stipendiją.

Iki šiol, Fondas nei tūkstantinių, nei palikimų nepaveldėjo, bet Fondas turi 
mielus Bičiulius, Kalėdinių atvirukų nuolatinius pirkėjus ir rėmėjus, kurie 
savo aukomis įgalina tęsėti tai — kas prieš 26-rius metus buvo pasiryžta. Ačiū 
Jums visiems.

Per eilę metų Kalėdinius atvirukus mums kūrė 36 dailininkai, o ypatingą 
dėmesį mums skyrė ir savo darbą aukojo, dail. Ada Sutkuvienė, dail. Zita

Tradicinis raguolis laukia VJF šventės 180 valgytojų.

Q
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GEN. KONSULĖS J. DAUŽVARDIENĖS ŽODIS
Tyliai, ramiai, Nemunėlis teka. Panašiai tyliai, ramiai per 25 metus veikė 

Vydūno Jaunimo Fondas. Be fanfarų, be garsios reklamos, be nuolat atkištų 
elgetavimo rankų, Fondas sutelkė ir reikiamai išdalino desėtkus tūkstančių 
dolerių. Tie išdalinti doleriai neišnyko, bet nuolat neša neįkainuojamai bran
gius dividendus.

Kaip Nemuno vandenys gaivina ir įgalina pakrantes puoštis vešliais žalu
mynais, taip Vydūno Fondas, savo siekiais ir veikla, purena ir gaivina lietu
viškąją kultūrinę dirvą. Jo paskatinimu ir parama praturtinta intelektualinio, 
gilios erudicijos jaunų veikėjų eilės. Tinkamai paruoštų jaunesnių visuomeni
ninkų mums verktinai reikia, jeigu norime užtikrinti lietuvybės išlaikymą ir 
išlikimą. Fondo atlikta daug kitų kilnių darbų švietimo srityje.

Pagarbiai dėkojame Fondo vadams, ypatingai broliui Mikūnui, vienam 
Fondo pradininkų, ilgamečiui pirmininkui, ir jo talkininkams už didį pasišven
timą Vydūno Jaunimo Fondui.

Sveikinu šių metų Fondo pagerbtą — ir praturtintą — Dr. Remeikį. Jam ir 
Fondui linkiu sėkmės tolimesnių našių darbų vykdyme.

Sodeikienė, dail. Vladas Vijeikis. 0 dailininkas ir aktorius Jonas Kelečius 
visus mūsų užsimojimus ir kaip dailininkas ir kaip aktorius savo ypatingu 
talentu mus rėmė ir remia. Ačiū Jums mielieji dailininkai.

Fonde dirbo ir dirba eilė pasišventusių asmenų. Fondo tarybos vardu reiš
kiu gilią padėką buvusioms valdyboms, kurios vykdė Fondo pasiryžimus ir 
nešė atsakomybę. Ypatinga padėka priklauso dabartinei valdybai ir jos iš
tvermingam nepavargstančiam, iš eilės 13-ka metų einančiam Valdybos Pir
mininko pareigas Vytautui Mikūnui.

Per 26-rius metus netekome eilės darbuotojų, mums brangių asmenų. Mirė:
Dr. Vydūnas — kurio vardu šis Fondas pavadintas.
Pr. Steponas Kolupaila — pirmasis Valdybos Pirmininkas
Juozas Ivanauskas — Fondo sumanytojas ii* steigėjas
Pranas Gudas — Fondo mecenatas
Dr. Kęstutis Kasponis — Fondo reikalų vedėjas
Gražina Musteikytė — Fondo įgaliotinė
Albertas Vengris — Fondo tarybos pirmininkas
Albinas Valius — Paskolos gavėjas
Antanas Žarskus — Paskolos gavėjas /

Jų brangų ir šviesų atminimą pagerbsime atsistojimu ir tylos minute.
Tolimesnę programą pravesti kviečiu, jauniausią Valdybos narę, teisės 

patarėją mūsų f ii. advokatę Rimą Skorubskaitę.
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Fil. Vytautas P. Mikūnas

FONDO VADOVU ŽODIS

Šis gražus vakaras yra skirtas mūsų džiaugsmui ir persvarstymui. Džiau
giamės ankstyvo pavasario daigu, kuris per dvidešimt penkerius metus* 
išaugo į stamboką medį — Vydūno Jaunimo Fondą. Susumavome jo darbo 
rezultatus, kurie teikia kūrėjams ir darbuotojams pasitenkinimą ir džiaugsmą. 
Dirbo daug žmonių ir ilgas valandas, kad pasaulį, anot Roberto Baden Powell, 
paliktų gražesnį negu jį rado.

Persvarstymų metas reikalingas tam, kad rastume naudinga ir reikalinga 
dirbti toliau iki Fondo paslaugų bus reikalinga lietuviška išeivija. Pagaliau per 
25 metus Fondas kontaktus su visuomene turėjo tik Fondo vajuose. Išvysty
mas platesnio visuomeninio bendradarbiavimo yra svarbus veiksnys tolimes
niame ir sėkmingesniame gyvavime. Todėl sveikiname Jus, mieli šios šventės 
dalyviai, ir džiaugiamės Jūsų gausiu dalyvavimu.

Nevarginsime Jūsų statistiniais skaičiais, kurie jų norėtų, gali rasti spau
doje. Pagaliau jie jau buvo ne kartą paskelbti. Mūsų tikslas yra pakalbėti apie 
VJF aplamai. Fondų turime daug, bet turimer ir daug įvairių tikslų. Visi jie 
dirba naudingą darbą ir tai pačiai lietuvių visuomenei. Kam gi reikalingas 
Vydūno Jaunimo Fondas, kurio sukaktį šiandien švenčiame?

Vienas šimtas septyni lietuviai studentai kreipėsi iš 12 kraštų, prašydami 
piniginės paramos studijoms tęsti arba jas užbaigti. Visi jie turėjo šeimose 
finansinius sunkumus. Daugeliu atvejų VJF pagalbos reikėdavo 1-2 
semestrams. Per tą laiką jų reikalai susitvarkydavo ir jie be mūsų pagalbos 
studijas sėkmingai užbaigdavo. 94.2% skolininkų su VJF pilnai ar dalinai atsi
skaitė.

Septyniolika lietuvių studentų norėjo savo lituanistinį išsilavinimą pratur
tinti vasaros kursuose prie Fordhamo ar Kento universitetų. Visiems jiems 
teikėme pirmenybę, ir jie gavo negrąžinamas stipendijas. Mes tikrai žinome, 
kad be VJF pagalbos dalis jų lituanistinių studijų nebūtų užbaigę. Penki pra
šymai buvo nepatenkinti ir tai buvo VJF klaida: sekančiais metais jie į mus 
jau nesikreipė. Reikėjo mums dėti daugiau pastangų lėšas sutelkti, šis 
nuostolis turėtų graužti kiekvieno Fondo pareigūno sąžinę. Nuo dabar mes 
patenkiname visus lituanistinių stovyklų dalyvių prašymus ir šis skaičius 
didėja.

Septynios organizacijos susilaukė Fondo paskolų. Niekas negavo pinigų 
savo egzistencijai pratęsti, jeigu neįrodė gyvingumo, kūrybingumo, suma
numo. Organizacijų paskolos reikalaujamos grąžinti. Keturioms lituanisti
nėms mokykloms atskubėjome į pagalbą su aukomis, kad būtų sėkmingai už
baigti mokslo metai.

Jaunimo knygų leidimas yra viena svarbiausių lietuvybės išlaikymo proble
mų. Keliais atvejais VJF parėmė jaunimo spaudos leidinius bei naujai leidžia
mas knygas.

Jaunimo stovyklų reikšmę supranta tie, kuriems svarbi ir reikšminga lietu
viškos išeivijos ateitis. Seniau jos reikalavo daugiau paramos ir VJF jūs rėmė. 
Dabar jos išsiverčia iš savų išteklių.
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(Dešinėje) VJF pirm.
V. Mikūnas, Tarybos pirm. D. Eidukienė, reikalu vedėja J. Variakojienė, 
iždin. V. Garbonkus ir programos vedėja Rima Skorubskaitė.

Nuotr. J. Tamulaičio
Keturiais atvejais padėjome nukentėjusiems jaunuoliams, dažnu atveju 

našlaičiams, kurie liko tėvynėje. Bet tai nebuvo VJF sritis, tik atskiri ypatingi 
atvejai.

Jaunimas ir tik jaunimas rūpėjo VJF. Tai galioja dabar ir, tikiu, galios 
ateityje. Jaunimo negalime palikti šešėlyje, jis turi būti mūsų priešakyje, 
prieš mūsų akis. Šiam tikslui VJF buvo įkurtas ir tokiu jis žada likti ateityje.

Kai 1952.III.23 penki A.S.S. vadovai nutarė steigti Šalpos Fondą ir po 
dviejų mėnesių jis pradėjo veikti, tai sutapo su 1949 metų Scheinfeldo mieste 
įvykusio A.S.S. suvažiavimo nutarimu. Mintis buvo atvežta į J.A.V. ir reali
zuota a.a. Juozo Ivanausko rūpesčiu Čikagoje. Fondui talkon atskubėjo A.S.S. 
Vadija ir ypatingai jos pirmininkas prof. Ig. Končius, kuris pats pirmasis sau 
nustatė taisykles remti asmeniškais pinigais naujagimį. Ir tai jis vykdė per 
kelis metus. Prof. S. Kolupaila sutiko būti Fondo valdybos pirmininku ir savo 
ilgų metų patirtimi ir savo autoritetu stiprino Fondo valdybos pirmuosius 
darbus. Fondo kūrimas vyko pamažu: trūko lėšų ir patirties. Sakoma, kad 
dideli dalykai gauna pradžią mažuose. Ir taip iš kalėdinių atvirukų pajamų 
pajėgė sutelkti lėšas, kurios atliko anksčiau minėtus darbus. Čia glūdi visa 
VJF veiklos sėkmė ir ištvermė.

Pirmoji Fondo valdyba žengė netvirtus žingsnius. Malonu tai prisiminti ir 
kartu tų žingsnių bendrakeleivius esančius kartu su mumis: fil. Ona Ščiukaitė 
ir fil. Amalija Jagutienė. Po dvidešimt penkerių metų dar esame vis trijulė 
gražus skaičius — trejybė.

Per tuos 25 'metus savo laisvalaikį VJF-ui aukojo daug A.S.S. narių: 3-. 
asmenys valdyboje ir kiek ipažesnis skaičius taryboje. Jie vežė kartais gan
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sunkų šalpos vežimą skautams ir visiems kitiems, už tai padėkos žodį tariame 
tų 137 Fondo ištekliais pasinaudojusių asmenų vardu. Šiandien mus pasiekė 
padėkos laiškas pirmojo studento paskolą gavusio, tai gražus VJF darbo įver
tinimas ir paskatinimas tolimesniam darbui.

Negalėčiau užmiršti mūsų dailininkų, kurie per 25 metus kūrė gražius ir 
širdžiai artimus kūrinius, kuriuos mes kalėdinių atvirukų formoje patiekda
vome mūsų rėmėjams. Tie dažnai kuklūs atvirukai buvo VJF pagrindinis 
pajamų šaltinis. Vienas iš pirmųjų VJF talkininkavo ir šiandien yra kartu su 
mumis tai A.S.S. bičiulis aktorius ir dailininkas Jonas Kelečius. Jam priklauso 
mūsų tikrai didelė padėka. Viso atvirukus kūrė 34 dailininkai ir 2 menininkai 
fotografai. Minėtini didesnį skaičių sukūrę dail.: V. K. Jonynas (5), Z. Sodei- 
kienė (6), A. Sutkuvienė (7), B. Trumpauskaitė (5), A. Rūkštelė (4), A. Vaikš- 
noras (4), V. Vijeikis (45) ir visa eilė dailininkų po mažiau. Be mūsų dailininkų 
kūrinių neišleistume atvirukų ir netektume pagrindinių pajamų. Todėl jiems 
visiems tikrai širdingai dėkojame.

Minėtinas dar vienas VJF darbas, kuris jau virto kasmetine tradicija, tai 
atžymėjimo premija ir žymuo išskirtinam jaunesnės kartos lietuviui veikėjui. 
Šią tradiciją perėmėme iš A.S.S., kuri kelerius metus iš eilės skyrė premijas 
pradedantiems rašytojams. 1972 m. paskyrėme simbolines radijo darbuotojų 
premijas R. Genčiui ir A. Regiui. Sekančiais metais premijų pobūdis kiek kei
tėsi. 1973 metais mus nustebino fil. A. Rukšėno, Day of Shame knygos auto
riaus, puikus Simo Kudirkos įvykių iškėlimas ir pristatymas pasauliui. Už šį 
didelį darbą jam buvo įteikta atžymėjimo premija ir žymuo. 1974 metais su
spindėjo Čikagoje nauja muz. fil. A. Vasaičio žvaigždė, jis buvo apdovanotas 
tų metų premija ir žymeniu. 1975 metais nelikome abejingi fil. D. Kezienės 
reikšmingiems darbams, kuriais ji iškėlė į gerą kelią Simo Kudirkos bylą ir jos 
sėkminga darbuotė amerikiečių tarpe. Jai buvo paskirta tų metų premija ir 
žymuo. Čikagos muzikiniame gyvenime (ypatingai jaunimo tarpe), išsiskiria 
graži ir sėkminga muz. F. Strolios asmenybė. Jis buvo atžymėtas 1976 metų 
premija ir žymeniu.

Priartėjome prie 1977 metų, kurie atnešė naują pripažinimą sėkmingam 
visuomenės ir mokslo darbuotojui. Nekalbėsiu apie jo ilgametį gražų darbą su 
skautais. Jis su skautais tęsia didįjį gyvenimo žaidimą, kurio maža dalis yra 
užsiėmimas su vilkiukais. Mūsų naujasis laureatas visuomeninį ir tikriau 
redagavimo darbą pradėjo su Lituanus žurnalu. Šį darbą jis tęsia su pertrau
komis daugelį metų. Kasmetinis paruošimas mums taip svarbaus Violations of 
Human Rights in Soviet Occupied Lithuania (jau išėjo 6 knygos), ta pačia tema 
knyga portugalų kalboje išleista Sao Paulo mieste Brazilijoje, du Baltų 
Instituto leidiniai vokiečių kalba (1967 ir 1970 m.). Redaguoti leidiniai: Litu
anistikos Instituto 1971 m. Suvažiavimo Darbai, Lietuvių Išeivijos Bibliogra
fija (kartu su J. Dainausku). Redakcinis ir vadovavimo darbas Akademinės 
Skautijos Knygų Leidykloje, Lituanistikos Institute ir mokslinis darbas 
Calumet Kolegijoje. Šiuo metu spaudoje yra pats svarbiausias ir didžiausias 
veikalas “Dissidents in Lithuania since 1945”. Daugumą šių darbų patiekiame 
mūsų kuklioje parodėlėje Jūsų susipažinimui. Tai darbai, o ne žodžiai, kuriuos 
verta pamatyti, paskaityti ir pastudijuoti. Jie kalba už tai, kodėl šių metų 
premija, minint Vydūno Jaunimo Fondo dvidešimt penkerių metų veiklos 
sukaktį, yra paskirta fil. Dr. Tomui Remeikiui. Valdybos nutarimu pristatau jį 
jums. Sveikiname mūsų naująjį laureatą ir linkime jam ir toliau sėkmingai 
dirbti pradėtą darbą. Mes tikime juo ir linkime jam sėkmės ir ištvermės.
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Fil. V. Statkus

VYDŪNO JAUNIMO FONDUI

Sakoma, kad tėvams nėra didesnio džiaugsmo, kaip matyti savo vaikus 
užaugant gerais, naudingais ir laimingais žmonėmis.

