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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS
1986 METAMS

Lietuvių Enciklopedijos (t. XIX, P. 428) 
žiniomis „Mūsų Vytis” skautiškos minties 
žurnalas, leidžiamas Akademinio Skautų 
Sąjūdžio. Pirmasis numeris išleistas 1951 m. 
kovo mėn., t.y. prieš 35 metus. Jį įsteigė ir 
1951-56 m. redagavo fil. Bronius Kviklys. 
1951-52 rašytas rašomąja mašinėle, spaus
dintas rotatoriumi, iliustruotas, leidžiamas 
kas mėnuo. Nuo 1953 spausdinamas 
spaustuvėje.

Pabandžius pavartyti 1951-1985 m. M.V. 
numerius matome išeivijoje išeitąjį ASS 
kelią, labai gyvą ir margą. Fotografijose 
matome net labai daug, kadaise labai 
veiklių, akademikų skautų veidų, kurių 
nemaža dabar net nežinia kur yra ir ką bevei
kia, o taip pat nemažai tokių, kurie per tuos 
35 metus iškeliavo į Negrįžtamąją kelionę. 
Be tų numerių visa tai, tikriausiai, būtų 
išnykusi iš ASS atminties. Tie numeriai, tai 
ASS gyvenimo istorinės svarbos 
dokumentacija.

Pagrindinė „Mūsų Vytis” žurnalo idėja: 
būti Akademinio Skautų Sąjūdžio ir jo narių 
gyvenimo atspindys. Korp! Vytis ir ASD spal
vas turinčių eilėse susirinko labai didelis 
įvairumas — amžiaus, profesijų ir gyvenimo 
sąlygų, likimo išmėtytų po visą pasaulį. 
Todėl tas ASS žurnalas vargiai ar galėjo būti 
viso to gyvenimo veidrodis — jis tik to 
gyvenimo paskirų aspektų atspindys, pirmon 
eilėn tų aspektų atstovų, kurie ASS veiklą 
rūpinosi kaip nors dokumentuoti.

Sakoma, kad laikraščio, žurnalo veidą 
suformuoja jo redaktoriai, su sąlyga, kad 
leidinio idėjoms pavaizduoti, iškelti, pabrėžti 
jie turi pakankamai rašytos dokumentacijos. 
Neturėjimas pakankamai rašinių kiekvieną 

periodiką greit padaro ne tik tematikos atsi
tiktinių temų kratiniu, bet ir anemišku ir 
tada redaktorius rašinius turi graibstyti iš 
oro. Kartkartėmis to neišvengė ir MV. Tai 
gana vaizdžiai liudija senų ir naujesnių MV 
numerių puslapiai.

Vienok, Mūsų Vytis redaktorių ir bend
radarbių, nors ne vienodo svorio, 35 metų 
darbas, siekęs galimai geriau parodyti ką 
daro ASS vienetai bei nariai, ASS gyvenimui 
turėjo ir turi labai didelės reikšmės. 
Stabtelint prie 35 metų MV gyvenimo slenks
čio norisi, kad Mūsų Vytis ir toliau liktų pa
stoviu ASS gyvenimo įvykių atspindžiu. 
Drauge norisi, kad ASS nariai Mūsų Vytį ne 
tik remtų, bet ir jame kuo gausiau 
bendradarbiautų.

ASS FSS CV

būstinėje Chicagoje): fil. fil. A. Rauckienė, R.
Dirvonis, V. Kerelytė, J. Dainauskas, V.
Remienė, V. Mikūnas, Vad. P-kas K. Ječius ir
N. Maskaliunienė.

LIETUVOS 
NACiONALlNfi 
M. M ALVYDO 
BIBLIOTEKA
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KAZYS PALČIAUSKAS
SKAUTAUJA JAU 60 METŲ

Kazys Palčiauskas pradėjo skautauti jau 
1924 m., Šiauliuose, ir būdamas vos 18 metų, 
buvo pakeltas į paskautininkio laipsnį. Būda
mas ramaus būdo, nepaprastai atidus, 
stropus, sugebantis mokytis ir kitus mokyti 
— auklėti, jis jau po 6 metų pasiekia vyresnio 
skautininko laipsnio ir yra skiriamas vado
vų lavinimo skyriaus vedėju Vyriausiame 
Skautų Štabe. Greitai K. Palčiauskas perima 
Brolijos Vadeivos pareigas ir įeina į Tarybą 
nariu.

Aktyviai dirbdamas aukščiausiuose Sąjun
gos organuose — ruošdamas vadovus, K. Pal
čiauskas nepamiršo ir pats tobulintis vado
vavimo srityje. Taip 1929 m. jis dalyvauja 
tarptautinėje skautų vadų stovykloje, Angli
joje, o 1934 m. lanko vadovų Gilwell’io kur
sus, irgi Anglijoje.

Tolimesnian skautavimo populiarinimui 
mokyklose, K. Palčiauskas organizuoja mo
kytojų vasaros stovyklas, kurios buvo labai 
populiarios ir kasmet augo dalyvių 
skaičiumi.

Pradėjęs studijas Vytauto Didžiojo Uni
versitete, Kaune, K. Palčiauskas įsijungia į 
korp! Vytis eiles ir vieną kadenciją eina kor
poracijos vado pareigas. Pirmosios rusų ir 
vėliau vokiečių okupacijų metu jis nenu
traukė veiklos skautų organizacijoje, kuri 
nuo 1940 metų buvo uždaryta. Vokiečių oku
pacijos metais (1941-44) pogrindyje atgai
vintoje skautų vadovybėje K. P. ėjo įvairias 
pareigas ir per s. Matą Martinaitį palaikė 
ryšį su vadovaujančiais pogrindžio veikėjais, 
iš kurių gaudavo įvairių pageidavimų, kuria 
vaga skautų pogrindžio veikla turėtų kryp
ti. Tarp pasiūlytų skautams uždavinių buvo 
šie: ruoštis sanitarinei pagalbai galimų 
nepriklausomybės kovų laikotarpiui. Čia 
turėjo būti įjungta: pirmosios pagalbos ir 
sanitaro specialybių ruošimas, sanitarinių 
priemonių gaminimas (nuo tvarsčių iki neš

tuvų) ir jų sandėliavimas, visame krašte or
ganizavimas ryšininkų ir oro sekėjų būrių, 
su farmacininkų pagalba vaistų atsargų 
sudarymas.

Pasitraukęs iš Lietuvos į Vokietiją K. 
Palčiauskas neužmiršo savo skautavimo 
dienų. Vos karui pasibaigus, jis su eile bud
rių skautų veikėjų organizuoja lietuvių skau
tų vienetus okupuotoj Vokietijoje. Taip pat, 
labai kritišku momentu, kai buvo kilęs pavo
jus suskilti mūsų skautų organizacijai, jis 
buvo išrinktas Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos pirmininku, šioms pareigoms buvo 
perrinktas Kasselio ir Scheinfeldo skautų va
dovų suvažiavimuose. Vėliau buvo išrinktas 
LSS Tarybos garbės pirmininku, tačiau šio 
titulo atsisakė. K. Palčiauskas yra apdovano
tas visais Lietuvių Skautų Sąjungos garbės 
žymenimis, įskaitant ir aukščiausiu, 
Geležinio Vilko Ordinu.

Lygiagrečiai su tiesiogine skautiška veik
la K. Palčiauskas ruošė įvairią skautavimo 
darbui taip reikalingą medžiagą. Čia randa
me visą eilę nuostatų, programų, straipsnių. 
Rašė ir redagavo „Skautų Vadą”, „Skautų 
Aidą”. Jo straipsniai dažnai pasirodydavo 
„Mūsų Vytyje”. Tad šiais metais sukanka 60 
metų labai produktyvaus skautavimo 
vienam mūsų kilniausių skautininkų.

1936 metais K. Palčiauskas baigė Vytau
to Didžiojo Universitetą, Kaune, gaudamas 
diplomuoto ekonomisto vardą. Kaip 
pasižymėjusį moksle ir ypač diplominiam 
darbe universitetas pakvietė jį pasilikti 
mokomojo personalo nariu — asistentu 
ekonomijos fakultete. Įsitraukęs į darbą uni
versitete, K. Palčiauskas pasižymėjo savo 
rašiniais ekonomikos klausimais įvairiuose 
žurnaluose.

1941 metų sukilimo prieš rusus sudarytoji 
Laikinoji Vyriausybė pakvietė K. Palčiauską 
eiti Kauno Miesto Burmistro pareigas.
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Vokiečių okupacinei valdžiai palaipsniui 
ribojant burmistro teises, Palčiauskas, pir
mai progai pasitaikius, pasitraukė iš šių 
pareigų ir perėjo dirbti į prekybos — pramo
nės įmones.

K. Palčiauskas, veikdamas Pogrindžio 
Lietuvių Skautų Sąjungoje, susipažino su po
litinio pogrindžio veikėjais ir tuoj įsitraukė 
į jų veiklą, įeidamas į Tautos Tarybos vado
vybę, o vėliau ir į VLIK’o suorganizuotas 
ūkio ir ekonomijos komisijas. Kai 1943 m. 
kovo mėn. 16 d. vokiečiai uždarė Lietuvos 
universitetus ir pradėjo suiminėti 
pasižymėjusius lietuvius — veikėjus, K. 
Palčiauskas buvo pogrindžio veikėjų įspėtas, 
kad gali būti suimtas kaip įkaitas. Palčiaus- 
kui pavyko išvengti suėmimo, o visi kiti 
suimti lietuviai įkaitai — buvo nugabenti į 
StutthofTo koncentracijos lagerį. Šio lagerio 
baisumai yra vaizdžiai aprašyti Balio Sruo
gos „Dievų Miške” ir s. kun. Stasio Ylos 
„Žvėrys ir Žmonės”.