Akademinis Skautų Sąjūdis šiandien, žiūrėdamas į Vydūno Jaunimo Fondo 
25 metų gyvenimą ir atliktus darbus, džiaugiasi tokiu tėvišku džiaugsmu. 
Organizaciniai ir nepriklausydamas Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, Vydūno 
Jaunimo Fondas, pilna to žodžio prasme yra Akademinio Skaut Sąjūdžio 
sūnus. Visos Vydūno Jaunimo Fondo veiklos pagrinde glūdi vaižgantinė 
mintis: savo laimę rasti, jos ieškant kitiems. Jos pagrindą galime įžiūrėti ir 
akademinės skautybės šūkyje “ad meliorem” — siekti gėrio, šiuo atveju ne 
sau, bet kitiems, teikti pagalbą jos reikalingiems. Pagalbą ne trumpalaikiuose 
reikaluose, o siekiant dvasinių, protinių vertybių, siekiant mokslo.

Tik su pora išimčių, Vydūno Jaunimo Fondą sumanė, steigė, organizavo ir 
jame dirba tik akademikai skautai-skautės. Nors mintis ir jos vykdytojai yra 
iš akademinės skautijos, Vydūno Jaunimo Fondas nėra subordinuotas Akade
miniam Skautų Sąjūdžiui. Bendri tikslai, bendri siekiai sudaro tvirtesnį ir 
malonesnį ryšį tarpe šių dviejų organizacijų, kaip formali subordinacija.

Mūsų dabartiniame gyvenime, kai neturime savo laisvos valstybės, netu
rime oficialaus politinio svorio, neturime žymesnės ekonominės galios, moks
las, kultūra yra tapę viena veiksmingiausių priemonių mūsų tautinei vertei, 
svoriui, įtakai išlaikyti ir kelti. Kiekvienas sąmoningas lietuvis ir lietuvė, išėję 
aukštąjį mokslą ir įsigiję didesnės įtakos, didesnio svorio savo aplinkoje, yra 
jau vertingas veiksnys išlaikant mūsų tautinį identitetą ir palenkiant gyve
namo krašto aplinką Lietuvai naudinga prasme. Mes matome, kad tą dėsnį 
sėkmingai ir naudingai gyvenime taiko devyniolikos šimtmečių išblaškymo 
patirtį turinti žydų tauta.

Ir taip, pasižiūrėję į Vydūno Jaunimo Fondo dirbamą darbą ilgesnio laiko ir 
tautos platesnių interesų perspektyvoje suprasime, kad tas darbas yra giliau 
reikšmingas, kaip tik paskolų ar pašalpų davimas studentams.

Garsūs, herojiniai darbai gali būti atliekami vienu ypu, vieno momento 
įkarštyje, bet labai reikšmingi ir vertingi darbai gali būti nudirbami ir per ilgą 
metų eilę, tyliu, ištvermingu, nenuilstamu triūsu. Šie pastarieji mažiau paste
bimi, mažiau sensacingi, bet jų vaisiai gali būti nemažiau visuomenei vertingi 
ir svarbūs, kaip tie garsieji žygdarbiai.

Dėkodami tyliesiems Vydūno Jaunimo Fondo darbininkams už jų atliktus 
darbus, jų triūsą, pasiaukojimą, neskaičiuojamas darbo valandas, rūpesčius ir 
meilę lietuviškajam reikalui, tyliai ir patys įsipareigokime tą jų darbą remti 
savo, gal ir nejterdidelėmis, bet nuolatinėmis aukomis ir talka.

Geriausios sėkmės ir ištvermės jiems dar ilgą metų eilę!
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fil. V. Kamantas

STIPENDININKU VARDŲ

Pagrindinis Vydūno Jaunimo Fondo tikslas yra remti visą ASS bei jo narių 
veiklą, ypatingai teikiant aukštuosius mokslus einančiam lietuvių jaunimui 
paskolas, pašalpas, stipendijas ir kitokią materialinę pagalbą.

Per 25-rius veiklos metus Vydūno Jaunimo Fondas suteikė 107 paskolas 
lietuviams studentėms ir studentams ir padėjo 107 asmenims baigti aukštąjį 
mokslą.

Vieną iš tų paskolų ir aš gavau prieš 20 metų, kai studijavau inžineriją 
Cleveland State universitete, ir man buvo paskutiniai finansiškai sunkiausi 
metai. Tada Fondui pirmininkavo prof. Steponas Kolupaila, o reikalų vedėjas 
buvo filisteris Albertas Vengris.

Man ta paskola labai daug padėjo, aš baigiau studijas ir šiandien sėkmingai 
dirbu inžinieriaus profesinį darbą.

Studijas baigęs, gautą paskolą grąžinau Vydūno Jaunimo Fondui per fil. 
Albertą Vengrį po kelių metų (ir po to kiekvienais metais gaudavau dėžes 
kalėdinių atvirukų).

Šiandien savo tarpe neturime prof. Kolupailos ir fil. Alberto Vengrio, bet 
turime fil. Eidukienę, fil. Mikūną, fil. Variakojienę, kurie padeda šių dienų 
studentams siekti aukštojo mokslo.

Turime taip pat ir 107 dėkingas moteris ir vyrus, kurie aukštąjį mokslą 
baigė su Vydūno Jaunimo Fondo pagalba. Visų jų vardu, ir mano paties vardu, 
tariu Vydūno Jaunimo Fondo steigėjams, vadovams ir darbininkams nuoširdų 
ačiū.

Sveikinu Vydūno Jaunimo Fondą išsilaikius 25-kerius metus, per kuriuos jis 
padėjo daugeliui, kuriem tos pagalbos reikėjo! Jų tarpe buvau ir aš. Nors 
šiandien poros šimtų paskola atrodo gal ir nedidelė, bet anuo laiku, kai man 
reikėjo pačiam visus pinigus sugrandyti už mokslą ir pragyvenimą, ta paskola 
buvo man kaip išganymas!

Linkiu Vydūno Jaunimo Fondui dar daug produktyvių metų!
Deja, prie geriausių norų į sukaktuvini minėjimą negalėsiu atvykti, nors 

labai norėčiau.

Su geriausiais linkėjimais

L. Bildušas
(Pirmasis paskolą gavęs)
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Chicago, Illinois
1978 m. balandžio 16 d.

Vydūno Jaunimo Fondui:

Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos skyriui yra labai malonu sveikinti 
Vydūno Jaunimo Fondą bei Fondo darbuotojus, dvidešimt penkerių metų 
veiklos sukakties proga.

Ši sukaktis yra reikšminga ir Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir Fondui ir 
ASS Čikagos, skyriui.
, Reikšminga ASS Čikagos skyriui, nes Fondas per ištisą šio šimtmečio 

ketvirtadalį veikė ASS Čikagos skyriaus aplinkoje. Čikagos skyriaus nariai 
Fondui vadovavo ir talkininkavo. Du mums visiems mieli Čikagos skyriaus 
nariai ir Fondo darbuotojai, Albertas Vengris ir Juozas Ivanauskas, yra jau 
atiduoti tolimajai Čikagos ASS skyriaus prisiminimo ateičiai — jie ilsisi 
Čikagos Šv. Kazimiero Kapinėse.

Reikšminga sukaktis yra Fondui, nes dvidešimt penkeri darbo metai niūsų 
emigracinėje buityje nėra akimirksnis.

Ir, pagaliau, reikšminga sukaktis yra Akademiniam Skautų Sąjūdžiui:
Reikšminga, nes su Fondo įkūrimu, tradicijomis orientuotas 1950-1953 m. 

laikotarpio Sąjūdis labai konkrečiai, išradingai ir praktiškai atsisuko į lietuvių 
studentiją, į materialinės paramos reikalą jai ir su labai nekasdienišku užsi
angažavimu “Artimui”, savo veikla parodė, kad esame lietuvių akademinė, 
skautiška ir visuomeninė organizacija. Juk daugelis iš mūsų prisimena ASS 
sueigą Lietuvių Auditorijoje ir po jos sekančią sueigą, kurioje fil. Br. Kviklys 
perskaitė Dr. Vydūno iš Vokietijos atsiųstą atvirutę su leidimu naudoti jo 
vardą.

Reikšminga taip pat, nes su Fondo įsteigimu, Sąjūdis 1953 m. mūsų visuo
menei parodė, kaip galima ir reikia tvarkytis. Juk nuo to laiko visokiausių 
fondų ir fondelių pridygo, kaip grybų po lietaus. Tarp visų tų fondų Vydūno 
Fondas yra galingose išradėjų eilėse.

Šie svarstymai Vydūno Jaunimo Fondo sukakties proga mus visus džiugina 
ir skatina ateičiai. Mus visus džiugina visada jaunos mūsų ilgamečio Fondo 
darbuotojų širdys. Tad čia Jus visus sveikiname, dėkojame Jums ir džiaugia
mės su Jumis — visada kartu!

Ad Meliorem!

fil. s. Ilona Laučienė, pirm. 
ASS Čikagos Skyrius

Fil. Gintaras Aukštuolis
FSS Pirmininkas

t.m Shirley Plepytė
ASD Pirmininkė

Senj. Eugenijus Butėnas 
Korp. Vytis Pirmininkas

Skiriame $100.00
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Prisimename puikiai su kokiu entuziazmu ir dvasia mudu su Birute dalyva
vome pirmuose VF žingsniuose: daug vakarų praleista pirmųjų atvirukų pla
tinime, pirmųjų balių Čikagoje rengime etc. Džiugu ir mums prisiminti, kad 
mūsų pirmosios pastangos išaugino tokį puikų medį ir su gražiais vaisiais. Be 
abejo didžiausias nuopelnas yra ištverrkingo pirmininko ir visų tų, kurie iki 
šiol Šį reikšmingą darbą tęsė.

Mintimis esame su Jumis siųsdami nuoširdžiausius Linkėjimus ir sėkmės 
tolimesnėje veikloje.

Ad Meliorem!
Fil. A. Juodikis
ASS Clevelando sk. Pirm-kas

Detroito ASS vardu sveikinu Vydūno Jaunimo Fondą, šios garbingos 25-kių 
metų sukakties proga. Ypač džiugu, kad kai daug kas pradeda pavargti, nu
moti ranka, pasiduoti dabarties abejingai aplinkai, Vydūno Jaunimo Fondas 
netik bujoja, bet ir auga. Linkime ir toliau mūsų garbingojo tautos sūnaus V. 
Vydūno dvasioje dirbti šioje pasirinktoje srityje.

Ad meliorem!
Jurgis Jurgutis
ASS Detroito Skyriaus Pirmininkas

Hartfordo, Connecticut ASS skyrius pagarbiai sveikina Vydūno Jaunimo 
Fondą jo 25-rių metų gyvavimo proga. Apgailestaujant, kad negalim dalyvauti 
šiame šauniame paminėjime.

Jūsų
Danutė Grajauskienė

Los Angeles ASS skyrius sveikina VJF-dą 25-rių metų veiklos sukakties 
proga ir linki geriausios sėkmės šitame prasmingame darbe. Mes ir toliau 
remsime jo pastangas padėti lietuviškam jaunimui siekti aukštojo mokslo ir 
ugdytis lietuviškoj dvasioj.

Ad Meliorem!
fil. P. Abelkis
Los Angeles ASS p-kas

Sveikinu Vydūno Jaunimo Fondą švenčiant 25 metų veiklos sukaktį. Per tą 
šimtmečio ketvirtį Vydūno Jaunimo Fondas yra nuveikęs didelius darbus. 
Linkiu ir toliau taip energingai dirbti jaunimo ir mūsų tėvynės gerovei.

Su skautiškais linkėjimais,
Budžiu,

s.v.vjsl. senj. Eduardas V. Meilus, Jr.
Worcester™ Korp! Vytis Pirmininkas
Worcester™ Lietuvių Radio Tz"7 v-'**^*®
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fil. L. Grinius

APIE ŠALPOS FONDU DATAS

I. VYDŪNO JAUNIMO FONDAS

“Mūsų Vyčio” 1977 m. nr. 3-4 marguoja atsiminimais apie Vydūno Jaunimo 
Fondą. Tai yra gražus ir gana išsamus istorinis dokumentas, kuris, deja, ne 
visai tvirtai remiasi tvirtais daviniais.

Filisteriai H. Bokas, V. Mikūnas, 0. Ščiukaitė savo rašiniuose nurodo Fondo 
steigimą įvykus 1952 m. kovo 23 dieną. Ištrauka iš a.a. fil. A. Vengrio prane
šimo, tačiau, teigia 1952.IIL3 datą. Ši data buvo nurodyta ir fil. L. Griniaus 
rankraštyje, kurį atspaudus, jame pasirodė kovo 23 data. Be abejo, kelių dienų 
skirtumas nėra esminis, tačiau 1952 m. kovo 23 d. yra teisinga, nes ji nurodyta 
Korp! VYTIS valdybos protokole.

Kiek daugiau neaiškumo atsiranda kalbant apie Fondo vardą. Fil. 0. Ščiu
kaitė nurodo, kad Fondas buvo pavadintas “Lietuvių akademikų skautų Dr. 
Vydūno vardo šalpos fondo” vardu. Iš tiesų, ASS valdyba, 1952 metų gegužės 
mėn. vykusiame korespondenciniame posėdyje, patvirtino pirmuosius Fondo 
įstatus ir fil. 0. Ščiukaitės nurodytą vardą, kuris dar ir trumpintai įrašytas 
įstatuose kaip “LASŠF” (ž. “Ad meliorem!” 1952.V.28, nr. 4). Pripuolamai 
savo archyve radau 1953 metų pradžios laišką, kuriame Fondas aiškiai pabrė
žia savo priklausomybę Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir “Lietuvių akade
mikų skautų” terminas nėra naudojamas. Spėjamai, ilgas vardas nebuvo 
parankus ir Fondo blankai buvo perspausdinti ant tuomet naudotų ASS 
blankų.

ASS leidiniuose Fondo steigimas yra tik vos ne vos užsimintas. “Mūsų 
Vytis” (1951.IX-X, nr. 7-8 / 35-36), patiekdamas ASS suvažiavimo Klyvlende 
1951. VIII. 18-19 nutarimus, mini “šalpos ir savigalbos” reikalus, bet nė vienu 
žodžiu neužsimena apie Fondo užuomazgą. Turbūt, Fondo kūrimas Klyvlendo 
suvažiavime dar nebuvo keliamas. 1952 m. vasario mėn. “Mūsų Vyčio” nr. 2 
(40) randama kronikos žinutė apie įvykį, kurio pasėkoje Sąjūdis pasijuto labai 
turtingas: “Čikagos ASS skyrius vasario 2 d. vienoje gražiausių Čikagos salių 
suruošė puikų ir puošnų kaukių balių. Labai gražiai ir energingai dirbo visi 
skyriaus nariai, su maža išimtimi, ypatingai: A. Stepaitis, E. Slavinskas, A. 
Vengris, J. Ivanauskas, O. Ščiukaitė, A. Kalvaitytė, R. Sriubienė, A. Karna- 
vičius, G. Valantinas, J. Gilunas, Br. Juodelis, V. Mikalavičius, R. Chainaus- 
kas, Eug. Vilkas, A. Lapatinskienė, B. Juodikienė, A. Ščiukaitė ir kt. ...Pobū
vis davė nemaža pelno, kuris bus paskirtas šalpos, skautiškos spaudos ir pan. 
reikalams. ...Korp! VYTIS skyriui vadovauja energingas senj. J. Ivanauskas, 
ASDS “GRAŽINOS” Draugovei — fil. 0. Ščiukaitė”. 1952 m. gegužės mėn. 
“Mūsų Vyčio” nr. 5 (43) paskyrė Fondui Br. Kviklio vedamąjį straipsnį “Rem
kime studijuojančius skautus”. Jame yra konstatuojamas ASS Čikagos 
skyriaus $300 dovanos paskyrimas ir pažadas šalpos tikslui paruošti dar vieną 
kitą parengimą. “Ad meliorem!” nr. 3 (1952 balandžio 16) yra paskelbta žinutė 
apie Fondo įsteigimą, o nr. 4 (1952.V.28) nurodo patvirtintą Fondo valdybą iš

S , Kolupailos — pirmininko, fil. O. Ščiukaitės, L. Maskaliūno, t.n. A. Kal- 
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vaitytės, senj. V. Mikalavičiaus — narių. “Mūsų Vyčio” 1952 m. birželio-liepos 
mėn. nr. 6-7 (44-.45) yra randamas Fondo steigimo žinios patvirtinimas ir pra
nešama, kad “netrukus Fondas pradeda darbą”. Tų pačių metų spalio-lapkričio 
mėn. “Mūsų Vyčio” nr. 10-11 (48-49) yra klausimai - atsakymai apie Fondą, 
kurie nurodo, kad ASS Čikagos skyrius paaukojo $367.67, o senj. J. Gilun’as — 
$122, kad ruošiamasi išleisti kalėdinius sveikinimus ir kad Fondui talkina ir 
kiti čikagiečiai. Šie “žurnalistiniai” skelbimai, matyt, nebuvo tikslūs, nes 
Fondo iždo knygos (fil. V. Mikūno nurodymu) rodo sekančias pajamas: 
1952.V.1: Čikagos ASS sk. auka $300.-, V.2: J. Gilun auka $22.-, V.2: J. Gilun

Smakaita:
STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION OF 
CHICAGO BANKO NR 537 4 9

DR. VYDŪNO VARDO ŠALPOS FONDAS

Pi min inkaa :
PROF.DR. ST.KOLUPAILA 
1136 E. CORBY BLVD. 
SOUTH BEND 17. IND.

Valdyboa nariai: 
DIPL.INŽ. A.JUODIKIS 
V.GYD. K.KASPERAVIČIUS 
DIPL.FIZIKĖ O.ŠČIUKAITĖ

Baikalą Vadaiaa: 
VYT. Ml KALAVI ČI US 
*nzl W. 45TH 3T-. 
CHICAGO 32. ILL.
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paskola $100.-, V.29: Čikagos ASS sk. auka (Finis semestri pelnas) $75.67; 
1953.III.1: Čikagos ASS sk. auka $600.-, VI.l: prof. I. Končiaus auka $36.-, 
X.22: Klyvlendo ASS sk. auka $50.-; 1954.III.6: prof. I. Končiaus auka $30.-, 
IV.20: Čikagos ASS sk. auka $400.-... Kalėdinių sveikinimų korteles, gi, buvo 
nutarta leisti, V. Mikalavičiui pasiūlius, jau 1952.VIII.4 Fondo valdybos posė
dyje. Fondo jubiliejui skirtas “Mūsų Vytis” nurodo, kad pirmos paskolos 
penkiems studentams buvo paskirtos 1953 metų vasario 13 posėdyje. Pirma 
paskola, tačiau, buvo išmokėta tik už mėnesio, 1953.III.7, Leonui Bildušui.

Jau minėtas 1953 m. pradžios V. Mikalavičiaus laiškas rodo Fondo valdybos 
sąstatą buvus kitokį, nei 1952 m. gegužės mėn. ASS valdyba tvirtino ir kitokį, 
nei paskelbtas 1977 m. “Mūsų Vyčio” nr. 3-4. Senj. V. Mikalavičius jame rašo 
einąs “reikalų vedėjo, iždininko ir sekretoriaus pareigas!” Matyt, kad valdy
bos nariai L. Maskaliūnas, A. Kalvaitytė ir G. Čaplikaitė iš valdybos sąstato 
“iškrito”. V. Mikūnas apie šiuos pasikeitimus prisimena, kad senj. A. Juodikis 
išvyko į Urbaną studijuoti ir posėdžiuose nespėjo dalyvauti; t.n. A. Kalvaitytė 
dalyvavo tik pirmame posėdyje ir iš valdybos atsistatydino 1952.VI.4; senj. L. 
Maskoliūnas dalyvavo tik 1952.VI.4 ir VIII.4 posėdžiuose ir po jų, pašauktas 
karo tarnybon, išvyko; t.n. G. Čaplikaitė posėdžiuose nedalyvavo ir iš valdy
bos atsistatydino 1953.XI.1. Taigi, Fondui buvo sunku verstis nuo pat įsistei- 
gimo ir šiandieninėje vadovybėje yra likęs tik vienas iš jo pradininkų — fil. V. 
Mikalavičius-Mikūnas.

Baigiant šią peržvalgą dera dar grįžti prie 25 metų VJF sukakčiai skirto 
“Mūsų Vyčio”, kuriame fil. O. Ščiukaitė užsimena, kad Vokietijoje eilė filiste
rių galvojo ir tarėsi studentų šalpos reikalu. Tikrumoje, Vokietijoje buvo ne 
tik galvojama, bet 1949 m. vasario 18-20 d.d. Šeinfelde vykusiame ASS suva
žiavime BUVO NUTARTA STEIGTI Studenčių Skaučių Draugovei ir Korp! 
VYTIS bendrą savišalpos fondą (ž. “Vytis”, nr. 7, 1949.III.10). Suvažiavimas 
nutarė “pavesti SSD ir VYČIO Korp! vadovybėms išdirbti šio darbo nuostatus 
ir jį faktiškai suorganizuoti”. Jis taip pat įpareigojo senj. K. Nenortą darbą 
vykdyti. Šiame suvažiavime asmeniškai dalyvavo 21 vytietis ir 4 SSD narės, 
jų tarpe ASS pirmininkas prof. I. Končius (mirė Putname, 1975.11.19), Korp! 
VYTIS vadas fil. B. Kviklys (dabar Čikagoje), senj. K. Nenorta (dabar Bos
tone), senj. J. Kniuipys (dabar Losangele - ?), senj. Z. Ūselis (kur dabar - ?), 
senj. E. Pankevičius (dabar Australijoje), junj. A. Taškūnas (dabar Tasmani- 
joje) ir kt. įgalioti nariai. Prasidėjusios emigracijos sunkumai šią pradžią 
sulaikė. Fondo idėja, tačiau nemirė ypač prof. I. Končiaus akyse: nuo atvy- 
kūno 1949 metais į JAV jis kasdieną atidėdavo iš savo kuklaus uždarbio po 
dešimtį centų tam, kad turėtų ką įteikti, kai Fondas bus įkurtas.

Taigi, Vydūno Jaunimo Fondas pradėjo “veikti” kad ir vieno a.a. prof. I. 
Končiaus asmenyje vos trims mėnesiams nuo nutarimo jį steigti praėjus. 1949 
metų vasario 20 galėtų būti laikoma tikrąja VJF įkūrimo diena. Šiemet, gi, 
liepos 7 sueina trisdešimtsvieni metai nuo Akademinio Skautų Sąjūdžio įstei
gimo Kaselio suvažiavime (1947.VII.7) ir, žinoma, dvidešimtspenki metai 
(1952.111.23) nuo Fondo valdybos darbo pradžios.

II. SKAUTUOS FONDAS

Tęaiajįtistorinių datų patikslinimus, galima paminėti ir tame pat jubilieji
niame "wRhiJZycio” numeryje pristatytą Lietuviškos Skautijos Fondą, kuris 
buvo LSS Tarybos įsteigtas 1975 metų pabaigoje. Čia verta nurodyti, kad LSF 
mintis siekia net 1947 metus. Ją geriausiai pristato anuometinės Pasaulio 
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Lietuvių Skautų Sąjungos pirmininkas fil. K. Palčiauskas “Mūsų Vyčio’ 
1951 m. rugsėjo-spalio nr. 7-8 (35-36):

PL.S.S. VADŲ, VADOVIŲ IR AKADEMIKŲ SKAUTŲ<IŲ LAIKRAŠTIS 
NR 6 ČIKAGA 1951 M. RUGSĖJIS - SPALI S

• LIETUVIU SIZAUTISKO UGDYMO FONDAS

K.Pnlciauskas,J .A. V.

Lietuvįų skautisko ugdymo fondo įnteigimo idėja gimė 1947 metų rudenį,kai Sąjun
gos vadovybe pradėjo Į^inuoti Sąjungos 30 metų juelxiejaus programą .Pirmi jos posėdyje 
1947 Ei.spalio, 25 d.Landshute tuo reikalu buvo nutarta:" įsteigti Lietuviu Skautybės 
Fondę. lietuviška jam skautybės sąjūdžiui remti* .Ritamo Pirmijos posėdyje 1948* 
buvo nustatyti fondo pagrindai: tikslas,organizacinė struktūra,valdymas ir lėšų su
darymo ir naudojimo būdas.Dinis pagrindais remiantis buvo paruosti fondo įstatai,ku
riuos Pirmi ja 19J0.XI.5 d.'balsavimu priėmė ir Taryba l95i.VII.i5 d.bnldavimu patvir
tino.Paruošiamas is darbas ganajilgai užtruko,nes jis prasidėjo tremties sąlygose Euro
poje, o turėjo būti baigtas emigracijos sąlygose JAV-bėse. Svarbiausia tas,kad Fondo 
idėja turės būti realizuota emigracijoje.Buvo minčių, kad Sąjunga su savo Fondu tu- . . 
retų palaukti,nes jią nebūsiąs šiltai sutiktas tos visuomenes dalies,kuri puoselėja 
kitus fondus bendriesiems mūsų tautos reikalams.Tačiau,patyrinėjus padėtu,laukti at
sisakyta,nes tuo hudu mes niekada-, nesulauktumem savo eilės.Taip pat skirtingai žiūrė
ta \ Fondo steigimo reikalą ir pačioje Sąjungoje.

■Lietuviu Skautiško Ugdymo Fondo įstatuose’ fondo tikslas taip apibūdinamas1 '* 
■PISSąjungos veikimui stiprinti ir atsįkarsimos Nepriklausomos Lietuvos lietuvių skau- 
tybei išpiešti ir išugdyti, PLS3 Taryba steigia Lietuviu Skautiško Ugdymo Fondų“.Tai
gi, PLSSą jungos veikimui stiprinti,kad ji išsilaikytų.ir būtų pajėgi atsĮkursifcnos Ne
priklausomos Lietuvos lietuviu skautybei išplėšti ir išugdyti. Tam tikslui Fondui 
teks telkti savo dėmėsi i; tas priemones,kurios remtų ir skatintų reikalingą skautiš
kųjų kadrų paruosin-n.lietuviškcs skautiškos sąmones pakėlimų, išlaikymu ir plėtimų, 
kad atėjus laukiamai valandai bitu paruoštu žmonių sėkmingai Įvykdyti antrųjų Fondo 
uzdaviniė dalį - išplėsti ir išugdyti lietuvių skautybę Nepriklausomoje.Lietuvoje. 
Ir antra4For.das turės telkti įvairiuose pavidaluose dvasinius ir medžiaginius resur
sus,kurie labai bus reikalingi pirmajame Nepriklausomos Lietuv-os ats i Įnirusių lie
tuvių skautų gyvenime periode.Is to išeina, kad Fondo tikslas yra kapitalinis,bet ne 
kasdieninio gyvenimo bėgamųjų reikalų vaikymasis. Jis rems bėgamojo gyvenimo lietu
sių skautybės reikalus tiek,kiek tas rėmimas kapitalizuos dvasinius ir medžiaginius 
resursus ateičiai.

Tikslui siekti Fondas: 1) remia skautiškų .aiygu ir laikraščių leidimą - nes tas 
telkia dvasinius resursus,kuriais galima palengvinti lietuvių skautybei išsilaikyti 
smlgrrc i joje,pakelti jos lygį,sustiprinti kadrus dabarčiai ir ateičiai ir. atėjus 
Laikui dalį knygos lobio perkelti i Nepriklausoma, Lietuvą j 2) steigia ir išlaiko įmo
nes bei įstaigas - kurios palengvintų bei papigintų siekti Fondo tikslų ir patarnau
tų dabarties ir ateities skautiškajam veikimui} ir 3) sudaro geležinius fondus spo-
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108

dalioms uždaviniams - kurie atitiktų ypatingus ateities uždavinius ar specialius 
Fondo rėmėju pageidavimus„ 4 w u

Fondo lėnas sudarys: l)pasizade jusliu asmenų Tepalinius jLna^ai, 2) aukos ir do
vanos ir 3) įvairios pajamose Galime pasakyti, kad šaltiniui,iš kurių Fondas neltiii- 
s)s, bus du: 1) Sų j valgos nariai ir 2) Sęjangod aplinka, Gal pirmiausia, kol Fondo idej 
išpopuliarės pačiuose Sąjungos^nariuose„kol ji bus Sąjungos narių suprasta,atjausta 
ir pasisavinta,ir teks labai is lėto palaipsniui ir sistemingai naudotis tik pirmuo
ju šaltiniu. Centas \ fondo dėžutę kiekvienos skunuiskos sueigos metu butu ne tik 
lasolis nuolatinėje srovėje ?\ Fondo kP.ęą„be-5 lygiai jis balų aukle jaiiiojo darbo srove'e 
lašelis į aukotojo sielų, Kaj. Fondo idėja bus suprasta ir pasisavinta Sųjungos barių, 
tada tik ‘būtu tikslinga paieškoti šaltiniu ir vz Sąjungos nariu, ribų.

Ar Fondas nenustelbs boga'nojo gyvenimo reikalu: ? Atrodo,kad ne. Sąjungos orga
nų ir vietos vienetų, bėgamojo darbo finaneabimas turėtų remtis siais šaltiniais;1) 
nario mokesčiais, 2 )tėvų parama, 3) Parengimų pajamomis.

Fondo lesu, naudojimo tikslingumui išlaikyti numatyta,kad jos gali būti naudoja
mos per Piamiją-.Scserijos Vadijų ir Brolijos Vadijų.