Atrodytų, kad K. Palčiausko veiklos pakak
tų žmogui visam amžiui ir dabar galėtų ra
miai leisti savo senatvės dienas. Bet taip 
nėra. JAV valdžia, su rusų valdžios (KGB) ir 
Izraelio policijos pagalba, nutarė apkaltinti 
Palčiauską, kad jis, būdamas Kauno miesto 
burmistru, kolaboravo su vokiečiais ir įvažia
vimo dokumentuose neįrašė eitų Kauno 
miesto burmistro pareigų. Toliau dar buvo 
pridėta, kad jis Lietuvoje priklausė pogrin
džio organizacijai, kuri buvo priešiškai nu
sistačiusi prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes. Galutinai suredaguotame 
prokuratūros kaltinime siūloma atimti K. 
Palčiauskui Amerikos pilietybę, nes jis yra 
žemos moralės žmogus, bendradarbiavęs su 
okupacine vokiečių valdžia, sufalsifikavęs 
anketas, gaudamas D.P. statusą ir vėliau — 
pilietybę.

Teisme parodymai buvo visiškai vienaša
liški. Valdžios įstaiga — Office of Special In
vestigations — surinko įvairių parodymų 
Lietuvoje iš KGB ir iš Izraelio, net buvo at
vežę keletą žydų liudininkų iš Lietuvos. 
Viskas buvo paruošta, kad K. Palčiauskas 
būtų nuteistas. Taip ir įvyko. Ir sunku pa
tikėti, kad tam švelniam, darbščiam, pasi
šventusiam Lietuvai ir jos jaunimui, pavyz
dingiausiam iš skautavimo mokyklą išėjusių 
skautininkui, tam puikiam lietuviui šian
dieną atimama Jungtinių Amerikos Valsty
bių pilietybė.

Apeliacinis teismas sprendimą patvirtino. 
Dabar seks deportavimo teisminis procesas. 
Prie šios netikrovės ir slogučio dar prisideda 
ir didžiulės bylos išlaidos: apie $200,000 
gynybos reikalams (liko dar skola $150,000). 
Taip pat valdžia reikalauja apie $55,000 pra
laimėtos bylos išlaidoms padengti: kelionė į 
Lietuvą, ieškant kaltinamosios medžiagos, 
ten apklausinėjimas KGB pristatytų liudi
ninkų ir dokumentų įvertinimas, atvežimas 
liudininkų iš Izraelio, valdininkų kelionės ir 
pragyvenimas Izraelyje.

Ši byla ir teismo sprendimas mūsų v.s. fil. 
K. Palčiauską, prieš porą metų sulaukusį 75 
metų amžiaus ir šiemet švenčiantį 60 metų 
lietuviško skautavimo sukaktį, yra giliai mo
raliai ir materialiai palietę. Nei jo paties tur
tiniai resursai, nei ligšiolinė mūsų visuo
menės parama ketvirtadalio milijono dolerių 
bylos ir teismo išlaidų nepadengia. Reikal
inga mūsų visų finansinė parama. Padėkime 
jam asmeniškai ar per organizacijas. Atsi- 
teiskime jam, kuris nedvejodamas priėmė 
Laikinosios Vyriausybės paskyrimą būti 
Kauno miesto burmistru, ir už tai šiandien 
moka gan aukštą kainą!

M. Naujokaitis
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ĮVYKIAI IR PASTABOS

PUSŠIMTIS METŲ PO NEUMANO-SASSO BYLOS

Savaime suprantama, kad tai kas darėsi 
Lietuvoje prieš penkiasdešimt metų ar 
seniau, tai gali beatsiminti tik seneliai ar 
amžiumi vyresni tėvai, giminės daugumos 
šių laikų akademikų skautų.

Bolševikų, raudonųjų rusų, bermon
tininkų, Pilsudskio, Želigovskio lenkų 
1918-1920 metų grobuoniški puolimai buvo 
atmušti. Savanoriai, mobilizuoti kariai, par
tizanai, šauliai ginklu apgynę Lietuvos 
laisvę, tikėjo Lietuvos šviesia ateitimi. Prieš 
penkiasdešimt metų Lietuva buvo Nepri
klausoma valstybė. Lietuviai džiaugėsi 
galėdami Lietuvoje veikti lietuviškai ir dirbti 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės ateičiai.

Vienok, klastingi kaimynai, 1918-1920 m. 
nepajėgę ginklu pavergti Lietuvos vis 
nesiliovė bandyti kaip nors užvaldyti Lietuvą 
ar josios kurią dalį. 1934 m. naciai slaptai 
rengėsi jėga atplėšti Klaipėdos Kraštą nuo 
Lietuvos ir jį prijungti prie nacistinės Vokie
tijos. 1934-1935 metais tos nacių pastangos 
Lietuvos teismo viešai buvo parodytos.

„Neumano ir Sasso” byla, 1934.XII.14 - 
1935.III.26 d. nagrinėta Kariuomenės 
Teismo Kaune, Lietuvos valstybės vardu, 
Pasauliui viešai parodė, kad vokiečių Nacio- 
nalsocializmas yra teroro, perversmo 
rengimo svetimoje teritorijoje iniciatorius ir 
puoselėtojas. Vakarai tada tuo nepatikėjo. 
Tik po II-jo Pasaulinio karo spręsta t.v. 
Nuernbergo byla privertė tuos Vakarus 
nacių tarptautiniu nusikalstamumu patikėti.

Tai buvo nacizmo priedanginių partijų 
SOVOG ir CSA vadų pavardėmis vadinama 
byla, kurioje Lietuvos teismas teisė grupę tų 
partijų narių, nes jie organizuotai rengėsi 
Klaipėdos Kraštą 1934 m. atplėšti nuo 
Lietuvos ir jį prijungti prie Vokietijos. Byla 
buvo nagrinėta ir spręsta viešai, ją stebint ne 
vien tik Klaipėdos Konvencijos signatarų at-

Fil. J. Dainauskas

stovams. 1923.,1.15 d. Klaipėdos Kraštas 
buvo užimtas lietuvių sukilėlių. 1923.11.16 d. 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija, Japoni
ja ir Jungtinės Amerikos Valstybės, kaip 
1919.VI.28 d. Versalio Taikos Sutarties 
signatarai ir pagrindiniai I-jo Pasaulinio 
karo santarvininkai bei susitarusios 
valstybės, NUSPRENDĖ perduoti Lietuvai 
suverenumo teises į Klaipėdos Kraštą, ta 
Versalio sutartimi kaip lietuviška žemė, 
atskirta nuo Vokietijos. Klaipėdos Krašto 
Konvencija Lietuvos valstybės atstovų buvo 
pasirašyta 1924.V.8 d. Ši Konvencija tapo 
tarptautine sutartimi. Po to bet koks Klai
pėdos Krašto priklausomybės pakeitimas, 
net ir koks ,,savanoriškas” Lietuvos 
valstybės atsisakymas Klaipėdos Krašto, 
kurios nors kitos valstybės naudai, buvo tos 
Konvencijos sulaužymas. Užtat 1939.III.20 d. 
Vokietijos ultimatumą Lietuvai sekantis 
Klaipėdos Krašto perdavimas nacių Vokie
tijai negalėjo būti ir nebuvo teisinis aktas 
tarp dviejų susitariančių valstybių. Tuo 
labiau toks veiksmas tarptautinės sutarties 
teisių negalėjo įgauti. Tai buvo smurto aktas.

Tos bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, 
kad Klaipėdos mieste, jau nuo 1928 m.veikė 
slaptas NSDAP (t.y. Vokiečių Nacional 
Socialistų Darbininkų Partijos, trumpai vadi
nant „nacių”, „hitlerininkų”) skyrius 
suorganizuotas pastoriaus T. Sass’o, 
barono Ropp’o ir kitų. Pronacistinė veikla 
Klaipėdos Krašte itin sustiprėjo, kai 
1933.1.30 d. Vokietijos valstybės Kancleriu 
tapo A. Hitleris. Tilžės NSDAP vadas 
Moser’is tuojau pat įsteigė dar porą slaptų 
NSDAP skyrių Klaipėdos Krašte.

NSDAP vadovybės įsakymu naciai Klaipė
dos Krašte viešai pasirodė dalyvaudami 
1933.V.22 d. Klaipėdos savivaldybių rinki
muose, prisidengdami „Christlich-Sozialis-
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tische Arbeitsgemeinschaft” vardu, su
trumpintai CSA, kurios rinkiminiame sąraše 
buvo tik to slapto NSDAP skyriaus nariai. 
Po tų rinkimų CSA buvo Klaipėdoje legaliai 
įregistruota. Josios vadu pasiskelbė aukščiau 
minėtas pastorius T. Sass’as. Vienok, 
įtakingesniems Klaipėdos Krašto vokietinin
kams pastorius Sass’as pasirodė esąs 
nepakankamai nacistiškas ir jie pasirūpino, 
kad NSDAP vadovybės Klaipėdos Krašto 
(slaptų) nacių vadu buvo paskirtas veter. 
gydytojas, Vokietijos kariuomenės atsargos 
karininkas Kurt Neumann, 1925 m. lankęs 
slaptus NSDAP kursus Vokietijoje. Sass’ui 
neperleidus CSA vadovybės Neumann’ui, pa
starasis suorganizavo kitą Klaipėdos Krašto 
nacistinę partiją: „Sozialistische Volksge- 
meinschaft”, sutrumpintai SOVOG, ją irgi 
įregistruodamas. Verbavimas narių į abi 
partijas vyko panaudojant aršiausias 
propagandos priemones, šantažą, 
grasinimus, pažadus, teikiant pinigines 
pašalpas, beprocentines paskolas ir t.t. CSA 
buvo suverbavusi 2.258, o SOVOG — 5.986 
narius. Pirmon eilėn buvo verbuojami buvę 
kariai, mokytojai ir Krašto įstaigų 
pareigūnai. Iš Krašto įstaigų tarnautojų 
1.487 asmenų visumos 257 prisirašė prie 
CSA, o 504 prie SOVOG. Abi partijos turėjo 
miesto bei apskričių vadus. Toliau sekė 
grupės, blokai ir kuopelės (SOVOG turėjo 
apie 800 kuopelių). Apiejų partijų viduje 
veikė slaptos „smogiamosios” dalys — SK

Lietuvos kariuomenės teismo Prokuroro gen. E. 
Vimerio ir Apeliacinių Rūmų Prokuroro pav. D. 
Monstavičiaus vadovaujama komisija, 1934 m. 
vasarą surašiusi Neumanno-Sasso byloje 
kaltinamąjį aktą. Stalo gale sėdi fil. 
J.Damauskas.