Fondo ir Sąjungos organų veiklps darnumai užtikrinti Fondas veikia artimam 
kontakte su Firmija:Fondo pajamų-išlaidų metinę sąmatų ir sąmatos vykdymo apyskaitą 
priima ir tvirtina Pirmija, 0 Pirmojoje Seserijos ir Brolijos reikalus a/tstoveuja 
Vyria-usieji slcautininkai,Brolijos ir Seserijos interesų atstovavimas nepraleistas 
noi pačiame Fondo valdyme. Fondui vadovauja 5 nariu Fondo Valdyba j.Pirmijos pakvies 
ti - Fondo Vaidytojas,iždininkas ir sekretorius, ir Seserijos bei Brolijos Vadijų 
paskirti atstovai, ’ ’ •

Fondas gali turėti teritorinius skyrius .kuriems vadovauja Fondo skiriami Jgalio- 
tiniai-veikip pagal Fondo Valdytojo nurodymas.

Fondų Kontroliuoja ir tikrina FLSS Kontroles Komisija.
Fondo įsteigimas ir jo realizavimas.gyvenime logiškai derinasi prie pagrindinių 

P-SSąjungos uždavinių. Jei nustotume tikėję Nepriklauso,mos Lietuvos atsikėlimu.,dabar
tines Są jungos buv-imas .taptų boprasmis. Fondas - tai ženklas6kad mes dar tikima 
ir kad musų darbas yra prasmingas.

III. IŠVADOS

Šios pastabos yra ne vien faktų patikslinimui. Jos rodo, kad yra svarbu 
įvykius užsirašyti pastoviose knygose — vieneto dienoraštyje. Spausdinant 
savo laikotarpio įvykių aprašymus, kurie vėliau tampa istorijos šaltiniais, yra 
labai svarbu jungti įvykio vietą, datas, dalyvių pavardes ir patikrintus faktus. 
Mūsų skautiška spauda, o ypač senieji “Vyčio” ir “Mūsų Vyčio” komplektai 
yra turiningi žiniomis ir straipsniais, kurių daugis yra verti naujo dėmesio, 
patikslinimo ir papildymų dalyvių atsiminimais.
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Fil. A. Saulaitis, SJ

VEIKLIOS ATSAKOMYBĖS UGDYMAS VIENETE

Nėra vaisto, kuris išgydytų visas ligas. Nėra ir kiekvienai ligai vaisto. Mūsų 
skautijoje nepilnai išnaudota ugdymo priemonė yra tas senas išsireiškimas 
“skilčių sistema”, iššaukianti septynių mergaičių ar berniukų būrelio vaizdą. 
Tiksliau išsireiškus, skilčių sistema reiškia sistemingą, planuotą ir sąmoningą 
veiklios atsakomybės ugdymą. Nėra didelė paslaptis, kad mūsų sueigos ir 
stovyklos kartais panašesnės į vaikų darželius, kuriuose vadovas ar vadovė 
viską suplanuoja ir praveda, televizijos pavyzdžiu užimdami vaikučius. 0 tada 
stebimės, kada trūksta vadovų specifiniam darbui, vienetui ar tuntui.

Su skilčių sistema rišasi ir kitas dažnai girdimas nusiskundimas, kad nebe
galima sugalvoti įdomesnių užsiėmimų skautams ir skautėms, nes televizija ir 
kitos susižinojimo priemonės jau visą kūrybingumą ir įdomumą panaudojo. 
Kaip tik skilčių sistemos įdomumas nėra įvairume, o kad vaikai ir jaunuoliai 
patys veikia, patys planuoja, patys įvertina. To televizija (ar kiti dalykai) 
niekad neatstoja.

Skilčių sistema taip pat rišasi ne tik su “geltonšlipsiais”, bet su visomis 
šakomis, kuriose palaipsniui vedama prie savarankiškumo arba veiklios atsa
komybės.

Labai įdomų būdą vieneto lygiui įvertinti sugalvojo amerikietės skautės. 
Lietuvių Skaučių Seserijos vadovių suvažiavime Toronte 1978 m. balandžio 
8-9 d. kiekviena dalyvė pažymėjo, kuriame “laipte” ar lygyje yra jos vienetas 
arba vienetas, kurį geriausiai pažįsta. Šios septynios veiklos ir ugdymo sritys 
taip pat padeda apčiuopiamai matyti, ko galima siekti. Penki — aukščiausias 
laipsnis arba galutinas tikslas.

Prie šių sričių pridėtinas klausimas: Atsižvelgiant į skaučių amžių.ir patirtį, 
ar vieneto būklė: labai gera, gera, neišvystyta? Po pratimėlio klaustina: Ko
kiais būdais vadovė sėkmingiausiai skatino mergaites šioje srityje vystytis?

Sąskrydžio dalyvės savo vienetus (ir savo darbą) įvertino pakeldamos ranką 
ties tuo “laiptu”, kuris tiksliausiai nusakė dabartinį lygį:

L SKAUTĖS ĮŽODIS IR SKAUTĖS ĮSTATAI: (1) 0, (2) 1, (3) 18, (4) 22, 
(5) 2. Vidurkis — 3.6. Dauguma vienetų, atstovaujamų sąskrydyje esančių 
vadovių, buvo trečiame ir ketvirtame “laipte” (atsakė apie 50 sesių).

II. ĮŽODIS IR ĮSTATAI VEIKSMINGOJE VEIKLOJE: (1) 1, (2) 2, (3) 40, 
(4) 1, (5) 0. Vidurkis — 2.9.

III. VIENETO VEIKLOS PLANAVIMAS: (1) 11, (2) 11, (3) 25, (4) 8, (5) 0. 
Vidurkis — 2.5.

IV. ATSAKOMYBĖ VIENETO UŽSIĖMIMUOSE IR VEIKLOJE: (1) 3, 
(2) 7, (3) 26, (4) 8, (5) 1. Vidurkis - 3.0.

V. VIENETO LĖŠOS (sąskrydyje neužpildyta).
VI. VADOVAVIMAS VIENETE: (paukštytėms neatsakyta); skaučių: (1) 1, 

(2) 20, (3) 16, (4) 12, (5) 1. Vidurkis - 2.8.-
VII. LIETUVIŠKA DVASIA VIENETE: (1) 1, (2) 2, (3) 35, (4) *7, (5) 1. 

Vidurkis — 3.1.
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I — SKAUTĖS ĮŽODIS IR SKAUTĖS ĮSTATAI

5. Skautės moka ir supranta įžodį ir įstatus, sąmoningai ir rimtai, dažniausia 
sėkmingai, stengiasi šias vertybes įgyvendinti savo elgesyje.

4. Skautės moka, supranta ir kartais sąmoningai stengiasi gyventi pagal įžodį 
ir įstatus, nors ir jų nepasisavino kaip pastovaus elgesio nuostatus.

3. Skautės moka ir supranta įžodžio ir įstatų reikšmę, nors neatrodo, kad 
vertintų juos kaip nuostatus, kuriuos kiekviena mergaitė turėtų savo elge-

. syje pritaikyti.

2. Skautės moka įžodžio ir įstatų žodžius, bet atrodo, kad nesupranta jų 
reikšmės.

1. Skautės nemoka įžodžio ir įstatų.

II — ĮŽODIS IR ĮSTATAI VEIKSMINGOJE VEIKLOJE

5. Mergaitės elgiasi pagal skaučių dvasią visai savaime. Vieneto dvasia ir 
elgesio dėsniai pajuntami net iš šalies. Pačios sugeba asmenines problemas 
spręsti. Asmeniškai ir kartu beveik visada įgyvendina skautišką dvasią 
vienete ir už vieneto.

4. Mergaitės pastoviai draugiškos, bendradarbiauja, patikimos, kreipia dė
mesį į kitus ir gerbia kitus. Paprastai stengiasi tinkamai veikti, be paragi
nimo iš vadovės, nors kartais turėtų daugiau pagalvoti apie savo laikyseną 
ir santykius. Labai retai elgiasi netinkamai.

3. Mergaitės kalba apie “MŪSŲ” vienetą, juo didžiuojasi, jo veikla. Dažniau
sia malonios, draugiškos, pagarbios viena kitai ir vadovėms, bet kartais jų 
elgesys nekoks. Kartais tenka priminti joms apie “gerą” ar “tinkamą” 
elgesį.

2. Mergaitės dažnai malonios viena kitai ir vadovėms. Tik viena ar dvi parodo 
elgesio problemų. Santykiai tarp mergaičių nelabai šilti ir draugiški. Tenka 
dažnai priminti joms apie elgesį.

1. Mergaitės paprastai galvoja apie savo domesius bei norus, ir linkusios ne
pagalvoti apie kitas. Šiek tiek pešasi ar susikerta asmeniškai ar tarp gru
pelių. Būna ir gražių dalykų, kai kurios malonios ir nuoširdžios, bet bendra 
nuotaika nėra labai bendruomeniška.

III - VIENETO VEIKLOS PLANAVIMAS

5. Mergaitės paprastai pačios planuoja savo veiklą ir užsiėmimus. Vadovės 
padeda būdamos maždaug patarėjos.

4. Su vadovės pagalba, mergaitės išvysto savo idėjas veiklai bei užsiėmimams 
ir pasirenka tarp galimybių. Didelė vieneto veiklos dalis išsivysto iš pačių 
mergaičių siūlymų, sumanymų.
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3. Mergaitės vis dar laukia sumanymų iš vadovės. Jos (mergaitės) kartais 
sugalvoja ką nors, ir dalis vieneto veiklos kyla iš jų.

2. Mergaitės parenka veiklai/užsiėmimams dalykų iš 2 ar 3 vadovės patiektų 
siūlymų. Mergaičių sumanymai nepraktiški, nes stinga joms patyrimo.

1. Vadovės beveik visą veiklą suplanuoja.

IV. ATSAKOMYBĖ VIENETŲ UŽSIĖMIMUOSE IR VEIKLOJE

5. Savo pačių iniciatyva mergaitės prisiima atsakomybę už ruošą, tvarkymą, 
reikmenis ir kt., suprasdamos, kad tokia ruoša yra planavimo dalis. Pa
prastai darbą tęsia ir baigia be vadovės raginimų.

4. Mergaitės prisiima nemažai atsakomybės už planavimo smulkmenas, reik
menis, sutvarkymą, vadovei tik bendrai vadovaujant. Paprastai ir ištęsia, 
nors kartais reikia mergaitėms šį tą priminti.

3. Kai vadovė nurodo aiškų, konkretų reikalą, mergaitės bent šiek tiek atsa
kingai rūpinasi tvarkymu, reikmenimis, planavimo detalėmis. Bet reikia 
joms priminti, nes kartais užmiršta užbaigti.

2. Kai vadovė paskiria pareigas/uždavinį, mergaitės mažai rūpinasi tvar
kymu, reikmenimis, planavimo smulkmenomis. Dažnai užmiršta uždavinį 
atlikti.

1. Vadovės prisiima beveik pilną atsakomybę už tvarkymą, paruošimą, reik
menis parūpina, smulkiai viską suplanuoja.

V. VIENETO LĖŠOS

5. Mergaitės sudaro sąmatą ilgam laikui ir jos laikosi, derindamos planus prie 
lėšų. Lėšų planavimas, bendrai paėmus, realistiškas ir gerai apsvarstytas.

4. Mergaitės metams planuoja sąmatą ir nusprendžia trumpesniam laikui iš
laidas. Bet sąmata dažnai nepraktiška, reikia pakeisti, pavyzdžiui, mergai
čių prašyti daugiau pinigų arba nukirpti užsiėmimų.

3. Mergaitės sudaro vieneto sąmatą metams, bet dažnai neišpildo sąmatos 
savaitės ar mėnesio apimtyje. Arba mergaitės nusprendžia trumpo laiko 
išlaidas iš turimų pajamų, bet neplanuoja visiems metams.

2. Mergaitės aptaria ir svarsto galimas išlaidas, bet nesuveda pastovios są
matos pagal turimas pajamas.

1. Mergaitės visai lėšų neplanuoja. Jokių diskusijų apie veiklos/užsiėmimų 
išlaidas-pajamas.
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VI - VADOVAVIMAS VIENETE

PAUKŠTYTĖS

4. Paukštyčių vienetas gerai veikia. Vieneto pareigūnės arba išrinktos arba 
paskirtos iš eilės. Trumpalaikiai “komitetai” įvykdo savo uždavinius pagal 
vadovių pasitarimo bendrus nurodymus. Tebereikia vadovės patarti ir 
padėti.

3. Paukštytės ir vadovė kartu planuoja vieneto vadijoje. Sumanymai iš mer
gaičių ir vadovės, nors vadovė iš anksto viską gerai apgalvoja. Vadovė 
vadovauja diskusijoms.

2. Vadovė pasiūlo keletu užsiėmimų, mergaitės vieneto vadijoje pasirenka 
(ar vienete).

1. Mergaitės formaliai nedalyvauja vadovavime (tai yra, nėra viso vieneto ar 
būrelių vyresniųjų pasitarimų).

SKILČIŲ SISTEMA (SKAUTĖS)

5. Visos planavimo ir tvarkymosi smulkmenos pačių mergaičių vykdomos 
skilčių pasitarimuose ir vieneto vadijos posėdžiuose. Laiks nuo laiko skiltys 
turi savo pačių atskirus užsiėmimus, kuriuose skiltininkė tikrai vadovauja.

4. Skiltys dalyvauja planavime. Skiltininkės pastoviai susitinka su vieneto 
vadove vadijos posėdyje veiklai planuoti. Vieneto vadovė paprastai pirmi
ninkauja vadijos posėdžiui.

3. Skiltys išrenka skiltininkę, kuri eina savo pareigas normaliai. Vieneto 
vadijoje ir skiltyse vyksta šiek tiek planavimo.

2. Vienetas padalintas į skiltis kai kuriems užsiėmimams, bet skiltys nieko 
neplanuoja. Užsiėmimai sugalvojami paprastai vieneto vadovės.

1. Mergaitės formaliai nedalyvauja vadovavime.

VII. LIETUVIŠKA DVASIA VIENETE

5. Gera dalis lietuviškai savo tarpe kalbasi per užsiėmimus. Atsiranda naujų 
rankdarbių, puošmenų, tautosaka ar istorija pagrįstų pasirodymų, dainuoja 
net dirbdamos. Lietuviškumą ir svetimas jaučia.

4. Laiks nuo laiko įdomesnis lietuviškas pasirodymas, rankdarbis, puošmenys 
kūrybingi, nauji simboliai; įvairių lituanistinių užsiėmimų. Visos turi dai- 
norėlį. Kelios savo tarpe kalbasi lietuviškai per užsiėmimus.

3. Lietuviški užsiėmimai planuojami sueigoms, iškyloms, stovykloms, praeina 
neblogai. Dainuoja per laužus ar pan. Kartais įscenizuoja ar dirbinėja ką 
kūrybingo. Su vadove pačios lietuviškai kalbasi.
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2. Vienas kitas naujas papuošimas, pasirodymas, žaidimas. Dainuoja, kai 
reikia. Kartais įdomus lituanistinis užsiėmimas. Niekad neieško būdų 
atstovauti lietuvius, Lietuvą. Vadovei atsako lietuviškai.

1. Tik įprastiniai puošmens, rankdarbiai, vienas kitas lituanistinis žaidimas ar 
pasirodymas, dainuoja nenorom, dauguma lituanistinių užsiėmimų paskai
tų ar pamokymų forma. Su vadove kalba kita kalba, o ir pati vadovė kartais 
į mergaites kita kalba kreipiasi. Virtuvėje daugiau pizzos, chop suey, 
ravioli, French fries, tacos negu kuldūnų, kopūstų, dešrų, barščių, ausiu1 
kių...

Vienas iš pokalbio tikslų buvo padėti vadovėms pasinaudoti skautiška lite
ratūra. Todėl prie kiekvieno uždavinio buvo pridėti nurodymai, kur galima 
medžiagos apie kiekvieną klausimą rasti. Santrumpos: SU (“Skautų užsiėmi
mai”), SVVV (“Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės”), SVVV/ST (“Skau
tiškųjų vienetų vadovai ir vadovės” nuo 292 psl. — stovyklavimo vadovėlis).

I.
SU: Kas sudaro skautybę 5

Išlaikykime vieną berniuką gerame kelyje 10
Pilietiškumo ugdymas 11

SVVV: įžodis ir įstatai 12, skautybės tikslas 20, keli BP charakterio bruo
žai 40, tobulesnis skautas 67, kova su savim 93, pavyzdžio kalba 95, 
vyresniųjų skautų pareigos 262

ŠVVV/ST: stovyklavimo prasmė 305, vadovų laikysena 315, pasitikrinkime 
354

II.
SU: skilties sueigos 31, diskusijos 146, žaidimai 253
SVVV: išlaikykime pagrindinius dalykus 21, skautybė suaugusiems 25,

nariai 70, varžybos 101, vadovų sugyvenimas 256, vyr. pareigūnai 
265

SVVV/ST: stovyklos 295, mūsų stov. 300, vadovų santykiai 317, geros stov. 
požymiai 350, ką skiltis veikia stovykloje 351

III.
SU: skautų sueigos 16, veiklos planavimas 37, sesėms skiltininkėms 50,

diskusijos ir svarstybos 146, skilčių sueigos ir užsiėmimai 190
SVVV: gyva, kūrybinga organizacija 15, skautybės vienybė 31, geresnis

vienetas 50, programos principai 66, programos 81, susirinkimai 
darbo grupės 85, diskusijos 98, jaunųjų vadovų lavinimas 141, 
skautų vyčių pasikalbėjimai 218

SVVV/ST: skautybės metodas 294

IV.
SU: sueigų ruoša 23, pravedame sueigas 47, skiltininkų lavinimo būdai

336
SVVV: Gilwellio kursų kodas 37, vieneto lavinimas 105, pažangumas 107,

jaunųjų vadovų lavinimas 141, skiltis ir skiltininkų lavinimas 154, 
kas yra vyčiavimas 207, sk. vyčių lavinimo principai

SVVV/ST: vadovai ir stovyklos 311, ruoša didesnėm stovyklom 477
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v.
SU: sueigos su tėvais ir svečiais 200
SVVV: vieneto knygų vedimas 117, tėvai 236, sutartinis darbas skautiš

kame auklėjime 280
SVVV/ST: tėvai ir stovyklos 324

VI.
SU: mūsų sistemos pagrindai 7
SVVV: tarnyba 9, organizaciniai klausimai 13, gyva, kūrybinga organiza

cija 19, kas yra vadovas 29, vadovavimas 61, jaunesniųjų skauta- 
vimo pagrindai 181, mišrūs vienetai 258

SVVV/ST: skautavimo pagrindai 293, vadovavimas išplečiamas 320, vadovų 
vertinimas 370

VII.
SU: žvilgsnis pirmyn 14, lituanistiniai užsiėmimai 115, metodas ir

turinys 120, lituan. užsiėmimai 125, skauto užrašai 142, pasakoji
mai 151, minėjimai ir šventės 162, vieneto laužai 163, darbeliai 205 

SVVV: PLB keliu 57, lietuvybė 119, lituan. lavinimas 125, vadovavimas ir
lietuvybė 138, sk. vyčių veikla 213, sesėm vyr. skautėm 231, liet, 
kalba vienete 255, skautininkas ir bendruomenė 267

SVVV/ST: lituan. užsiėmimai 360, lietuvybės pagrindai 372, lit. užsiėm. 376, 
kaip ugdyti liet, nuotaiką 380, laužai 427

(Šie puslapiai paruošti pagal “Girl Scout leader notebook”)
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VITS RENGĖJU AKIMIS

Pažvelgiant į Tautinę Stovyklą iš REKLAMINĖS PUSĖS būtų galima 
teigti, kad šeštoji Tautinė Stovykla buvo labai reikšmingas įvykis Australijos 
lietuvių skautų gyvenime. Lietuvių skautų ir tuo pačiu lietuvių vardas buvo 
iškelti į Australijos visuomenę per radiją, spaudą, T.V., ir per akivaizdinius 
santykius su australais ir kitais svetimtaučiais.

Septynios RADIJO stotys paminėjo Tautinę Stovyklą ar tai per žinias ar 
per pasikalbėjimus su stovyklautojais. Šiuose pasikalbėjimuose dalyvavo 
Jolita Gudaitytė (JAV) ir Daina Traškaitė (Anglija). Per lietuvių radijo valan
dėlę, programą išpildė Detroito “Gabijos” Tunto vyr. skaučių septetas, 
kanklininkė Daina Urbaitė (Cleveland), Kristina ir Regina Sdtkūnaitės 
(Detroit), ir pranešėja Ina Lukoševičiūtė (Montreal). Radio Australia trans 
liavo dvi programas ( ‘feature items”) apie TS į užjūrius. Dvi TELEVIZIJOS 
stotys perdavė trumpas apžvalgas per žinių laikotarpį. TS buvo aprašyta 
trijuose australų DIENRAŠČIUOSE eilę kartų. Taip pat buvo talpintos ir 
nuotraukos. Australų skautų ŽURNALE “Victorian Scout” buvo 
atspausdintas išsamus straipsnis. Šis žurnalas dar kituose dviejuose nume
riuose paminėjo TS.

Tautinė Stovykla susilaukė didelio susidomėjimo iš AUSTRALIJOS 
SKAUTŲ valdomųjų organų. Tarp žymesnių australų skautų svečių dalyvavo 
Australian Commissioner for International Relations, G. Lee, Commissioner 
for Victoria, dr. N. Johnson. Taip pat dalyvavo dvi atstovės iš Victorian Girl 
craide Headquarters.

Buvo gautas asmeniškas sveikinimas iš WORLD SCOUT COMMITTEE, 
generalinio sekretoriaus, Laszlo Nagy. (Oficialaus sveikinimo negalėjo duoti, 
nes LSS nėra oficialiai Tarptautinio Skautų Biuro pripar:nta. Pats svarbiau
sias svečias (kuris pats pasiprašė atvykti į TS) buvo Bruce Garnsey, Chairman 
World Scout Committee, ir Chief Commissioner Boy Scou Association of 
Australia. Kaip Chairman W.S.C. jis yra koordinatorius 2 .raštų 15 milijonų 
skautų. Turėti tokį žmogų Tautinėje Stovykloje buvo didelis laimėjimas Lie
tuvių Skautų Sąjungai. Per stovyklą buvo proga mūsų Sąjungos vadovams, 
ypač Tarybos Pirmininkei, v.s. Lilei Milukienei su juo pasikalbėti LSS rūpi
mais klausimais.

AUSTRALIA POST sutiko išleisti specialų antspaudą atžymėti VI Tautinę 
Stovyklą Australijoje. Antspaudas buvo pagamintas duplikatu ir buvo naudo
jamas dviejuose paštuose 1978 m. sausio 1 - 14 dienom" Šio antspaudo pro
jektą paruošė dailininkas/grafikas p. V. Simankevičiu> irš 3000 laiškų buvo 
antspauduoti su VI TS antspaudu. Stovyklai buvo pagaminta 1800 suvenyri
nių vokų, kurie visi buvo išplatinti per keturias dienas.

Buvo sulaukta dėmesio ir materialinės paramos iš AUSTRALIJOS VAL
DŽIOS ir iš įvairių privačių organizacijų. Stovykloje apsilankė Walter Joną, 
Minister for Immigration and Ethnic Affairs. Net pats Australijos Ministeris

29

31



1977 m. vasaros ASS Toronto skyriaus išvyka a.a. dail. T. Valiaus ūkyje.

Nuotraukos Algio Šeškaus

Pirmininkas Mr. Malcolm Fraser vienoj savo kalboj užsiminė apie įvykusią 
Tautinę Stovyklą.

Be australų, stovykloje dalyvavo latvių, estų, rusų, lenkų ir vengrų atsto
vai.

Stovykla įvyko Gilweil Park, australų skautų pagrindinėje stovyklavietėje. 
Kaip prisiminimą šeštosios Tautinės Stovyklos iš australų skautų buvo gautas 
leidimas palikti stovykloje pagamintą lietuvišką kryžių šalia katalikų koplytė
lės. Šiuo kryžiumi bus įamžinta šeštoji Tautinė Stovykla po Pietų Kryžiumi.

30

s. Henrikas Antanaitis 
(VITS viršininkas)
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Jonas n',;nauskas

AKADEMINĖS SKAUTUOS VEIKLOS KELIAI

Per 54-ius egizstavimo metus ASS eiles perėjo virš 1600 studentų skautų. 
Likimas, ypač senesnius narius, išblaškė po visą pasaulį, gtftokai praretino 
praeities metų eiles ir nublėsino mūsų akademikų skautų spalvas, ne tik me
džiagine, bet ir dvasine prasme. Vienok, ASS yra gyva organizacija ir josios 
eilėes kasmet pasipildo naujais nariais, skautais pradėjusiais studijuoti uni
versitetuose. Žmogaus amžiaus ir vietovių skirtingumai, kaip kiekvienoje 
išeivijos organizacijoje, reiškiasi ir užtat ASS veikla išeivijoje nėra tokia pat, 
kokia ji buvo Lietuvoje, bet ir išsiblaškius po įvairias pasaulio vietoves, visus 
mus jungia į vieną šeimą: 1) ASS tradicijos, 2) Studentų Skautų Draugovės 
1924 metais priimtas mūsų obalsis “Ad Meliorem”, 3) pareiga siekti stiprinti 
visą lietuvių skautų veiklą, pradedant nuo skautų akademikų vienetų ir 4) rū
pintis, kad kuo daugiau lietuviško jaunimo pažintų lietuviško skautavimo 
idėją. Tiems uždaviniams atlikti visi ASS nariai turi pažinti ASS veiklos vi
sumą, turi kasdieniniame gyvenime vadovautis ASS obalsiu ir aktyviai daly
vauti ASS vienetų veikloje. Sąjūdžio gyvybingumui išlaikyti, paskiras ASS 
narys, kaip asmuo ir kaip savo akademinės skautijos padalinio narys, turi 
galimai geriau ir išsamiau įsisąmoninti ASS veiklos duomenis, kurių gaires 
galėtų sudaryti žemiau duodamas ASS veiklos klausimų sąrašas:

L PRAEITIES BRUOŽAI

A. LIETUVOJE

a) 1924.X.16 d., SSD įsteigimas, tikslai, užsimojimai
b) SSD veikla ir josios “skauduliai”
c) Stud. Skaučių D-vė, Korp! Vytis, filisteriai
d) Tų abiejų vienetų korporantiškumas. Ideologija
e) Tų abiejų vienetų santykiai su vyr. LSS vadovybe
f) Tų abiejų vienetų veikimo būdai. Spauda
g) Tų abiejų vienetų vaidmuo universiteto gyvenime
h) Studentai skautai Klaipėdoje ir Vilniuje
i) Rusų okupacija — skautiškų organizacijų likvidavimas
k) Abiejų stud. sk. vienetų turto ir insignijų likimas
l) Stud. Skautai žuvę kovoje su okupantais, mirę kalėjimuose, 

ištrėmime
m) Stud. Skautų pogrindinė veikla Krašte

B. IŠEIVIJOJE

a) Susitikimai DP stovyklose
b) Pirmieji organizaciniai bandymai
c) Stud, skautų vienetų ir junginių organizavimas Vokietijoje
d) Tarpusaviai- atgaivintų vienetų, junginių ryšiai, suvažiavimai
e) Atgaivintų vienetų organizacinės veiklos pagrindai
f) Spauda
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g) Persitvarkymai persikėlus į pastovaus gyvenimo kraštus
h) Korp! Vytis, ASD, filisteriai o
f) Veiklos centralizavimas ir ASS įsteigimas
k) Pereinamojo laikotarpio akademikų skautų ryšiai su LSS vadovybe
l) Filisterių Skautų Sąjunga ir jos įsijungimas į ASS
m) LSS trečioji šaka

II. IDEOLOGINIAI PAGRINDAI

a) Suaugusio skautavimas
b) ASS — ideologinė ir organizacinė 1924-jų metų SSD tąsa
c) ASS ideologijos esmė
d) Skautybė skauto akademiko profesionalo gyvenime
e) Pareigos ir drausmė
f) Ad Meliorem idėjinė prasmė

III. SANTVARKOS NORMOS

a) LSS Statutas
b) ASS Nuostatai
c) Korp! Vytis reguliaminas
d) ASD reguliaminas
e) FSS reguliaminas
f) Kitos ASS veiklos teisinės normos

IV. DABARTINĖ STRUKTŪRA IR VEIKLA

A. NARIAI

a) Bendrai apie ASS narius
b) Junjorai, kandidatės
c) Junjorų, kandidačių globėjai
d) Junjorų, kandidačių parengimo prasmė, tikslai, būdai
e) Junjorų, kandidačių parengimo programa: skautiška, ASS
f) Skauto Vyčio ir vyresnės skautės programų bruožai
g) Junjorų, kandidačių kėlimo ceremonialas
h) Įžodis, iškilmingas pasižadėjimas ir jų prasmė
i) Kas gali dalyvauti junjorų bei kandidačių pakėlimo iškilmėse
k) Senjorai, tikrosios narės ir jų santykis su junjorais bei kandidatėmis
l) Filisteriai, filisterės ir jų “kėlimo” ceremonialas
m) Filisterių teisės spalvų gavimo vienete ir pareigos viso ASS atžvilgiu
n) Garbės nariai, mecenatai ir jų rinkimo bei pristatymo tvarka

B. ASS SIMBOLIAI

a) Obalsis
Uniforma, — josios sudėtinės dalys (juostos, kepuraitės, cirkulis)
c) Ženkleliai
d) Vėliavos '
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e) Vėliavų ceremonialas
f) Sveikinimasis, saliutas

C. SKYRIŲ DARBAI

a) Narių sueigos, susirinkimai
b) Veiklos programa
c) Programinės išvykos, iškylos, stovyklos
d) Metinė šventė
e) Pobūviai, parengimai, vakaronės, parodos
f) Sueigų, susirinkimų vedimo tvarka, protokolavimas
g) Iškilmingų sueigų, susirinkimų ceremonialas
h) Iždininkų darbas

D. SKYRIŲ VADOVYBĖ

a) Valdyba — sudėtis, rinkimas, kadencija
b) Pasiskirstymas pareigomis — atsakingumas už jas
c) Komisijos, komitetai
d) Skyriaus susirašinėjimas, narių sąrašas, piniginė atskaitomybė
e) Skyriaus bylų archyvas, insignijų saugojimas, perdavimas
f) Ryšiai su ASS vadovybe ir kitais ASS padaliniais