(Sturm Kolone), kuriose 2 kartus į savaitę 
vyko, parinktų ir patikimų narių, karinis ap
mokymas, renkamos karinio pobūdžio žinios, 
o taip pat žinios apie valstybės valdžios 
įstaigas bei pareigūnus, vykdomi teroro 
veiksmai. Buvo telkiami ginklai

Abiejų partijų nariai vis didino anti
lietuvišką propagandą, Rytprūsiuose 
buvo koncentruojami SA daliniai, rengiami 
manevrai, demonstracijos. Sistemingai buvo 
skleidžiami gandai, kad „ateinąs laikas Klai
pėdos Kraštą išlaisvinti iš lietuvių”, dažnėjo 
grasinimai „atsiskaityti su lietuvninkais”. 
1933/1934 metų sąvartoje darėsi aišku, kad 
CSA ir SOVOG sistemingai rengiasi Klaipė
dos Kraštą „padovanoti” Hitleriui jo arti
miausiai gimimo dienai: 1934.IV.20 d.

Kovai su ta nacių veikla 1934.II.8 d. buvo 
paskelbtas „Tautai ir valstybei saugoti įsta
tymas”. Buvo suimti svarbiausi CSA bei 
SOVOG vadai, viso 142 asmenys. Pas 805 
abiejų partijų narius buvo rasti 1104 įvairūs 
šaunamieji ginklai. 1934.11.22 d. buvo sustab
dytas CSA ir SOVOG veikla.

CSA ir SOVOG priešvalstybinės veiklos 
aiškinimui prasidėjus prapliupo antilietu
viška propaganda, koliojimai, grasinimai ne 
tik Lietuvos pasienyje, bet ir visoje Vokie
tijoje, dalyvaujant su „ugningomis” kalbomis 
Vokietijos NSDAP ir Vyriausybės nariams. 
Pačiame krašte, NSDAP slaptai vadovau
jant, pradėta terorizuoti tuos, kurie tardomi 
prasitarė ar galėjo prasitarti apie 
priešvalstybinę CSA bei SOVOG veiklą. 
1934.III.23 d. keturių SOVOG narių (pade
dant dar ir kitiems, kurių tarpe buvo vienas 
Tilžės gestapo pareigūnas) buvo nužudytas 
krašto teismo vachmistras G. Jesuttis, kuris 
slaptoje NSDAP veikloje Klaipėdoje dalyvavo 
nuo 1928 metų ir kuris per pirmą tardymą 
kai ką papasakojo apie abiejų partijų slaptą 
veiklą bei jų ryšius su NSDAP. Vokietijos 
vicekonsulas Klaipėdoje dr. Strack ir Tilžės 
NSDAP vadas Moser’is bijojo, kad Jesuttis, 
toliau tardomas, galįs daugiau papasakoti 
apie CSA ir SOVOG pasirengimą ginkluo
tam sukilimui. Žudikams „atlyginmą” pini
gais sumokėjo Moser’is. 1934.V.14 d. du 
SOVOG nariai kėsinosi nužudyti kitą
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SOVOG narį, nes jis, SOVOG vadų manymu, 
teikęs žinias lietuviams.

Kaltinamaisiais buvo patraukta 126 abiejų 
partijų nariai (CSA 34 ir SOVOG — 92), 
Kaltinamasis aktas apėmė 530 puslapių 
knygą, kurios vokišką vertimą gavo kiek
vienas kaltinamasis. Parodymai, įvairių 
ekspertyzų protokolai ir t.t. sudarė net 32 to
mus. bylos nagrinėjimo metu paskiri 
kaltinamieji (pvz. advokatas dr. Boetcheris) 
terorizavo kitus kaltinamuosius. Klaipėdos 
Konvencijos signatarai, anglai bandė daryti 
intervencijas paskirų kaltinamųjų naudai. 
Kaltinamųjų advokatams honorarus mokėjo 
NSDAP „šaltiniai”. Nubausta buvo 15 CSA 
ir 72 SOVOG nariai. 35 kaltinamieji buvo 
išteisinti. Žudikai buvo nubausti mirties 
bausme, bet ją Prezidentas pakeitė kalėjimo 
bausme.

1935 m. gale tą bylą Lietuvos Tribunolas, 
kasacine tvarka, dar kartą peržiūrėjo, 
esminiai nepadarydamas jokių pakeitimų 
Kariuomenė Teismo sprendime, nes visų 
nuteistųjų kaltė buvo neabejotina ir byloje 
buvo net per daug įrodymų apie tų nacių 
kėslus. Nacistinės Vokietijos vyriausybė vis 
darė demaršus Lietuvos vyriausybei ir 
reikalavo paleisti nuteistuosius. 1939.III.23 
d. atplėšiant Klaipėdos Kraštą nuo Lietuvos, 
visi tie nubaustieji jau buvo iš kalėjimų 
paleisti.

Toje byloje, kaip nacistinės veiklos prie
monės, nukreiptas prieš Lietuvą, buvo 
išryškintos: a) gandų, kalbų, apkalbų, įtai- 
gojimų skleidimas, paskirų žmonių šmeiži
mas, b) Krašto valdininkų, mokytojų, 
kunigų pririšimas prie Vokietijos, c) 
paskolų, pašalpų, stipendijų, premijų 
dalinimas, sąlygojant gavėjus veikti nacių 
naudai, d) Krašto valdininkų profesiniai 
egzaminai Vokietijoje, prileidžiant prie tų 
egzaminų tik pronacistiškai nusiteikusius, e) 
propagavimas išlaikymo Vokietijos 
pilietybės, f) gąsdinimas, šantažas, kad 
greitai su visais bus atsiskaityta už „pro- 
lietuviškumą”, g) sistematiškas niekinimas 
ir šmeižimas Lietuvos bei lietuvių, h) grasini
mai raštu (net ant sniego užrašant), 
užpuolimai, apšaudymai, i) sumušimai, pasi

kėsinimai, fizinis teroras, žudymai, k) siste
matiškas „savųjų” ginklavimas, ginklų telki
mas, 1) partijų narių rengimas ginkluotam 
sukilimui, kariniai pratimai laukuose, 
miškuose, m) skleidimas gandų, kad tie 
„pasirengimai” užtruks ne ilgiau trijų 
mėnesių, n) nuoseklus (nuo 1933.IV.23 d.) 
žydų šalinimas iš vokietininkiškų sporto 
organizacijų, o) tikinimas, jog jau „pasi
rūpinta”, kad ir pati Lietuvos vyriausybė 
greitu laiku gausianti smūgį, p) visam tam 
darbui vadovavo ir pinigus teikė Vokietijos 
konsulatas Klaipėdoje, o taip pat ir NSDAP 
Tilžės vadas, q) CSA ir SOVOG vadų pasi
kalbėjimai siekė net Vokietijos Kanclerio ir 
NSDAP vado štabą.

Tai buvo TEISMAS, o ne kokia sauvalė. 
Buvo ginamas Lietuvos suverenumas ir 
Krašto Konvencija. Toje byloje „veiksmai”, 
nusikaltimai buvo nagrinėjami iš esmės. 
Pažymėtina, kad tos bylos teisiamieji iš 
pradžių buvo pasišovę reikalauti juos teisti 
vadovaujantis Vokietijos Reicho Baudžia
muoju Kodeksu, bylos eigoje patylomis sutiko 
būti teisiami vadovaujantis Lietuvos Bau
džiamuoju Statutu, nes jo numatytos 
bausmės už nagrinėtus nusikaltimus buvo 
švelnesnės nei Vokietijos Kodekso.

Esmėje tai buvo grynai politinė byla, tei
siant Lietuvos piliečius, kurie vykdė Vokie
tijos valdžios organų bei politinių 
organizacijų pavedimus organizuoti diversinę 
veiklą, parengti smogiamuosius dalinius ir 
juos apginkluoti Lietuvos teritorijoje, kad Vo
kietijai tinkamu momentu, ginkluoto 
sukilimo pagalba, Klaipėdos Kraštą atplėšti 
nuo Lietuvos ir jį prijungti prie Vokietijos. 
Siekdama tų tikslų Vokietija, per tų dviejų 
partijų veikėjus Lietuvos teritorijoje vykdė 
teroro veiksmus bei šnipinėjimą. Toji byla 
buvo būtina Lietuvos savygynimo priemonė 
prieš kaimyninės valstybės agresiją. Grasini
mais bei koliojimais, negalėdama priversti 
Lietuvą tą bylą sustabdyti, Vokietija tada nu
traukė prekybos sutartį, siekiant, kad 
nepirkus Lietuvos ūkininkų eksportui į 
Vokietiją parengtų žąsų, Lietuvos ūkis su
žlugtų. Tačiau ir tai nepalaužė Lietuvos. Tais 
metais tas žąsis suvalgė patys lietuviai.
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SOFIJA KYMANTAITĖ ČIURLIONIENĖ
Fil. v.s. Statkienė

J. Vienožinskis. S. Čiurlionienė-Kymantaitė.
1956

1886 m. kovo 13 d. smulkaus bajoro 
Kymanto šeimoje Joniškyje gimė duktė, kuri 
buvo pakrikštyta Sofijos vardu. Kymantas 
daugiausia tarnavo dvaruose, vėliau 
Šiauliuose laikė viešbutį. Motina buvo kilusi 
iš buvusių baudžiauninkų, dainininkė, 
mėgstanti liaudies meną.

Sofija vėliau rašė: „Nuo pat mažens krito 
man į ausį mūsų liaudies dainos, kurias 
dainavo mano motina, drebino mano širdį 
fantastinės pasakos, kurias sekė mano tėvas 
ar virėja Teklė, sukdama ratelį. Mano tėvas, 
mano motina ir atsilankiusios viešnios švel- 
nai tikėjo laumėmis, geromis ir blogomis, 
miškiniais, vaiduokliais, vilkolakiais, 
klaidžiojančiomis žvakelėmis, piktomis raga
nomis, užleidžiančiomis baisias nelaimes”. 
Šie vaikystės įspūdžiai dalimi ir atsilepė 
rašytojos kūryboje.

Sofija buvo gabi ir labai troško mokytis. 
Jai daug padėjo jos globėjas dėdė. 1904 m. ji 
Rygoje baigė gimnaziją, pramoko vokiečių ir 
prancūzų kalbų ir muzikos. Įstojusi į 

Krokuvos universiteto filosofijos fakultetą, ji 
pasireiškė savo literatūriniais bandymais. 
1907 m. ji grįžo Lietuvon, apsigyveno Vilniu
je ir dirbo „Vilties” laikraščio redakcijoje. 
Tuo metu ji susipažino su Mikalojum Kon
stantinu Čiurlioniu, kuris, grįžęs iš Varšu
vos, gyveno Vilniuje. Sofija jį mokė lietuvių 
kalbos ir abu greit susidraugavo, pajutę gilų 
dvasinį bendrumą.

Vėliau draugystė išaugo į karštą, gilią 
meilę ir 1909 m. Sofija ištekėjo už M. K. 
Čiurlionio. Neilgas buvo jų bendras gyve
nimas. 1911 m. Čiurlionis mirė, palikdamas 
žmoną ir dukrelę Danutę. Vyrui mirus, Sofija 
gyveno Kaune ir dėstė lietuvių kalbą 
„Saulės” kursuose. Pirmojo pasauline karo 
metu ji mokytojavo Voronežo lietuvių gim
nazijoje. Po karo grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Kaune. 1925 m. dėstė lietuvių kalbą Lietu
vos universitete. 1929-1930 m. ji dalyvavo 
Tautų Sąjungos posėdžiuose Ženevoje kaip 
socialinių reikalų komisijos narė.

Nuo pat jaunystės Čiurlionienė žavėjosi 
tautosaka ir liaudies kūryba, parašė daug 
vertingų kūrinių ir scenos veikalų, kaip an
tai „Aušros sūnūs”, „Karalaitė tikroji 
teisybė”, „Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių”, „Kuprotas oželis”, „Pinigėliai”. 
Iš svetimų kalbų išvertė Moljero „Šykštuolį”, 
„Tartiufą”, „Don Žuaną”. Daug rašė kultūri
niais, literatūros ir visuomeniniais 
klausimais.
1930-1936 m. Čiurlionienė buvo Lietuvos 
skaučių vadė. Skaučių seserijoje ji paliko gi
lius pėdsakus. Iki tol buvusi brolijos šešėlyje, 
jos autoriteto įtakoje skaučių seserija išaugo 
ir pasiruošė savarankiai veiklai.

1933.VIII. 14 - 18 d. Palangoje vyko skau
tų ir skaučių sąskrydis Pasaulio Skautų 
Šefui R. Baden-Powell pagerbti. Dalyvavo 
598 skautės ir 1134 skautai, buvo šauniai 
pasirodyta prieš lietuvių visuomenę ir 
užsieniečius svečius. Seserijos vadės dėka
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1934 m. lietuvaitės skautės dalyvavo 
tarptautinėje parodoje Belgijoje, vėliau Latvi
joje, Šveicarijoje, tuo plačiau praveriant duris 
į tarptautinį skautišką pasaulį.

1931 m. Čiurlionienė gavo skautininkės 
laipsnį, o 1933 m. apdovanota „Lelijos” 
ordinu.

Vykstant kovoms dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, Čiurlionienė lankė karius 
fronte, skaitė jiems paskaitas ir kitais būdais 
stiprino jų kovos dvasią. Už šią veiklą ji buvo 
apdovanota II rūšies Vyčio Kryžiumi. 1935 
m. vasario 16 d. ji apdovanota D.L.K. 
Gedimino ordino III laipsniu.

Lietuvos skautams švenčiant 20 metų 
gyvavimo sukaktį, buvo suruošta Tautinė 
Stovykla. Skautai stovyklavo Basanavičiaus 
šile Aukšt. Panemunėje, o skautės Pažaislio 
šile. Stovykla vyko 1938.VII. 13-20 d. Skau
čių stovyklai vadovavo Čiurlionienė.

1935 m. Studenčių Skaučių Draugovė 
šventė penkerių metų savarankios veiklos 
sukaktį. Iškilmingos sueigos metu tuometi
nė skaučių seserijos vadė Sofija Čiurlionie
nė buvo pakelta SSD garbės nare ir jai buvo 
uždėtos Draugovės spalvos.

Stud. Skaučių Draugovė džiaugėsi 
turėdama Sofiją Čiurlionienę savo garbės 
nare. Reikalui esant, visada kreipdavomės į 
ją. Ji su šypsena išklausydavo mūsų ir mielai 
patardavo, visada būdavo mums miela ir 
maloni, nors ir nebebūdama seserijos vade. 
Mus priimdavo savo bute, kuris buvo įreng

tas grynai lietuvišku stiliumi. Liaudies meno 
įtaka buvo matoma balduose, užuolaidose, 
užtiesaluose. Ji mielai sutikdavo paįvairinti 
mūsų sueigas įdomiais pašnekesiais, bet mes 
turėdavome atsilyginti padainuodamos jos 
mėgiamą dainą „Ar aš tau, sese, nesakiau”.

Sofija Kymantaitė Čiurlionienė mirė 1958 
m. gruodžio 1 d. Kaune ir buvo palaidota 
Petrašiūnų kapinėse.

Vienas laidotuvių dalyvis prie jos kapo 
kalbėjo: „Velionė Sofija Kymantaitė 
Čiurlionienė priklausė tai mūsų inteli
gentijos kartai, kuri pergyveno visą eilę 
didžiųjų visuomeninių sukrėtimų ir per
versmų. Būdama didžiulės energijos žmogus, 
Sofija Kymantaitė Čiurlionienė per savo gy
venimą labai daug kur ėjo, daug ką dirbo ir 
daug kuo sielojosi. Tačiau šiuo metu, kada 
nuleidę galvas stovime prie jos karsto, jau
čiame, kad iš daugelio velionės darbų reikš
mingiausias ir patvariausias darbas buvo ir 
liks jos literatūrinė kūryba, nuskaidrinta 
šviesaus talento, nuolat tikrojo gyvenimo 
kurstyta”.

Mes galime pridurti ko laidotuvių dalyviai 
negalėjo pasakyti: nemažiau reikšminga 
skautiško idealizmo liepsna, kurią ji taip sėk- 
mingai kurstė tūkstančių skaučių 
asmenybėse. Gaila, kad mes, sesės skautės, 
negalėjome būti prie jos karsto ir, su
jungusios rankas, sugiedoti jai paskutinę 
„Ateina naktis, ramiu sapnu užmiki, Dievs 
yr čia”.
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ILGIUOSI TAVĘS, TĖVYNE...

Tave myliu tyriausia širdies meile, 
Tave sapnuos kas naktį aš regiu. 
Ryto maldoj kartoju Tavo vardo,, 
Ir vakare, — su liūdesiu giliu.

Tavęs ilgiuos su tėviškės ramunėm, 
Žydriu dangum, šilojais ir kalnais. 
Tavęs ilgiuos su vasarom auksinėm, 
Ilgesio dainai aidint vakarais.

Tave matau tamsiausią — gūdžią naktį, 
Tu man švieti šviesiausia žvaigždele. 
Tave matau, kai rytuos saulė teka, 
Tu man esi — gyvenimo dalia.

Tu man brangi jaunystės atminimais, 
Svajinga meile ir kilniais jausmais. 
Čia vienišas klajoju nusiminęs, 
Ilgiuos Tavęs su prarastais namais.

Tave žinau, tu stovi nusiminus, 
Liūdinčiom akim, skausmu veiduose. 
Tu moji man prie kryžkelio parimus, 
Sugrįžt numirti gimtuos laukuose.

O, Dieve mano, vieno aš tetrokštu, 
Matyti Ją, kada Ji bus laisva.
Ir veidu glaustis prie gimtosios žemės, 
Mano brangiausia, Tėvyne Lietuva...

MYLIMAJAI

AŠ nenoriu sakyt,
AŠ nenoriu kartot, —
Tas žodis — myliu — man peršventas...
Jeigu klaustum manęs,
Ar ilgiuosi tavęs? -
Pasakytų tik naktys žvaigždėtos...

Kai aušros spinduliai,
Vėl bučiuoja švelniai,
Nubundu iš sapno gražiausio. — 
Blizga varsos žiedų, 
Žėri perlai rasų,
Tu buvai ir juokeis? Nemačiau...

Tu viena man esi,
Kaip žvaigždelė šviesi,
Dainoj ir sapne, ir svajonėj:
Juk žinai, kad ilgiuos, — 
Tavo žodis paguos
Ir lydės mane svajų kelionėj...
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IŠ ASS PRAEITIES

KARTŲ GRANDYJE

VYR. SKAUTININKAS FILISTERIS 
EDMUNDAS KORZONAS

Filisteris E. Korzonas, šios kadencijos LSS 
Garbės teismo pirmininkas, praėjusių metų 
vasarą atšventė savo prasmingos gyvenimo 
kelionės deimantinę sukaktį. Šia proga jun
giame kartų grandin mieląjį sukaktuvinin
ką, keliomis akimirkomis grįždami į jo kelio
nės tarpustotes.

Filisteris gimęs 1909 m. liepos 1 d. 
Veliuonos valsčiuje, Kauno apskr., ir krikšty
tas Vytauto Didžiojo laikais statytoje Veliuo
nos bažnyčioje. Veliuona — nepaprastas 
Lietuvos kampelis, bene viena seniausių 
mūsų protėvių gyvenviečių Lietuvoje; teks 
dar kada sugrįžti į ją atskiru rašinėliu.

Skautiškas kelias pradėtas 1922 m. Telšių 
gimnazijoje, ten ir pirmosios — skiltininko — 
pareigos. 1927 m. įstojęs į Lietuvos Universi
tetą (Kaune), įsijungė ir į Stud. Skautų 
Draugovę. Baigęs studijas ir teisėjaudamas 
Jurbarke, vadovavo ten skautų vietininkijai, 
o pokario išeivijos metais (1946) Landshuto, 
Vokietijos, liet, pabėgėlių stovykloje įkūrė 
skautų draugovę. Šiapus Atlanto 1956-57 m. 
Vydūno jaunmo fondo reikalų vedėjas; 
1960-61 būdamas ASS pirmininku, paruošė 
nuostatus įvesti Sąjūdį į Liet. Skautų 
Sąjungą trečiąja šaka (šalia Brolijos ir Seseri
jos). 1964-66 trimečiu LSS Tarybos pir
mininko pareigose. Iš svarbesniųjų šios Pir- 
mijos darbų būta: 1) vis tebetrūkstant skau- 
tinės literatūros lietuvių kalba, pradėta leisti 
skautų-čių vadovams skirtas leidinys Skauty- 
bė, ėjęs priedu prie Skautų Aido. Gi Skautų 
Aidą, nuo atsikūrimo išeivijoje leistą Broli
jos, perėmė Pirmija; 2) Siekiant paruošti vis 

didėjančioms Sąjungos gretoms naujų 
vadovų, 1965 m. vasarą kanadiškėje Romu
vos stovyklavietėje suruošta LSS vadovų,-vių 
stovykla — draugininkų kursai, į kuriuos 
suskrido virš 150 sesių-brolių.