E. CENTRO VALDYBOS

a) Korp! Vytis, ASD, FSS CV sudėtis, uždaviniai
b) Tų CV rinkimų tvarka, kadencija
c) Veikla, darbo programos
d) Susirašinėjimas, narių sąrašai, bylų vedimas ir laikymas
e) Nario mokesčio rinkimas, paskirstymas
f) Lėšų telkimas ir piniginė atskaitomybė
g) Ryšiai su savo vieneto padaliniais
h) Ryšiai su kitomis Centro Valdybomis
i) Ryšiai su ASS Vadija ir LSS vadovybe

F. ASS VADIJA

a) Vadijos Pirmininko ir VP pavaduotojo rinkimai
b) Vadijos sudėtis ir josios sudarymas
c) Vadijos ir josios paskirų narių kadencija
d) Darbo programa, planai
e) Ryšiai su vienetų Centro Valdybomis ir kitais ASS padaliniais
f) Ryšiai su LSS Taryba, Pirmija, Brolija, Seserija
g) Iždas, ūkio skyrius, piniginė atskaitomybė
h) ASS Registras ir jo vedimas bei aktualinimas
i) Skautiški reikalai ASS veikloje
k) Darbo ir studijų komisijos
l) Ad Meliorem
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m) Mūsų Vytis
n) Vienetų ir viso AS Sąjūdžio veiklos koordinavimas

G. KITOS ASS VADOVAUJANČIOS INSTITUCIJOS

a) Kapelionai
b) Garbės gynėjas, gynėjai
c) Garbės Teismas
d) Kontrolės Komisija
e) Tų institucijų bylos, — jų saugojimas ir perdavimas

NARIŲ SUSIBŪRIMAI

a) Suvažiavimai, stovyklos, studijų dienos — ASS veiklos ribose
b) Dalyvavimas LSB suvažiavimuose, stovyklose
c) Suvažiavimų šaukimo tvarka, dalyviai, dienotvarkės skelbimas 

spaudoje
d) Suvažiavimų programos, kompetencija, sprendimo teisėtumo sąlygos
e) Reguliaminų bei nuostatų keitimo tvarka ir tų suvažiavimų dalyviai
f) Nepaprasti ASS suvažiavimai ir jų teisėtumas

I. SPECIALI VEIKLA

a) Vydūno Fondas
b) Leidykla
c) Lėšų telkimo komisijos
d) Naujų ASS narių įtraukimo komisija
e) Kalendoriai ir kiti vienkartiniai leidiniai
f) Parodos, bibliotekos, rinkiniai
g) ASS narių darbas LSS vienetuose — Brolijoje ir Seserijoje
h) Individualinė, ASS vardu, narių veikla už ASS ribų
i) Profesinė ASS (FSS) narių veikla, ASS vardu

J. RYŠIAI SU ORGANIZACIJOMIS UŽ LSS RIBŲ

a) Su gyvenamojo krašto PLB vadovybe
b) Su kitomis lietuvių išeivių kultūrinėmis organizacijomis
c) Su mokslinėmis ir kultūrinėmis ne lietuvių organizacijomis

K. RYŠIAI SU OKUPUOTA LIETUVA IR TEN ESANČIAIS 
LIETUVIAIS

a) Lietuvių išeivių savitumo išlaikymo problemos ir priemonės
b) ASS uždaviniai ir pareigos lietuvybei išeivijoje
c) Individualūs ryšiai: korespondencija su artimaisiais, kelionės
d) Ar vykstama į lietuvių kalbos kursus, vasaros stovyklas Lietuvoje?
e) Knygos ir periodika, leidžiamos dabar Lietuvoje
f) Lituanistinės ir specialybinės studijos Lietuvos mokslo įstaigose

34

36



V. SKAUTŲ AKADEMIKŲ DAINOS

a) Gaudeamus
b) Dievui, Tau Tėvynei ir Žmonijai, Atgimė Tėvynė ir t.t.

/

Neabejotina, kad viena stipriausių jungčių, galinčių ir turinčių jungti visus 
ASS narius į vienų, stiprią akademikų skautų šeimą, yra rūpestingas junjorų 
ir kandidačių paruošimas. Junjoro ir kandidatės ASS vienete išbūtas ban
dymų laikas, atlikti pasirengimo darbai, kuo geresnis pažinimas aukščiau 
pateiktame sąraše išvardintų klausimų, akademikų temų nagrinėjimas, egza
minas, Korp! Vytis, ASD priesaika ir jų spalvų užrišimas, vėliavos pabučiavi
mas ir pasižadėjimo pasirašymas — išorinės formos surištos su junjoro pakė
limu į senjorus ir kandidatės pakėlimu į tikrąsias nares, — turi tikslą padėti 
naujam pilnateisiam ASS nariui geriau suvokti akademinio skautavimo pras
mę. Užtat, visi aukščiau išvardinti ASS veiklos klausimai, pirmučiausia su
daro Korp! Vytis junjoro ir ASD kandidatės globėjų pareigas.

Čia verta prisiminti, kad žmogus sugeba geriau vertinti, labiau branginti 
tai, kas buvo nelengva pasiekti. Tai nenuostabu, kad tuose ASS vienetų pada
liniuose, kur spalvų suteikimas buvo atliktas paskubomis, paviršutiniškai, 
ypač be vidinio kandidatės ar junjoro tinkamo parengimo ir pasirengimo, ten 
mūsų spalvos, dažniausiai, lieka tik išviršiniu požymiu priklausymo ASS, o 
silpnesniems asmenims patarnauja gal tik snobistiniam jausmui patenkinti.

Aukščiau pateiktas ASS veiklos klausimų sąrašas (parengtas 1974 metais) 
tėra tik kiekvieno ASS nario ir ASS vieneto veiklos gairės, kurias pažinti ir 
įsisąmoninti turėtų kiekvienas ASS narys. Tai padės mums ir kasdieniniame 
gyvenime realiai vadovautis skautiško gyvenimo dėsniais ir mūsų obalsiu “Ad 
Melioreių!”

Toronto ASS išvyka į dail. T. Valiaus ūkį 1977 vasarą 
Nuotr. A. Šeškaus
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ĮVYKIAI IR PASTABOS

LIETUVIŲ FONDAS turi lėšų 
keturioms stipendijoms. Jas įsteigė, 
po vieną, Agronomų sąjunga, p. A. 
Stalgis ir dvi — p. J. Krukonis savo 
palikimu./J. Krukonio valia nurodo 
dvi stipendijas lituanistikos studen
tams, tačiau iki šiol niekas jų ne
prašė. Lietuvių Fondo adresas yra: 
2422 West Marquette Road, Chi
cago, IL 60629.

MONTREALIO “BALTIJOS” lie
tuvių stovykla yra jau naudojama 
penkiolika metų. Šiais metais nu
tarta, be įsipareigotų pirkti dviejų 
nuomojamų sklypų prie Sylvere 
ežero, stovyklavietę padidinti įgy
jant dar 29 akrų miško plotą. “Balti
jos” stovyklavietė yra apie 90 mylių 
(135 km) nuo Montrealio St. Donat 
savivaldybėje.

DAIL. TELESFORAS VALIUS 
mirė 1977 gruodžio 1 nuo vėžio ligos 
Toronte. Velionis gimė Rygoje 
1914 m. liepos 10, augo Žemaitijoje, 
mokėsi Kaune Meno mokykloje. 
Pasiekęs Kanadą jis lankė Ontario 
Pedagoginį institutą, kuriame įgijo 
mokytojo teises. Lietuvoje dail. T. 
Valius dėstė piešimą, vėliau profe
soriavo Vilniaus Meno mokykloje, 
buvo Telšių teatro direktorius, 
Freiburgo dailės instituto profeso
rius, o Toronte — Centrinės techni
kos mokyklos piešimo dėstytoju.

LIŪDNI DUOMENS. Toronto 
Prisikėlimo parapijoje 1977 metais 
mirė 41, o Kankinių parapijos Ana
pilio kapinėse buvo palaidotas 91 
parapijietis. Mirimų skaičius 1977 
bėgyje viršijo krikštijamų skaičių.

Šią liūdną statistiką galima švelninti 
spėjant, kad daugelis parapijiečių 
naujagimius krikštija ne lietuvių 
bažnyčiose, bet paskutinių patarna
vimų savo artimiesiems siekia lietu
vių tarpe.

LIETUVIAI ALKOHOLIKAI yra 
įsteigę savo “Alcoholics Anony
mous” (AA = Bevardžių alkoholikų) 
skyrius. Čikagos būrelis “PRA
DŽIA” tyliai veikia jau šešis metus. 
Prieš kelis metus panašus būrelis 
buvo įsteigtas ir Montrealyje.

KANADOS LIET. JAUNIMO 
SĄJUNGOS 1977/78 metų pirmi
ninkas J. Valaitis, persikeldamas į 
darbovietę, pareigas perdavė To
ronto universiteto studentui P. 
Kurui. Valdybos sekretorė yra ASD 
t.n. Nijolė Gverzdytė.

MONTREALIO STUDENTAI 
1977 m. gruodžio 27 - 1978 sausio 1 
d.d. suorganizavo penkioliktą slidi
nėjimo stovyklą Šv. Laurentien (St. 
Donat) kalnuose. Joje dalyvavo apie 
90 svečių iš Baltimorės, Bostono, 
Čikagos, Detroito, Klyvlendo, Mon
trealio, Toronto ir Vašingtono.

VOKIEČIŲ TEIGIMU, didžiau
sias pasaulyje choras yra 2500 balsų 
Fišerio chorų junginys. 700 šio choro 
narių š.m. gegužės mėnesyje pen
kias dienas debiutavo JAV išpildy- 
dami “Taikos mišių” premjerą Va
šingtono R.K. Nekalto Prasidėjime 
šventovėje, koncertuodami nuc 
Kongreso rūmų laiptų ir atlikdam 
specialią programą Niujorko Džai 
ants (NY Giants) stadione prie: 
kojinio žaidynes.

36

38



VEIDŲ Į LIETUVĄ. Nėra pa
slaptis, kad vidurinės ir jaunesnės 
kartos išeivių tarpe yra gana daug 
žmonių, kurie nepraleidžia progos 
įvairiais būdais vystyti ryšius su 
Lietuva, ypač su jos kultūros ir 
humanitarinių mokslų atstovais. Šio 
draugiško sąryšio nariai palaiko 
tamprų asmenišką ryšį tarp savęs 
beveik visose JAV ir net Kanados 
lietuvių gyvenvietėse.

Neviešas, netgi savotiškai po
grindinis, sąryšis prasidėjo vienos 
jaunesnės kartos suvažiavimo pre
legentui paskelbus šūkį “Veidu į 
Lietuvą”. Jis vystėsi organizuojant 
JAV lietuvių krepšininkų kelionę į 
Lietuvą, renkant knygų siuntą Vil
niaus universitetui ir ruošiant Lie
tuvos menininkų pasirodymus, jų 
darbų parodas čionai. Yra įdomu, 
kad sąryšio nariai sugeba sužinoti 
kas ir kuomet lankysis iš Lietuvos, 
kokios galimybės yra ruošti meninį 
pasirodymą, darbų parodą, kas 
kviestinas į įvykį ir pan. Sąryšis taip 
pat dažnai rūpinasi lankytojų iš Lie
tuvos bent kukliu aprūpinimu, ryšio 
ir priėmimo įvairiuose miestuose 
paruoša ir kartkartiniu lankytojų 
kelionių išlaidų apmokėjimu.

Tokios pastangos neabejotinai 
reikalauja ankstyvų žinių apie apsi
lankančius, daug asmeniško ryžto ir 
šiek tiek lėšų. Pastebėta, kad sąry
šis skiria daugiau dėmesio dabarties 
Lietuvos meniškų jėgų ir darbų 
pristatymui ir humanitarinių moks
lų atstovams, bet vengia (nors ir 
turėdamas žinias) turistinių grupių 
net ir tuomet, kai jų sąstate yra 
’takingi tarybiniai pareigūnai. Pa
stebėta taip pat, kad įvykių ruošėjai 
nesinaudoja įsipilietinusių organiza
cijų vardu, bet remiasi pavieniais 
pritariančiais nariais. Abiejose At
lanto pusėse vyraujančios sąlygos 
neabejotinai skatina šio sąryšio 
itstovus savęs neskelbti ir darbą 
vystyti asmeniškų ryšių plotmėje.

Atsimenant sąryšio pradus, jis ge
riausiai vadintinas “Veidu į Lietuvą” 
srove. Jo dalyviai šiandien atsto
vauja beveik visas ideologines gru
pes ir organizacijas.

KELIONĖS Į LIETUVĄ. Nėra 
paslaptis, kad lietuvių didžioji spau
da gana griežtai pasisako prieš gru
pines keliones į Lietuvą. Sekant 
senomis išeivių veiksnių rezoliucijo
mis Klyvlende ir jų pakartojimais, 
pastangos vykti į Lietuvą kitais, nei 
giminių lankymo, tikslais yra vadi
namos ne “bendravimu”, bet “ben
dradarbiavimu” su okupantu. Ta 
pati didžioji spauda, nevengdama 
karčių žodžių Lietuvos lankytojams, 
tačiau, be išimčių talpina skelbimus 
apie turistines keliones į Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungą.

Senos, nors ir pakartojamos rezo
liucijos, matyt, žmonių nesulaiko 
nuo pastangų Lietuvą lankyti ir 
praleisti daugiau, nei leidžiamas 
penkias dienas. Taigi, ekskursijos 
būna ruošiamos įvairiais būdais ir 
naudojantis įvairiais kvietimais, 
kaip jaunimo išvyka iš Sisero prie
miesčio, kaip Montrealio jaunimo 
grupė, ar inžinierių grupei jau antru 
kartu išsirūpinant kvietimą iš Lie
tuvos Mokslų Akademijos ilgesnei 
viešnagei... (Ig)

CLEVELANDO LIETUVIŲ KLU
BAS 1977 metais pradėjo skirti 
$1000 premiją pasižymėjusiam vie
tos lietuviui visuomenininkui. 1977 
m. premija buvo įteikta V. Rociūnui. 
1978 metų premijos įteikimas įvyks 
š.m. spalio 7 d. Klyvlendo Lietuvių 
namų salėje.

BALTIMORĖS lietuviai š.m. 
vasario 12 atidarė muziejų Lietuvių 
salės trečiame aukšte. Lėšas šio 
muziejaus įrengimui paskyrė JAV ir 
Merylando valdžios per Baltimorės 
miesto burmistro įstaigą. Muziejaus 
atidaryme dalyvavo pats burmistras 
Šėferis (W. D. Schaefer).
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FU. E. Korzonas su pagrindiniu vakaro kalbėtoju fil. Liūtu Grinium (d.).
Nuotr. J. Tamulaičio

EMILIJA JONUŠIENĖ įsteigė 
a.a. muziko Broniaus Jonušo vardo 
metinę $1000 stipendiją, kuri bus 
administruojama pačios ponios Jo
nušienės. Terminas prašymams pa
duoti bus kiekvienų metų gegužės 
15.

PREZ. A. SMETONA — KOM
POZITORIUS? Cleveland© lietuvių 
laikraštis “Dirva” pranešė, kad 
žinoma JAV Saimen ir Šuster lei
dykla 1976 m. “The Victor Book of 
the Opera” laidoje, aprašydama 
čekų kompozitoriaus B. Smetanos 
kūrybą, tekstą iliustravo prez. 
Antano Smetonos atvaizdu. Ar 
klaida buvo atitaisyta, laikraštis 
nenurodo. •

FIL. B. JUODELIS, JAV lietuvių 
Švietimo tarybos vardu kreipėsi į 

JAV Švietimo departamentą prašy 
damas $100.000 pašalpos lituanisti
nėms mokykloms paremti 197č 
metais. Australijos — Sidnėjaus — 
šeštadieninę mokyklą pažadėjo 
remti Naujosios Pietų Valijos pro
vincijos valdžia, kuri apmokės pa
talpų nuomą ir mokytojų atlygini
mus. Kanados mažai Dėli-Tilson- 
burgo šeštadieninei mokyklai, ku
rioje dėsto dvi mokytojos, paramą 
1978 metams pažadėjo Ontario pro
vincijos valdžia.

LIETUVIŲ FONDAS 1978 metų 
pradžioje turėjo 4434 narius ir 
$1.442.891,69 kapitalą. Š.m. balan
džio 2 dienos posėdyje susirinkusi 
pelno skirstymo komisija svarstė 47 
prašymus pašalpoms, kurių 9 buvo 
patenkinti. LF taip pat paskyrė 
Liet. Agronomų sąjungos metinę 
stipendiją studentui V. Rasučiui. Šio 
fondo pelno skirstymo komisijos 
sekretoriumi yra fil. V. Kamantas.

RAUDONOSIOS KINIJOS žinių 
agentūra š.m. kovo mėn. 30 pa
skelbė straipsnį, kuriuo Sovietų Są
junga kaltinama neteisėtai savo 
ribose laikanti Armėniją. Kaip žino
ma, Armėnija buvo Rusijos carų 
pavergta prieš 150 metų.

ŠVEDIJOS lietuviai buvo susi
rinkę Stokholme paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 60-tą 
sukaktį. Minėjime dalyvavo 40 lie
tuvių, kurių 15 buvo gimę Lietuvoje. 
Susirinkimo proga buvo išrinkta 
penkių asmenų valdyba ir draugijos 
revizorius.

PURDUE universitete įsteigtas 
lietuvių studentų klubas, kuriame 
1978 metų pradžioje priklausė 25 
nariai.
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N. LINGERTAIČIO GINTARO IR 
SIDABRO PUOŠMENŲ 

PARODA

Gintaras — mūsų pasididžiavimo 
objektas, kuriuo nuo žilos senovės 
prekiavo baltai, ir kurio dirbiniai 
žinomi iš priešistorinių laikų.

Gintaras — kartu ir mįslė. Kaip 
nėra dviejų lygiai vienodų medžio 
lapų, snaigių ar kokuso riešutų, taip 
kiekvienas Pabaltijyje išplautas ar 
iškastas gabalėlis skirtingas, kitoks. 
Kaip vaikas būna užburtas debesų 
paveikslais, kaleidoskopo spalvomis 
ir raštais, taip kiekvienas gintaro 
gabalėlį vartome, žiūrime, ar nera
sime ypatingų, įdomių bruožų, kurie 
sužadintų vaizduotę.

Į gintaro gabalėlius menininkas 
žvelgia savomis, akylesnėmis aki
mis. Iš pagarbos gintaro mįslei Nor
bertas Lingertaitis gabalėlių ne
skaldo, negręžia sraigtams ar kobi
niams skylučių, o savo menu žavin
gai iškelia paties gintaro grožį. Jo 
meniškai sukurta sidabro aplinka 

nenustelbia jame įdėto suakmenė
jusių sakų gabalėlio. Dirbinio 
centras lieka pats gintaras. Turbūt 
ir kuklaus dailininko nepastebės 
asmuo, matydamas Norberto pa
puošalu pasipuošusią lietuvę ar lie
tuvaitę, o tik išsireil'š: “Kokia graži 
moteris”.

Ši yra pirmoji Norberto Linger- 
taičio gintaro ir sidabro papuošalų 
paroda Čikagoje, nors jau yra rodęs 
juos prie Bostono ir laimėjęs pre
mijų. Jo papuošalus, — kurių kiek
vienas jsąvitas ir skirtingas, — ne
šioja moterys Kalifornijoje, rytuose, 
Floridoje, Clevelande, Detroite, 
Kanadoje, Australijoje, Paryžiuje, 
pačioje gintaro tėvynėje Lietuvoje 
ir net Čikagoje.

Dailininkas visada mėgo meną, o 
jo rankos, kaip lietuvių liaudies 
menininkų per šimtmečius — auksi
nės. Savo namų dirbtuvėje dirba dar 
medžio drožinius, litografiją. Matęs 
gintaro puošmenis parodose, jais 
susidomėjo, išmokęs sidabrą dirbti 
iš draugės Živilės Pauliukonytės.
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Baigęs Vesper George School of 
Art, devynerius metus jau kuria 
šioje srityje. . ’

Norberto stilių netaip lengvai 
nusakysi, nes jis keičiasi — meni
ninkas suranda naujų raštų, įvai
rumų, o techninė patirtis leidžia 
kurti sudėtingesnius puošmenis. 
Net ir kai gintaro gabalas sulūžęs ar 
jau, kartą suskilęs, suklijuotas, 
Norbertas sugeba gintaro “žaizdą” 
sidabru užgydyti. Būdamas jautrus 
ne tik žaliavai, bet ir asmeniui, kuris 
papuošalą nešioja, mieliau kuria 
pažįstamam žmogui, pagal jo ar jos 
skonį ir išvaizdą. Pastebėsime, kad 
šiuo metu Lietuvoje gaminti dirbi
niai padaryti iš nestipraus metalo, 
labai retai iš sidabro ar aukso, o žie
dai dažnai turi giliai įgręžtą gintarą, 
kurį Norbertas laikytu sugadintu.

Dirbdamas pats ir knygose studi
juodamas lietuvių liaudies medžio ir 

metalo dirbinius, Norbertas savo 
stilių lietuviškai vysto. Jo darbo 
įrankiai — plaktukai, priekaliukas, 
žnyplės, replės, brūžekliai, litavimo 
lempa, šlifavimo įrankiai, piūkliu- 
kas. Bet sėkmingiausias įrankis ar 
priemonė yra paties dailininko kū
rybingos rankos ir lietuviška širdis.

Kartu su Norbertu Lingertaičiu 
Čikagoje vieši Aldona Lingertai- 
tienė. Jie abu sugeba meilę visa 
tam, kas lietuviška, sumaniai ir šil
tai perduoti jaunimui, su kuriuo 
dirba stovyklose ir jaunimo organi
zacijose. Į parodos atidarymą at
skrido ir Aldonos brolis Vytas 
Dabrila iš Bostono.

Todėl Akademinio Skautų Sąjū
džio Čikagos skyrius džiaugiasi, 
galėdamas šią parodą ruošti.

(Iš įžanginio žodžio Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje kovo 
31 d. Paroda baigėsi balandžio 2 d.).

ASS Chicagos skyriaus rengta Norberto Lingertaičio gintaro ir sidabro 
papuošalų paroda Jaunimo centre.

Nuotraukos A. Kezio
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(

Toronto ASS nariai iškyloje (fail. Bakio ūkyje 1976 m. vasarą.
Nuotr. A. Šeškaus
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A.a. dailininkas Telesforas Valius kalbasi su fil. Gediminu Kurpiu ir aiškina 
apie meną Toronto ASS nariams.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
labdaros fondas 1977 m. paskyrė 
virš $10.000 lietuvių organizacijoms: 
$2000 Rambyno ir $1500 Šatrijos 
tuntams, $500 Toronto liet, stu
dentų klubui, $2500 Gintaro an
sambliui ir kt. vienetams.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
kuratorijos (direktorių tarybos) 

narių suvažiavimas įvyko š.m. va
sario 24-25 d.d. Romuvoje dalyvau
jant trylikai narių. Posėdžiams buvo 
patiektos gimnazijos ir bendrabučio 
išlaidų sąmatos, iš kurių matyt, kad 
1977-1978 mokslų metų septynias
dešimties mokinių išlaikymas kai
nuoja sekančiai: 1977 metais: gim
nazija — 428.798, 78 DM bendrabu
tis — 279.851,30 DM, viso 708.650,08
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DM; 1978 metais: gimnazija — 
447.500 DM, bendrabutis — 300.296 
DM, viso 747.796 DM; 1979 metais: 
gimnazija — 489.394 DM, bendra
butis — 313.350 DM, viso 802.744 
DM. Vieno mokinio vidutinės išlai
dos todėl siekia: mokymui — 6.800 
DM, išlaikymui bendrabutyje — 
4290 DM, arba po 10.675 DM me
tams. Skaičiuojant JAV doleriais, 
vieno mokinio mokymas kainuoja 
$3400, o išlaikymas bendrabutyje 
$2145, nes valiutos kursas yra apie 
2 DM už $1. Lyginant su JAV vidu
rinėse mokyklose skiriamom išlai
dom mokslui (apie $1500 vienam 
mokiniui), Vasario 16 gimnazijos iš
laidos atrodo labai didelės. Gauti 
posėdžių pranešimai, deja, nenu
rodo, smulkesnės atskaitomybės ir 
pajamų pasiskirstymo pagal šalti
nius: kiek yra gaunama iš Vokietijos 
federalinės valdžios, kiek iš Baden- 
Viurtenbergo provincijos, kiek iš 
aukų ir kiek iš įmokėjimų mokslapi- 
nigių pavidale.

Suvažiavimo metu buvo svarstyti 
kiti gimnaziją liečią reikalai, jų 
tarpe buvo nutarta papildyti ben
drabučio nuostatai ta prasme, kad 
mokiniams bus privaloma dalyvauti 
gimnazijos iškilmėse ir bažnytinėse 
pamaldose šventadieniais. Suvažia
vimas taip pat balsavo naujų kura- 
orijos narių išrinkimą, kuriame iš
pyškėjo aštrūs nuomonių pasidali- 
limai.

Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
valdybai pirmininkauja tėvas A. 
Bernatonis, valdybos iždininku yra 
inž. J. Sabas, o gimnazijos direkto
riumi yra V. Natkevičius.

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS val
dyba rinkimų būdu buvo perkelta iš 
Čikagos į Losangelą. Jos nauju pir
mininku yra v.s. J. Kuprionis.

16-35 METŲ RAŠYTOJAI lietu
vių ir kitomis kalbomis gali daly

vauti Pas. Liet. Jaunimo sąjungos 
skelbiamame konkurse. Premijos 
bus skiriamos liž šešis geriausius 
darbus trijose kategorijose lietuvių 
kalboje ir už bent vieną darbą ne 
lietuvių kalboje. Darbai lietuvių 
kalboje bus rūšiuojami pagal pobūdį 
į grožinę literatūrą, poeziją ir žur
nalistiką ir pagal autorių amžių į 
16-24 m. jaunuolius ir 25-35 metų 
vyresniuosius. Kitomis kalbomis 
parašyti darbai privalo būti prista
tyti su vertimu lietuvių kalboje. 
Daugiau informacijų galima gauti 
rašant PLJS KONKURSUI, 1573 
Bloor W., Toronto, Ont. Canada 
M6P 1A6. Konkurso terminas yra 
1978 m. gruodžio 1 d.

TORONTO “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” savaitraščio bendradarbė R. 
Buragaitė-Šidlauskienė siūlo lietu
viams nepirkti gaminių (arabų 
boikoto pavyzdžiu) iš bendrovių, 
kurios prekiauja su Sovietų Są
junga. Autorės patiektas gamintojų 
sąrašas nurodo tarp kitų, Bendix’ą 
(automobilių stabdžiai), Chrysler’į, 
Fordą, General Motors (automobi
liai), Coca Cola, Pepsi-Cola (nesvai
ginantys gėrimai), stambiąsias ben
zino, chemijos, elektros ir elektroni- 
jos bendroves, Sears Roebock’o 
(universalinė prekyba) ir kt. Šį są
rašą galima būtų papildyti taip pat 
lietuvių sukurtomis ir jų vadovauja
momis bendrovėmis, kurios neatsi
sako pajamų iš prekybos su Sovietų 
Sąjunga. Sąrašą reikėtų taip pat 
papildyti JAV, Kanados, Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos ir kt. vakarų 
valstybėmis, kurių vyriausybės 
stengiasi prekybą su rytų kraštais 
plėsti. Taigi, žydų ar arabų pradėtus 
boikotus reikėtų geriau apsvarstyti 
prieš skelbiant patarimus.

(lg)
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JAV VOKIEČIAI įsteigė Jungtinį 
Amerikos vokiečių komitetą, kuris 
siekia apjungti ir atstovauti visų 
JAV vokiečių tautinius ir kultūri
nius interesus. Šis komitetas buvo 
įsteigtas Filadelfijoje 1977 liepos 
mėnesyje ir remiasi pagrindinai 
esamų vokiečių organizacijų nariais. 
Komiteto nustatyti nario mokesčiai 
yra $1 metams mokant per organi
zacijas arba $10 metams tiesiogiai 
besiregistruojantiems. Šiuo būdu, 
tikimasi, bus stiprinamos atskirose 
vietose veikiančios organizacijos ir 
jų pajėgumas derinti JAV vokiečių 
poreiškius bendram tikslui. VDAK 
(Vereinigtes Deutsch - Amerikani- 
sches Komitee) per dešimtį mėnesių 
išaugo į 26.000 mokesčius mokančių 
narių organizaciją.

FIL. K. KODATIENĖ, Miami, 
Floridos lietuvių klubo valdyboje 
eina kultūros reikalų vadovės parei
gas. Klubas fil. K. Kodatienės 
pastangomis, pradėjo leisti savo 
laikraštėlį “Žuvėdrą”.

IR TAIP BŪNA. Penkiolikos 
metų JAV lietuvaitė, užpykusi ant 
tėvų, pabėgo iš namų. Sekančią die
ną Teresės senelė buvo policijos pa
kviesta atpažinti auto nelaimėje žu
vusios mergaitės. Mergaitės kūnas 
buvo perduotas laidotuvininkui, 
kuris paskelbė laidotuvių tvarką, 
bažnyčios ir kapinių apeigų laikus. 
Dieną po pranešimo apie Teresės 
tragišką mirtį, penkiolikametė grįžo 
apsiašarojusi namo, žadėdama nie
kad daugiau iš namų nebėgti. 
Klaidą padariusi senelė laikraščiams 
davė naują skelbimą, kuriuo ji atsi
prašė už artimų ir draugų suklaidi- 
nimą ir laidotuves atšaukė.

TORONTO SKAUTININKAI 1977 
m. gruodžio 14 d. paruošė fil. B. 
Kviklio surinktų istorinių daiktų ir 
raštų parodą. “Kovojančios Lietu
vos” paroda vėliau buvo perkelta į 
Ontario provincijos Dehli ir Lon
dono miestus.

Fil. Gediminas Kurpis užriša spalvas ir ASD įžodis a.a. dail. T. Valiaus
ūkyje prie Toronto.