1973-75 m. vėl ASS vadijos pirmininkas, 
1982-84 ėjo LSS Garbės teismo pirm, parei
gas. Brolis Edmundas taip pat įsteigė jūr. 
skautų vienetus Telšiuose ir Jurbarke, 1929 
m. vedė Vyr. Skautų Štabo jūrų skautų 
skyrių, Jurbarke suruošė skiltininkų kursus. 
Apdovanotas LSS Lelijos, Padėkos ir Gelež. 
Vilko ordinais.
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Mokėsi Telšių gimnazijoje, universiteto 
Teisių fakultetą baigė 1931 m.; nuo 1934 m. 
ėjo Apylinkės teismo teisėjo pareigas Jur
barke ir Kaune; 1939 m. Vilniuje suorga
nizavo naujai steigiamą Apylinkės teismą, 
buvo šios įstaigos teisėju tvarkytoju. JAV dir
bo buhalterio darbą, 1955-57 vakarais studi
javo sąskaitybą De Paul u-te Chicagoje; nuo 
1953 dirbo G-W Electric įmonėje sąskai

tininku, o nuo 1958 —kaštų įkainotuoju (cost 
estimator).

Skautiškas-akademiškas tradicijas filis
terio šeimos grandyje tęsia sūnus fil. 
Raimundas, vaikaitis fil. Algis, neužmirštant 
ir visų Sąjūdžio institucijų talkininkės — 
marčios t.n. Danutės.

j.t.

SKAUTININKE FILISTERĖ 
VIRGINIJA REMIENĖ

Nors MV korespondentei ir nepasisekė 
sužinoti, kada bei kur filisterė Remienė 
gimusi, bet viena yra tikra: sesė Gina yra 
šimtanuošimtinė chicagietė skautė. 1959 m. 
jaunutę Ginutę į savo globą priėmė Aušros 
Vartų tunto Žibučių draugovė, kurioje 
prasidėjo jos skautiški žingsniai. 1963 metais 
skautės įžodis Žemaitės draugovėje, 1965-67 
skiltininkės pareigos Aušrinėje. Aušrinės 
draugovė — Virginijos skautiško lavinimo 
mokykla: ji čia draugovės adjuntantė, drg.

pavaduotoja ir (1969-71) draugininke; 1981 
m. AV tunte Gabijos vyr. skaučių 
draugininke.

1969 tampa ASD tikroji narė, 1970-73 
pareigos Chicagos ASD skyriuje: skyriaus 
vicepirmininkė, pirmininkė, kandidačių 
globėja. Nuo 1973 metų fil. Virginiją 
sutinkame jau įsijungusią į Sąjūdžio 
vadovybę: 1973-75 ASD CV pirmininkė, 
kadencijos metu pravestas ASD reguliamino 
keitimas, išleistas konspektas kandidatėms; 
1976-78 ASS vadijos pirm, pavaduotoja ir Ad 
Meliorem redaktorė; 1980 metai VJ Fondo 
taryboje, 1982 Chicagos filisterių skyriaus ir 
AS leidyklos valdybose, 1984 — Mūsų Vyčio 
adm. narė.

Nėra skautavimo be stovyklavimo, o šioje 
srityje sesė Gina irgi nebe naujokė, debiu
tavusi 1966 metais Rakė, kur buvo jaun. 
skaučių laužavedė ir sporto vadovė. Tais pa
čiais metais Gina apdovanota LSS Pa
žangumo žymeniu.

1971 m. Virginija ėjo akademikų stovyklos 
ASD kom. pareigas, pernykštėje 
sukaktuvinėje — ASD komendante. Taip pat 
dalyvauta įvairiose kitose stovyklose, su
važiavimuose, vadovų kursuose, studijų 
dienose bei komisijose.

Filisterė Virginija 1973 m. įsigijo baka
lauro laipsnį pedagogikos bei psichologijos 
fakultetuose Illinojaus universitete; nuo 
1974 m. mokytojauja Beverly Montessori 
mokykloje.
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ASD MERGVAKARIS

Vasaros metas — laikas vestuvėms. Atro
do, kad visos skuba ištekėti kaip tik pavasarį 
ar vasarą. Yra daug rūpesčių, bet taip pat ir 
daug džiaugsmingų momentų. Į šiuos 
momentus yra įtraukti įvairūs mergvakariai, 
dažniausia ruošiami draugių ir giminių. ASD 
Chicagos skyrius, fil. Lydai Bakatytei pirmi
ninkaujant, savo susižiedavusiom draugėm 
suruošė mergvakarį, pagal senas Chicagoj 
ASD skyriaus tapusias tradicijas. Išleidom ne 
vieną, o keturias ASD nares — t.n. Nerį 
Pupiūtę, t.n. Violetą Kušeliauskaitę ir fil. 
Ramoną Zygaitę. Džiugu buvo pamatyti ir 
A.S.S.-žio nares, busimųjų mamų mamytes 
mūsų tarpe. (Šiuo metu visos keturios yra 
laimingai vedusios ir džiaugiasi nauju 
gyvenimu.) Mergvakaryje dėl kitų 
įsipareigojimų negalėjo dalyvauti jau 
anksčiau ištekėjusi t.n. Loreta 
Grišmanauskaitė-Liubinskienė.

Gražų birželio 13 d. vakarą susirinko būrys 
ir vyresnių ir jaunesnių sesių pas sesę t.n. 
Viktoriją Kučaitę pabendrauti, padainuoti ir 
išleisti mūsų nares į naujo gyvenimo pradžią. 
Lyda pasveikino visas susirinkusias, ypač 
būsimas jaunąsias ir pakvietė Mamunėlę — 
v.s. sesę Siliūnienę ir fil. Plaušinaitienę 
toliau paaiškinti lietuviškus papročius. 
Mamunėlė visoms aiškino, kad lietuviškos 
šeimos nenutolsta nuo papročių atsivežtų iš 
Lietuvos. Vakarą prieš vestuves, jaunosios 
draugai ją graudino, o jaunoji turėjo atsi
sveikinti su jaunystės draugėmis. Buvo 
dainuojamos dainos apie rūtas, kai bernelis 
atjos. Rūta — tai buvo ir bus jaunamarčių, 
jaunų mergaičių simbolis.

Po dainos ,Tave aš pamačiau’, buvo duoti 
kiekvienai pasiryžusiai ištekėti klau- 
simai/egzaminai iš kurių atsakymų matėsi 
ar jos jau tikrai pasiruošusios vestuviniam 
gyvenimui. Klausimai buvo „ką tu darytum 
jeigu...?” forma — ką tu darytum jeigu 
bevalydama namą rastum jo purvinas koji-
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nes salone?... jeigu jis paskutinę minutę pri
kviečia daug svečių?... jeigu jis išeina su 
draugais ir vėlai grįžta? Buvo ir rimtesnių 
klausimų — kas keis vaiko vystyklus? kas 
valgyti darys? kas tvarkys pinigus? buvo įdo
mu išgirsti ką visos turėjo pasakyti ir kaip 
jos į tokias padėtis reaguos. Nutarta, kad 
egzaminus visos išlaikė ir ASD davė leidimą 
oficialiai ištekėti. Toliau klausimas — kaip 
susitikai su būsimu vyru? Malonu pastebėti, 
kad beveik visos susipažino su savo gyvenimo 
draugais per lietuvišką veiklą — ar tai per 
skautus, ar per ateitininkus, bet pradžia kilo 
lietuviškame ratelyj. Kitos sesės buvo pa
prašytos papasakoti juokingų anekdotų apie

ASD mergvakaris, iš k.: V. Reklaitytė-Skanda- 
lakis, R. Žygaitė-Graužinienė, N. Pupiūtė-Pa- 
lūnienė ir Mamunėlė.

būsimas jaunamartes iš stovyklinių ar mo
kyklinių dienų. Suolų bei palapinės draugės 
galvojo ką galėtų apie busimąsias pasakyti, 
kad būtų ir kitoms dalyvėms įdomu ir tuo pa
čiu juokinga.

Uždainavus .Kokiais keliais bekeliaučiau’ 
ir,Šlama šilko vėjas’, visos keturios buvo pa
sodintos, o už jų stovėjo keturios ASD narės 
ir į jų plaukus pynė įvairių spalvų kaspi
nėlius — raudonus — atsiminti paukštytes,
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geltonus — skaučių atsiminimui ir mėlynus
— priminti vyr. skautės dienas. Buvo įteiktos 
iš Lietuvos Mamunėlės atvežtos rūtos, paso
dintos vazonėliuose — juos įteikė mamytės ir 
skautininkės. Fil. Plaušinaitienė pamokė 
visas senąją vyr. skaučių daina ,Tik greičiau, 
greičiau’. Gaila, kad mes neturėjom žodžių
— reikėjo atsiminti kas buvo pasakyta ir 
toliau dainuoti. Taip pat buvo įteiktos gin
tarėlių skrynios — kad augintų gintarėlius, 
kad pirmas berniukas būtų pakrikštytas Gin
taro vardu — taip aiškino Mamunėlė. ASD 
vardu, Lyda palinkėjo laimingo vedybinio gy
venimo ir įteikė visoms po gražią dovanėlę, 
o v.s. Siliūnienei-Mamunėlei ir fil. Plau- 
šinaitienei už puikų pravedimą buvo įteiktos 
rožės.

ASD mergvakario pravedėjos v.s. Siliūnienė 
(Mamunėlė) ir fil. Plaušinaitienė.