Nuotr. Algio Šeškaus
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SKAUTŲ VADOVUI

RINKIMŲ BELAUKIANT. Šiais 
metais baigiasi 1976-1978 m. rinktų 
vadovų kadencijos. Bus renkami 
LSS Tarybos, Kontrolės komisijos, 
Garbės teismo nariai, šių vienetų 
pirmininkai, Akademinio skautų są
jūdžio, Brolijos ir Seserijos Vyriaus' 
skautininkai, jų pavaduotojai, Gar
bės gynėjai ir Rajonų vadai.

Paširuošimai rinkimams kol kas 
ribojosi LSS Tarybos Pirmi jos su
važiavimo taisyklių svarstymu ir 
ASS Vadijos protestu prieš kai ku
riuos patvarkymus (ž. “Ad Melio- 
rem!” Nr. 77-3). Iš šalies žiūrint, dar 
Lietuvoje prasidėję ginčai tarp LSS 
ir ASS yra pavirtę į tradiciją: 
atrodo, kad abiem pusėm yra svar
biau, kas ginčą laimės, o ne tai, ar 
yra dėl ko ginčytis. Autoritetams 
įsisiūbavus, žinoma, yra lengva 
pamiršti, kad reikia spręsti klau
simo esmę ir visos Sąjungos, o ne 
vadovaujančių troškimus.

Vienetuose dirbą vadovai, tiesa, 
ginčą mažai mato ir, turbūt, jo ne
nori matyti: skautavimas nevyksta 
sėdint už žalia gelumbe uždengto 
stalo ir nelaukia akademiškų spren
dimų! Šioje plotmėje LSS Tarybos 
Pirmija yra tiek naudinga vadovui, 
kiek ji padeda (?) ir kiek ji neken
kia (?) kasdieniniam darbui.

Artėjantys Sąjungos rinkimai 
vienetuose, tačiau, kelia ir kitus rū
pesčius. Atokesniuose rajonuose yra 
nuogastaujama, ar bus ką rinkti 
Rajono vadu. JAV, gi, yra gyvai 
svarstoma, kur spiesi s. 1979-1981 
metų LSS vadovybė ir kaip tai įtai
gos vienetų darbą. Šioje plotmėje 
keliamas rūpestis yra gyvas ir 
tikras. Kiekvienų rinkimų metu juk 
atgyja jausmai už ir prieš didžiausią 
mūsų skautijos burtį — Čikagą. 
Šiais metais šis tradicinis klausimas 
įgijo kiek kitokį skambesį: ar tei
singa leisti Atlanto Rajonui valdyti

Sąjungą be pertraukos keturiolika 
metų?

Čirška • žvirbliai ant stogų, kad į 
LSS Tarybos Pirmininko vietą taiko 
bent du vadovai iš Atlanto rajono; 
Čikagoje, sako, gali irgi bent vienas 
kandidatas atsirasti... Taigi, būsimi 
rinkimai gali virsti ankstyvu pozi
cijų tvirtinimo — kas visiems geres
nis — populiarumo varžybomis. De
mokratiška sistema čia ir suklumpa, 
nes būna išrenkami ne būtinai pajė
giausi vadovai, bet tokie, kurie gra
žiausiai šypsosi.

dgj)
Kuo toliau — tuo sunkiau surasti 

bet kuriai lietuviškai organizacijai 
vadovų, pirmininkų. Skautijoje ne
retai darbo ir posėdžių turinio di
desnė dalis tenka ne skauto-skautės 
auklėjimui ar vienetų ugdymui, bet 
ginčams savo tarpe. Net ir patva
riausi asmens varginami įtampos 
pačioje organizacijoje. Dirbantieji 
su pačiu jaunimu ir džiaugdamiesi, 
kad jo dar tiek daug yra, kaip nors 
ištveria.

Pačiam Akademiniam Skautų Są
jūdžiui būtų įdomu — kaip bet kokiai 
organizacijai — savo veiklą įver
tinti: kįek vadovaujančių organų 
rūpesčiai atitinka narių pageidavi
mams; kiek laiko ir jėgų posėdžiuose 
praleidžiama skyriams gaivinti, 
jungti, judinti ir teikti jiems me
džiagos; koks sąlytis tarp rūpesčio 
principiniais ir statuto reikalais ir 
ASS skyrių veiklių narių skaičiaus ir 
pačios veiklos.

(as)

ATGAIVINTAS EGZILŲ SKAU
TŲ KLAUSIMAS. V.s. L. Milukie- 
nė, būdama Seserijos Vyriausia 
skautininke, siūlė LSS įsirašyti į 
lenkų, latvių, estų, ukrainiečių, 
vengrų ir kt. skautų sąjungą, kurios 
tikslas esąs išvystyti artimą skau
tišką veiklą ir šitaip mėginti būti
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priimtiems į Tarptautinį skautų 
biurą. LSS Taryba 1974 saplio 25-27 
akivaizdiniame posėdyje klausimą 
saliamoniškai išsprendė uždraus- 
dama LSS įsipareigoti kitai organi
zacijai, bet leisdama atskirom ša
kom palaikyti draugiškus santykius 
ir bendradarbiauti su kitataučių 
skautų sąjūdžiais.

Vos metams prabėgus nuo šio 
nutarimo, LSS Tarybos Pirmininkė 
v.š. L. Milukienė AISGO (Asso
ciated International Scout and 
Guide Organizations) klausimą pra
dėjo vėl kelti radusi naujus pritarė
jus v.s. Č. Kiliulio ir v.s. A. Saulaičio 
asmenyse. Nauji svarstymai ir bal
savimai LSS Taryboje pritariančių 
daugumos negavo. 1977 pabaigoje 
klausimas buvo Tarybos Pirminin
kės atnaujintas jungiant labai jautrų 

AISGO vadovybės kreipinį LSS 
vadovybės adresu...

dg)

Vienas iš siūlymų VI Tautinėje 
stovykloje Australijoje buvo už 
kelerių metų surengti egzilų skautų 
(pavergtų tautų skautų) bendrą sto
vyklą. Jeigu Tarptautinio skautų 
komiteto pirmininkas pats prašėsi 
kviečiamas į VI TS Australijoje (jis 
atstovauja 116 skautų sąjungų), o 
Australijos skautų vadovai studi-’ 
javo stovyklą, tirdami kaip skautai 
ir skautės kartu veikia, tai tokia 
stovykla, savo skaičiumi ir apimtimi 
įspūdinga, suartintų egzilus skautus 
su pasauline skautų šeima, tuo pačiu 
padėdama mūsiškiams geriau išgy
venti ketvirtąjį įstatą: “Skautas 
draugas savo artimui ir brolis kitam 
skautui”.

(as)

VYDŪNO JAUNIMO FONDO PADĖKA
Dvidešimt penkerių metų Vydūno Jaunimo Fondo darbo sukaktis ir Vydūno 

dvidešimt penkerių metų mirties minėjimas š.m. balandžio mėn. 17 d. Lietu
vių tautiniuose namuose Chicagoje, praėjo gražiai ir įspūdingai.

Visi programos atlikėjai dirbo gražiai ir sutartinai: fil. L. Grinius atvyko iš 
Washingtono ir skaitė paruoštą įdomią paskaitą Vydūnui prisiminti; aktorius 
J. Kelečius pastatė ir atliko Vydūno dramų ištrauką, jam talkininkavo fil. V. 
Vasaitienė, fil. D. Korzonienė, fil. R. Korzonas, fil. R. Dirvoms ir fil. A. Vasai- 
tis; minėjimą pravedė fil. R. Skorubskaitė.

Savo atsilankymu pagerbė Gen. konsule s. J. Daužvardienė, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Pirmininkas B. Nainys su ponia, LSS Vyriausieji Skauti
ninkai v.s. L Kerelienė ir v.s. fil. S. Miknaitis, ASS Vadijos Pirmininkas fil. V. 
Statkus ir daugybė svečių.

Gauta daug sveikinimų iš JAV, Vokietijos ir Australijos; sukakčiai aukas 
paskyrė: ASS Chicagos skyrius $100.00, po $50.00 dr. A. Paulius, V. Statkus, 
R. Ivanauskienė, V. ir B. Bildušai, po $25.00 dr. G. Balukas, L ir O. Kotovai, M. 
Jonikienė, po $20.00 F. Strolia, dr. V. Šaulys, Iz. Jonaitis (Australija), $12.00 
C. Dubinskas (Australija), po $10.00 A. Bokas, B. Kviklys, kun. A. Kezys, E. 
Slavinskas, A. Urbutis.

Visiems programos dalyviams, svečiams, aukotojams, Fonde dirbusiems ir 
dirbantiems su pasišventimu asmenims tariame nuoširdų ačiū.

Ad Meliorem! Vydūno Jaunimo Fondas
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Toronto ASD skyriaus narės (iš k. i d.) t.n. Gražina Pasevičiūtė, Gaida 
Visockytė, Irena Kryžiavičiūtė, Vaidilutė Šetikaitė, Danutė Stulgytė, Vida 
Vaitiekūnaitė.

Nuotrauka Julijos Paliulytės

CLEVELANDO “GRANDINĖ
LĖS” ansamblis žada 1978 m. gruo
džio 20 - 1979 m. sausio 9 dienas 
praleisti gastroliuodamas Australi
joje.. Keturiasdešimties šokėjų ir 
septynių asmenų orkestro kelionės 
sąmata siekia $60.000, kurių dalį 
norima surinkti iš pasirodymų 
pajamų.

TORONTO ASD skyrius vasario 
4-5 dienomis kartu su Korp! Vytis 
suruošė Jaunųjų dailininkų parodą 
Mindaugo menėje, Lietuvių na
muose. Dail. Dagys atidaryme su
pažindino lankytojus su meninin
kais. Dalyvavo Jaunius Bakevičius, 
Chuck Baltrūnas, Rosalie Belaišytė, 
Juozas Gudinskas, Danutė Šarū- 
naitė, Ramona Siminkevičiūtė, Vy
tautas Skrebūnas, Aida Vekterytė.

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ, skau
tų vyčių ir budžių sąskrydyje Lake 
Villa, IL gegužės 26-29 dalyvavo 
apie 30 iš Toronto, Detroito, Chica- 
gos ir kitur. Apie mišrias šeimas 
diskusijas pradėjo Viktorija (Kašu- 
baitė) ir Mark Matranga, Rūta ir 
Algirdas Narbutaičiai, apie VI TS 
Australijoje kalbėjo ir skaidres rodė 
LSB VS s. Sigitas Miknaitis ir t.n. 
Alvida Baukutė, filmą apie alkoho
lizmą rodė ir kalbėjo dr. Trakienė ir 
lietuvių alkoholikų grupės VILTIS 
narys Rimas. “Vilties” sąskrydis 
YMCA stovyklavietėje buvo prasi
dėjęs “skautybės teismu”, kuriame 
prokuroru buvo budys Ramūnas 
Vidžiūnas, gynėja s. Irena Žukaus
kienė? Abu iššaukė liudytojus, ir 
prisiekusieji vis dėlto išteisino 
skautybę. Pabaigoje — įvertinimas
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ir siūlynUi sekančiam sąskrydžiui. 
Vadovai — fil. Rūta Sušinskienė ir 
budys R. Vidžiūnas.

VI TS Š. AMERIKOJE reikalais 
vadovybės posėdžiavo Bostone ge
gužės 27-28 ir birželio 3-4, aplanky- 
damos Treasure Valley stovyklą, 
Paxton, MA, paskirstydamos sto
vyklavietės dalis ir aptardamos 
bendrą programą.

KITŲ KRAŠTŲ stovyklautojų VI 
TS bus apie 30, daugiausia iš 
Australijos, kuri metų pradžioje 
priėmė svečius iš užjūrio.

EKSKURSIJOS užjūrio svečiams 
ir rytų JAV nemačiusiems iš VI TS 
numatytos į Sturbridge < village, 
XVIII a. miestelį, į lietuvaičių sese
lių sodybą Putnam, CT, ir kai ku
riems į Bostoną, turtingą istorinę 
vietovę.

SVEČIŲ dienomis rugpiūčio 19-20 
stovyklos vadovai ir vadovės daly- 

* vaus arbatėlėse su lietuviais lanky
tojais ir kitataučiais skautais. Sto
vykloje planuojami du “paradai” — 
stovyklos tvarka ir pagal vienetus. 
Kartu stovyklauti arba bent sto
vyklą aplankyti kviečiami Lietuvos 
Vyčiai (jų metinis seimas Syracuse, 
NY, TS metu) ir Moksleivių ateiti
ninkų sąjunga.

kitose stovyklos dalyse). Atvyku
sius akademikus priglaus Bendrija, 
o susidarius didesniam skaičiui, išsi
vystys ir atskira programa, papil
danti jau numatytus Bendrijos po
kalbius, ir talka jaunesniesiems.

ASS vadija kreipsis į skyrius, 
ragindama spalio mėnesį kiekvie
noje vietovėje suruošti Skautijos 
60 m. šventes, minėjimus.

VYDŪNO JAUNIMO FONDO 
25 m. šventė Chicagoje IV 16 su
laukė apie 180 svečių Tautiniuose 
namuose. Po įvadinio fil. D. Eidu- 
kienės žodžio (žr. šiame numeryje šį 
ir kitus), programą vedė fil. R. Sko- 
rubskaitė. Pagrindinis žodis teko fil. 
Liūtui Griniui Vydūno portretu 
papuoštoje salėje. Fondo vardu 
kalbėjo fil. V. Mikūnas, pabaigoje 
pranešdamas, kad šių metų VJF 
premija skirta fil. dr. Tomui Remei- 
kiui, kuris savo kalboje pabrėžė ryšį 
su Lietuva. Fondą sukakties proga 
sveikino Lietuvos generalinė garbės 
konsule ps. J. Daužvardienė, ASS 
vadijos pirm. fil. Vytenis Statkus, 
Chicagos skyriaus vardu senj. 
Eugenijus Būtėnas, stipendinin
kams atstovavo fil. Vytautas Ka- 
mantas, paskutinis žodis teko fil. J. 
Damauskui. Meninė dalis — akto
riaus Jono Kelečiaus ir fil. Vitalijos 
Vasaitienės dramatiniai skaitymai iš 
Vydūno kūrybos.

ASS pastovyklės prašė atskiri 
asmenys ir skyriai, bet ankstyvoji 
registracija kol kas nerodė didesnio 
akademikų skautų ir skaučių daly
vių skaičiaus (neinančių pareigų

CLEVELANDO VYRESNIŲJŲ 
SKAUČIŲ ŽIDINYS 1978 m. gegu
žės 13-14 dienomis paruošė a.a. fil. 
Vytauto Raulinaičio-Raulo darbų 
parodą.
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MŪSŲ VYTIS 1978 :

SKAUTIŠKOS MINTIES JAUNIMO IR VADOVŲ ŽURNALAS

LEIDŽIA:
Akademinis Skautu Sąjūdis

REDAKTORIUS:
Fil. Antanas Saulaitis, SJ
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Alfredas Kiemaitis, 11044 W. ,84 Place,
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EKSPEDICIJA:
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*
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PRENUMERATOS KAINA:
Metams: JAV ir Kanadoje $6.00, kitur $3.00. Atskiro numerio kaina $2.00. 
Metinė Garbės Prenumerata $10.00. Aukos virš nurodytų, kainų gali būti 
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