Prie skanių vaišių, niekas nesiskirstė, bet 
dar ilgai sėdėjo, dainavo ir prisiminė links
mas dienas. Mergvakaris praėjo tikrai labai 
gražiai — ir atrodo, kad visoms — ir dalyvėms 
ir būsimoms jaunosioms buvo malonu kartu 
sueiti ir linksmai pabendrauti.

Didelis ačiū fil. Lydai, t.n. Viktorijai ir ki
toms, kurios labai rūpinosi kad viskas gerai 
pasisektų, taip pat Mamunėlei ir fil. Plau-

ASD mergvakaris — dedami rūtų vainikėliai 
jaunamartėms.

(Nuotraukos Nydos Bakaitytės)

šinaitienei už įdomius pasakojimus. O į naują 
gyvenimą išėjusioms ASD narėms — 
Ramonai Žygaitei-Graužinienei, Vidai Rėk- 
laitytei-Skandalakis, Neriai Pupiūtei-Pa- 
lūnienei ir Violetai Kušeliauskaitei-Stri- 
kienei linkime viso ko geriausio ir daug lai
mingų ir saulėtų dienų. Te jūsų meilė, kaip 
rožė, vis auga ir auga.

sesė fil. Rita L.
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STOVYKLOS - STUDIJŲ DIENOS

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO
SUSIPAŽINIMO 
SAVAITGALIS

Buvo nepaprastai gražus rugpjūčio mėn. 23 
d. vakaras, kai Akademinio Skautų Sąjūdžio 
nariai pradėjo važiuoti į Dainavos stovykla
vietę savo „susipažinimo savaitgaliu”. Nors 
ne visi stovyklautojai tą savaitgalį suvažiavo, 
bet tie, kurie jau buvo atvažiavę pradėjo sto
vyklą laužu.

Šeštadienio rytą buvo oficialus stovyklos 
atidarymas. Po atidarymo buvo pusryčiai ir 
po to prasidėjo paskaitos. Pirmoji paskaita 
buov Edžio Sabo ir Edvardo Tuskenio. Jie ne
paprastai išsamiai ir jautriai papasakojo savo 
įspūdžius ir išgyvenimus iš Vilniaus Univer
siteto kursų. Antroji paskaita buvo Algio Šilo 
informacinė paskaita apie buvusią „Baltic 
Freedom Cruise”. Algis labai įdomiai pa
aiškino apie tą kelionę. Po paskaitų sekė va
karienė, o po vakarienės prasidėjo „linksmoji 
dalis”. Linksmąjai daliai visi klausytojai 
nuėjo į menę, kuri yra anoje pusėje ežero. Ten 
visi klausėmės labai įdomios paskaitos. Pa
skaita buvo Vytauto Beieškos. Vytautas 
mums papasakojo apie lietuvius ir muziką. 
Tikrai buvo įdomu klausytis apie muzikos 
evoliuciją. Po paskaitos visi pasilikome toje 
pačioje vietoje laužui. Laužą pravedė t.n. 
Nida Bichnevičiūtė ir senj. Vytenis Kirve- 
laitis. Besigrožėdami žvaigždėtu dangumi 
visi paskendom dainos aiduose. Po laužo 
„Baltuosiuose Rūmuose” vyko šokiai. Visi 
šokom, dainavom ir linksminomės iki 
paryčių...

Nors buvo gana sunku atsikelti sekma
dienio rytą, bet visi 8:30 v. vėl susirinkome 
„Baltuosiuose Rūmuose” šv. Mišiom. Po šv. 
Mišių buvo pusryčiai, o po pusryčių įvyko 
iškilmingas stovyklos uždarymas. Uždarymo 
pabaigoje Dainavos miškas skendo „Dievui, 
tau Tėvyne ir Žmonijai” garsuose. Po uždary

mo visi stovyklautojai nenoriai pradėjo skirs
tytis į savo namus ir tarti liūdnus „sudieu”.

fil. Svajonė Kerelytė

Vaizdai iš ASS vasaros Studijų dienų —
Dainavoje. (Nuotr. Raukas)
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ADELAIDE AKADEMIKAI 
SKAUTAI PAMINĖJO 
35 METŲ SUKAKTĮ

Sekmadienį, gegužės 16, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Adelaide skyrius atšventė 
savo 35 metų gyvavimo sukaktį. O tai yra 
kuom didžiuotis! Tai vienintelis skyrius 
Australijoj veikiąsa nuo pat įsteigimo 1950 
m.

Į šventę kviesti garbės svečiai ALB Adelai
de apylinkės pirmininkas J. Stačiūnas ir ASS 
vadijos įgaliotinis Australijai fil. j. ps. A. Ži
linskas gyvenąs Melbourne. Čia jį globojo 
skyriaus sekretorius fil. V. Ilgūnas.

Pietums Lietuvių namuose susirinko 
beveik visi skyriaus nariai. Kadangi skyrius 
retokai šaukia sueigas, buvo gera proga vi
siems dalyviams pabūti draugėje ir pasi
džiaugti sukaktimi. Svečiui iš Melbourne 
uždegus 35 žvakutes ir pasveikinus skyrių ju
biliejaus proga, sugiedota Gaudeamus igitur.

Po pietų visiems persikėlus į Skautų būklą, 
įvyko skyriaus sueiga, kuriai gražiai pirmi
ninkavo fil. dr. S. Pacevičienė, sekretoriavo 
fil. Straukienė. Čia įgaliotinis pranešė apie 
savo veiklą naujai išrinktos ASS vadijos, 
energingai vadovaujamos fil. K. Ječiaus, 
užsimotą 1985-86 metų veiklą ir perdavė 
skyriui Rajono vadijos linkėjimus. Taip pat 
prisiminė, kad jau 1950 m. dirbant Woo- 
meroje priklausė skyriui.

Sekė pirmininkės fil. J. Maželienės veiklos 
apžvalga, taip pat iždininko fil. T. Zurausko 
ir sekretoriaus V. Ilgūno pranešimai, po 
kurių sekė diskusijos ir planai ateičiai, nes 
norima pagyvinti veiklą įtraukiant ir jaunes
nius studijuojančius arba baigusius mokslus 
į skyrių nariais arba padėjėjais, vykdant 
užsimotus planus.

Valdyba sutiko ir toliau likti tos pačios 
sudėties, pagyvinti veiklą, pravedant keletą 
sveikintinų uždavinių. Sueiga baigta visų 
bendrų akademikų skautų šūkiu ,,Ad 
Meliorem!”

Vakare pas p. Pacevičius susirinko dar bū
relis narių su svečiu iš Melbourne, kur prie 
vakarienės pasidalinta mintimis ir 

asmeniškais įvykiais.
Geriausi linkėjimai Adelaide skyriui jo 

šventės proga!
A. Zalgis

ĄŽUOLYNAS - 
ATLANTO RAJONO 
ASS STOVYKLA

Jau sugrįžom iš Akademikų stovyklos, 
pilni įspūdžių, prisiminimų. Buvome tikra 
šeima: kartu bendradarbiavome, disku
tavome, dainavome, ir kada reikėjo išsiskirti, 
kartu apsikabinome ir verkėme. Pradėjome 
stovyklauti septyni ir užbaigėme net dvi
dešimt. Kasdieną atvažiavo naujas stovyk
lautojas ar du, kurie tuojau linksmai ir 
draugiškai prisidėjo prie mūsų veiklos, prie 
mūsų darbų. Kaip sugalvojome ką nors ne
rimto, visi energingai ir linksmai prisidėjo. 
Čigonais apsirengę aplakstė stovyklos laužus 
su pasirodymais (sesės Vidos Kvedaraitės 
sugalvota išmokti ir padainuoti dvynukų 
Šalčių dainą „Išgerkime Stikliuką”.) — 
Naktį slapčiai palikome visiems stovyklauto
jams saldainių — sesės Rūtos Kvedaraitės 
sugalvota naktinės dovanėlės saldžių sapnų 
„lollipops” ir šokoladiniai bučkiai.

Bet ir prie rimtesnių darbų visi maloniai 
prisidėjo. Padiskutavome su s. kun. Antanu 
Saulaičių apie „Tarptautinius Jaunimo 
Metus” ir apie mūsų pačių, tėvų ir senelių 
vertybes. Taip iš širdies diskutavome, kad 
vienas už kitą daugiau kalbėjo.

Aplankė mus ir Vadijos pirmininkas 
Kęstutis Ječius, kuris mums apibūdino 
Akademikų Skautų Sąjūdžio veiklą. Aka
demikai buvo labai laimingi artimiau susipa
žinti su fil. dr. Vaidevučiu Mantautu ir fil. 
dr. Jurgiu Gimbutu, kuris davė išsamią 
apžvalgą dabartinių lietuvių organizacijų.

Žiūrėjome ir fil. Gintaro Karoso filmas iš 
Lietuvos. Ypatingai mus sujaudino Antano 
Kulbio video-juostelė „Partizanas”, po kurios 
Akademikai sukūrė rimtą dainą apie par
tizanus, „Einam Jūsų Taku”, kurią nepa
prastai gražiai akademikai sudainavo su sku
dučiais ir būgnais per bendrą laužą.
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Posėdžiavome su vyr. skautininke, sese 
Stefa Gedgaudiene ir su broliu Apolinaru 
Treiniu. Brolis Treinys statė mums klausimą 
— Ką mes norime gauti iš Akademikų 
veiklos? Sesė Gedgaudienė labai nuoširdžiai 
pakalbėjo apie skautybę ir kaip Akademikai 
gali augti, stiprėti, ir padėti.

Žodžiu, labai daug nuveikėm. Nestovykla
vus 15 metų, buvau nustebus ant kiek pui
kus tas mūsų lietuviškas jaunimas — Daina 
Avižonytė (mūsų vaidilutė) ir Petras Avižo
nis iš Albuquerque, New Mexico, kurie 
užaugę toli nuo lietuvių ir kalbėdami taip 
gražiai lietuviškai parodė, kad lietuviška 
dvasia gali egzistuoti ir toliau nuo lietuviškų 
centrų. Iš Čikagos atvažiavusios Gailė 
Eidukaitė, Rūta ir Ramunė Gaižutytės 
atvežė mums idealizmo, energijos ir daug 
linksmybės. Iš Toronto Linas Garbaliauskas 
atvežė mums užsidegimo lietuvių kalbai. Iš 
Elizabeto Vita ir Rūta Kvedaraitės atvežė 
mums vis naujų idėjų pralinksminti 
stovyklą. Iš Vašingtono Daumantas Pakštys 

atvežė amžiną šypseną ir Daivos Česonytės 
linksmumas pradžiugino mus visus. Iš 
Hartfordo, toks puikus, gražus būrys 
jaunimo, kuris taip stengėsi ir dirbo mūsų 
stovyklai: Edmundas Nenortas, Paulius 
Nenortas, Regina Zabulytė, Saulius ir Rima 
Dzikai, Laima Simanskytė, Linas ir Andrius 
Banevičiai.

Buvo rimtų momentų, buvo smagių mo
mentų, bet visų labiausiai prisiminsime tą 
malonią staigmeną kada broliai taip nuosta
biai įteikė kiekvienai sesei po raudoną rožę!! 
Ir prisiminsime tą vakarą kada prie laužo 
stovėdami su degančiom žvakutėm, Paulius 
Nenortas (iš Hartfordo) davė pasižadėjimą ir 
Kęstutis Ječius užrišo jam Korp! Vytis 
spalvas.

Stovykla buvo ant aukšto akmenuoto 
kalno, tai labai tiko mūsų šūkis: „Ad 
Meliorem, Vis Aukštyn, Vis Geryn!” Iki kitų 
metų!

filisterė
Jūratė Aukštikalnienė

Fil. A. Treinys praveda Korp! Vytis senjoro 
pasižadėjimą.

Naujam senjorui Pauliui Nenortui fil. Petras 
Molis prisega Korp! Vytis ženkliuką.
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Worcesterio ASS skyriaus skautininkai filisteriai su naujai pakelta paskautininke fil. Danute Molyte. 
Nuotr. iš kairės: s. fil. Rimas Jakubauskas, ps. fil. Danutė Molytė, Worcesterio ASD Pirmininkė 
v.s. fil. Raminta Molienė, s. fil. Teresė Jakubauskienė, v.s. fil. Petras Molis ir ps. fil. Edis Meilus.

Nuotr. fil. T. Meiluvienės

Smagu prisiminti ir 1983 m. stovyklavimą Tautinėje stovykloje netoli Toronto, kur Chicagos ASS 
nariai susitiko su Australijos ASS nariais.
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Muzikas P. Aglinskas, solistė Kučėnienė ir „Loop Group” steigėjas dr. Raymond-Wilding-White 
orkestrantų tarpe. (Nuotr. L. Meilaus)

F.S.S. KONCERTAS
ASS Filisterių Skautų Sąjungos Chicagos 

skyrius, pirmininkės fil. Svajonės Kerelytės 
vadovaujamas, vis stengiasi kuo nors pasi
rodyti. Baigiant 1985 mokslo metus to 
skyriaus valdyba suorganizavo savitą 
muzikalinį pasirodymą — dabartinių lietuvių 
kompozitorių muzikos kūrinių koncertą. To 
koncerto originalią programą atliko Chicago 
„Loop Group” dešimties jaunų muzikų kame
rinis ansamblis, muziko Petro Aglinsko 
vadovaujamas.

Koncertas įvyko gegužės 12 d. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. Ta diena, be Motinos 
dienos minėjimo, buvo daug kitų parengimų 
ir, reikia manyti, todėl salė nebuvo 
pakankamai pilna. Bet tie, kurie atėjo 
paklausyti to koncerto, buvo patenkinti pro
gramos naujumu ir jos atlikimu.

Programa prasidėjo Osvaldo Balakausko 
„Retrospektyva”, tai kūrinys pianinui ir čelo. 
Po to sekė „Muzikaliniai Kontrastai” parašy
tas Vytauto Barkausko fleitai, mušamie
siems ir čelo. Toliau pirmininkė padėkojo vi
siems už atsilankymą ir pristatė muz. Petrą 
Aglinską. Muzikas Aglinskas iškvietė solistę 
Dalią Kučėnienę, užėmė savo vietą ir laukė 
dirigento James MacDonald pirmųjų mostų. 
Pasigirdo paties muziko Aglinsko kūrinys 
„Uždanga”, kuriam žodžiai paimti iš poeto 
Henriko Nagio eilėraščių rinkinio „Broliai 
Balti Aitvarai”. Skambėjo fleitos, klarnetas, 
trumpetės, mušamųjų, pianino, gitaros 
(kurią labai švelniai grojo pats muzikas Pet
ras), smuiko ir čelo instrumentų kartais švel
nūs, kartais triukšmingi garsai. Publikai plo
jant, pasibaigė pirmoji koncerto dalis. 
Dalyviai išėję į prieangį, dalinosi mintimis 

apie tik ką girdėtus muzikinius kūrinius ir 
apie muzikos naujumą bei patrauklumą.

Antroj dalyj pirmiausia klausytojai girdėjo 
Felikso Bajoro „Suita Septetui” parašyta flei
tai, klarnetui, mušamiesiems, elektriniams 
vargonėliams, pianinams, lumzdelėms, ar
monikoms, smuikui ir čelo. Muzikantai labai 
talentingi žmonės, keliems teko groti įvai
riais instrumentais. Po sklandžiai atlikto 
veikalo pats kompozitorius Bajoras, kuris 
dabar svečiuojasi Amerikoj, nuėjo prie scenos 
pasveikinti dirigentą ir kitus muzikantus. 
Toliau girdėjosi švelnus fleitos garsas Antano 
Rekašiaus kūrinio „Sonata Fleitai Solo”. 
Fleitą meistriškai valdė Margaret Walker. 
Paskutinis programos veikalas tai Broniaus 
Kutavičiaus „Mažasis Spektaklis” parašytas 
balsui (Dalia Kučėnienė), dviems smuikams 
ir dviems pianinams. Veikalui panaudoti 
Sigito Gėdos žodžiai. Muzikantai šiltai pri
imti, o solistė ir muzikas Aglinskas apdo
vanoti gėlėmis. Ansamblio sąstatą sudarė šie 
asmenys: Kathleen Gzoski — čelo, Kurt 
Westerberg — pianinas, Margaret Walker — 
fleita, Steve Elkins — mušamieji, Julie De- 
Rochie — klarnetas, Pat Jensen — trumpetė, 
Petras Aglinskas — pianinas, armonika, 
lumzdelis, elektriniai vargonėliai ir gitara 
(pirmais keturiais instrumentais grojo ir 
Kurt Westerberg), Ralph Boyd — smuikas, 
Elizabeth Stein — smuikas ir Paul Soderdahl 
— pianinas. Po koncerto visi dalyviai susi
rinko kavinėj pabendrauti su grupės steigėju, 
su muzikais, dirigentu bei kitais programos 
atlikėjais. Atrodo, kad koncerto atlikėjai 
buvo labai patenkinti geru pasisekimu, o 
klausytojai — naujumu ir geru atlikimu.

fil. Rita Likanderytė
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MŪSŲ PASTOGĖJE

ASS VYDŪNO JAUNIMO FONDO ANTRIEJI 
VISUOMENINIO DARBO VASAROS KURSAI

1985 metais, nuo liepos 8 iki rugpjūčio 17 
d. Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno 
Jaunimo Fondo antruose visuomeninio dar
bo vasaros kursuose dalyvavo penki kur
santai: v.sl.t.n. Gailė Eidukaitė, sk. Saulius 
Eidukas, s.v.v.sl. Linas Eitmanas (iš New 
Jersey), v.sl. Renata Ramanauskaitė, ir s.v. 
senj. Edis Sabas. Kursų vedėjas buvo fil. J. 
Dainauskas.

Darbas apėmė kelius uždavinius įvairiose 
patalpose. Liepos 8—12 d.d. dirbome Pasaulio 
Lietuvių Archyve kartu su p. Č. Grincevi- 
čium. Darbas susidėjo archyvo aptvarkyme, 
knygų ir žurnalų perkraustyme bei 
išrūšiavimu ir t.t. Liepos 15-16 ir 22-23 dienų 
rytais dirbome su fil. R. Lukiene, susipa
žindami su A.S.S. leidiniu „Mūsų Vytis” ir 
parašydami jam straipsnį, o po pietų su fil. 
J. Variakojiene tvarkydami Vydūno Fondo 
kartoteką. Liepos 17-19 d.d. dirbome 
Čiurlionio galerijoje, p. V. Luko priežiūroje, 
pertvarkydami ir kataloguodami paveikslus. 
Liepos 24-26 d.d. dirbome kartu su fil- R.

Rudaitiene, ieškodami būdų kaip bendradar
biauti lietuviškoje spaudoje. Parašėme trum
pas temas apie mūsų jaunimo lietuviškos 
spaudos skaitymą arba neskaitymą. Taipogi, 
parašėme laiškus kongresmanui Henry J. 
Hyde dėl OSI ir laiškus pašto vadui p. Paul 
Carlin ir p. Belmont Faries prašydami, kad 
sekančiais metais būtų išleistas Da
riaus-Girėno pašto ženklas. Turėjome progą 
aplankyti „Draugo” spaustuvę ir pamatyti 
dirbančią laikraščio redakciją ir 
administraciją.

Toliau pagal programą dirbome su fil. D. 
Dirvoniene liepos 29-rugpjūčio 2 d., o rugpjū
čio 5-9 d.d. Socialinių Reikalų patalpoje. 
Rugpjūčio 12-13 d.d. vakarais dirbome su fil. 
R. Dirvoniu ir rugpjūčio 13-18 d. su fil. D. 
Eidukiene.

Tik įpusėjus kursams turėjau daug 
įspūdžių. Lektoriai buvo malonūs, darbas vis 
įdomus, o be to, džiaugiaus gavusi progos 
sustiprinti savo lietuvių kalbos mokėjimą.

v.sl.t.n. Gailė Eidukaitė
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1985 m. ASS Vydūno Jaunimo Fondo 
visuomeninio darbo vasaros kursų 
lektoriai ir kursantai.
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Vaizdai iš ASS 1986 m. Velykų rekolekcijų Chicagoje
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JAUNIMAS SVARSTO

BRANDUOLINIŲ LIEKANŲ SIAUBAS

Paskutiniojo dešimtmečio eigoje mūsų vi
suomeniniame gyvenime išryškėjo tam tikri 
kontraversiniai rūpesčiai. Žmonija, ypač tur
tingesniuose kraštuose, sau reikalauja vis 
didesnių patogumų ir įvairumų. Tai pareika
lauja vis augančio energijos kiekio. Vienas 
iš pagrindinių relatyviai naujų energijos šal
tinių yra atominė arba branduolinė energija.

Atominės energijos vystymasis prasidėjo 
prieš maždaug keturiasdešimt metų, per 
Antrą pasaulinį karą. Tuo metu, pagrindinis 
tikslas buvo praplėsti plutonijaus gaminimą 
reikalingą atominiams ginklams. Pasilie
kančių dalių pašalinimas buvo tada antra
eilis rūpestis. Branduolinės liekanos, 
susirinkusios per keturiasdešimt metų, 
dabar kelia pavojų gamtai ir žmonijai.

Yra keli pagrindiniai branduolinių liekanų 
šaltiniai. Didžiausia dalis susirenka iš bran
duolinių ginklų gamybos ir komercinių 
energijos gamybai skirtų reaktorių veikimo. 
Iš viso, JAV randasi daugiau negu pusė mili
jono tonų aukšto lygio branduolinių liekanų 
vien tik iš šių dviejų šaltinių. Taip pat yra 
prisirinkę maždaug šešiasdešimt du milijonai 
kubinių pėdų mažiau pavojingų žemo lygio 
liekanų. Amerikoje šiuo metu veikia septy
niasdešimt du branduoliniai reaktoriai. 
Kiekvienas reaktorius sukrauna trisdešimt 
tris tonas sunaudoto kuro į metus. Taip pat 
susirenka penkiasdešimt tūkstančių kubinių 
pėdų mažiau nuodingų medžiagų — „sludge”, 
valymo priemonių, oro ir vandens filtrų, ir 
panaudotos apsaugančios aprangos. Daug 
liekanų susidaro iš sunaudotų kuro makš- 
telių, pieštuko storumo metalinių vamzdelių, 
kuriuose yra laikomi uranijaus grumuliukai. 
Jie varo reaktorių. Kai jų energija yra su
naudoto, jie yra atvėsinami vandenyje ir 
supjaustomi į mažus gabaliukus, kurie tada 
yra maišomi su rūgštim. Šiame procese 

galima atgauti uranijų ir plutonijų, kurie 
vėliau yra naudojami ginklų gamyboje.

Baisiausia yra tai, kad nėra būdo branduo
lines liekanas neutralizuoti. Pavojingos 
liekanos gali pasilikti nuodingos net 250,000 
metų. Dėl to, kad yra neįmanoma jas su
naikinti, yra keletas būdų branduolines lie
kanas sandėliuoti.

Žemo lygio branduolinės liekanos daugu
moje atvejų yra supilamos į metalines sta
tines, kurios yra pakasamos negiliai po žeme. 
Aukšto lygio liekanos iš reaktorių laikinai 
yra laikomos devynių pėdų gilumo ba
seinuose po vandeniu. Sunaudoti kuro 
vamzdeliai yra pakeičiami naudojant ypa
tingus žnyplinius įtaisus. Jie pavojingas 
medžiagas pamerkia vandenyje.

Yra du būdai galutinai branduolines lie
kanas sutvarkyti. Jos gali būti sukrautos į 
neperšlampamas statines ir pakastos moly
je jūros dugne. Molinis dugnas yra tinkamas 
šiam tikslui, nes jo sudėtis yra visapusiškai 
vienoda. Šitoks molis apdengia 30% jūros 
dugno, taigi 20% žemės paviršiaus.

Kitas metodas yra užkasti liekanas giliai 
žemėje. Liekanos yra sukraunamos į stiprias 
neperšlampamas statines, įleidžiamos 
šachtos šuliniu į požemį, ir pakasamos 2000 
pėdų po žeme. Liekanos turi būti pakastos 
sausoje žemėje; dėl to neseniai buvo pradėta 
jas pakasti po druskos kalnais kai kuriose 
pietinėse valstijose.

Gaunasi didelis pavojus, kai valdžia neap
žiūri privačių branduolinių liekanų tvarky
mo įstaigų. Dažnai privačios kompanijos 
neatsakomingai tvarko liekanas; yra buvę 
atvejų, kur kompanijos nesutvarkė nuodingų 
liekanų. Dabar valdžia turės jas sutvarkyti, 
ir piliečiai turės mokėti milijonus dolerių už 
tą pavėluotą aplinkos apšvarinimą.

Radijacija kylanti iš netinkamai pakastų
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ir sutvarkytų branduolinių liekanų yra ne
paprastai pavojinga žmonėms ir visai gam
tai. Yra žinoma, kad radijacija sukelia vėžį; 
didelės dozės yra mirtinos. Persileidimai ir 
kitos sveikatos negerovės išsivysto po il
gesnio kontakto nors ir su mažesnėmis 
dozėmis.

Visa gamtos gyvūnija ir augmenija taip pat 
yra žalojama ir naikinama radijacijos. 
Išnykus arba sumažėjus vienam ar kitam 
gyvūnijos atstovui, žymiai keičiasi ekologinė 
lygsvara. Nekalbant apie tiesioginę žalą, 
kyla rūpestis dėl tolimesnės žmogaus ir visos 
gamtos egzistencijos.

Branduolinių liekanų sutvarkymas yra 
svarbi politinė tema. Piliečiai reikalauja, kad 
būtų skubiai nuvalytos nesaugiai pakastos 
ir į žemės paviršių iškylančios liekanos ir kad 
būtų surastas saugus būdas jas galutinai su
tvarkyti. Aštuonios valstijos jau yra pravedą 
įstatymus, kurie draudžia statyti naujus 
branduolinės energijos gamybos vienetus, kol 
bus surastas būdas saugiai jų liekanas su
tvarkyti. Jeigu ši problema nebus išspręsta, 
kai kurie veikiantys vienetai gali būti užda

ryti apie 1988-us metus.
Energijos reikalavimai yra išaugę iš 

žmonijos noro progresuoti technologinėse ir 
mokslinėse srityse. Be naujų energijos šalti
nių nebūtų galima taip sparčiai eiti priekin, 
kaip iki šiol. Jeigu branduolinių liekanų su
tvarkymo problema nebus greitai išspręsta, 
teks jieškoti naujų energijos šaltinių. Kada 
išryškėja fenomenalus branduolinių liekanų 
sukeltas naikinantis pajėgumas, reikia prisi
minti, kad jų netobulas sutvarkymas gali 
turėti milžiniškos įtakos gamtos ir žmonijos 
natūraliam balansui šimtams tūkstančių 
metų. Kalbant apie branduolines liekanas, 
Valdas Adamkus (Regional Administrator, 
Environmental Protection Agency) pri
pažįsta, kad žmogus sukūrė problemą, kurios 
šiuo metu nepajėgia išspręsti.

Iki to laiko, kada bus išrastas pastovus ir 
veiksmingas būds branduolines liekanas ar 
tai pašalinti, ar tai neutralizuoti, žmonija 
turėtų apsispręsti branduolinės energijos 
atsisakyti.

Rita Bartuškaitė

RELIGIJA DABARTINĖJE LIETUVOJE

Sovietų Sąjungoje ir visose rusų valdomuose 
teritorijose, valdžia smarkiai apriboja piliečių 
religines teises. Lietuvoje religinė laisvė, irgi 
yra labai suvaržyta. Vienok, juo daugiau 
lietuviai yra persekiojami religiniai, tuo 
atspariau ir aktyviau jie priešinasi.

1975 m. rusų valdžia pakeitė 1929 m. 
nuostatutus liečiančius piliečių religines 
teises (V. Vardys, p. 46) Keli esminiai dėsniai 
pataisytuose nuostatuose yra šie:

1. Religinės organizacijos turi užsiregist
ruoti, nors valdžia gali nuspręsti neduoti lei
dimo veikti.

2. Vaikas turintis mažiau aštuoniolikos 
metų negali būti religinės organizacijos 
narys ir yra uždrausta jį religijos mokyti.

3. Reikia specialaus leidimo laikyti bet ko-
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kias religines apeigas ar įsigyti religinius 
reikmenis.

4. Religiniai reikmenys yra valstybės nuo
savybė ir gali būti konfiskuoti.

5. Kunigai gali laikyti mišias tik savo 
parapijoje bet negali lankyti parapijiečių, ne
bent būtų kokia nepaprasta padėtis.

6. Aukos iš tikinčiųjų gali būti renkamos 
tik nustatytų religinių apeigų metu.

7. Sovietų valdžia gali uždaryti bažnyčiąū 
ar pašalinti narį iš religinės organizacijos bet 
kuriuo laiku ir dėl bet kokios priežasties. 
(Thomas Remeikis, Lituanus, pp. 65-72)

Lietuviai sužinoję apie tuos naujus 
suvaržymus, 1976 m. pradėjo reikšti savo 
nepasitenkinmą. Kad išvengus kokių 
neramumų ir tikinčiųjų nuraminimui,
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Sovietų valdžia 1977 m. tuos nuostatus kiek 
sušvelnino, pakeisdama keletą žodžių. Tų 
nuostatų 52-ras paragrafas duoda piliečiams 
teisę praktikuoti religiją, bet draudžia rašyti 
ar skleisti religinius raštus ar pažiūras. Tuo 
tarpu, tas dokumentas pabrėžė, kad nėra 
jokio suvaržymo skleisti ateistinę 
propagandą. Ateistai plačiai naudojasi šiuo 
ir vis stengiasi plėsti savo nuomones 
mokyklose, laikraščiuose, per televiziją, 
radiją, ir t.t. Tikintiesiems gi visa tai 
draudžiama, daryti. (V. Vardys, pp. 46-52)

Kai šie nuostatai buvo paskelbti, religinės 
institucijos dar labiau pradėtos varžyti. 
Dabar Lietuvoje yra šešios Katalikų diece
zijos ir tik viena seminarija Kaune su 
maždaug 30 mokinių, o tuo tarpu net 93% 
lietuvių yra tikintieji katalikai. Pasidarė 
toks kunigų trūkumas, kad vienas kunigas 
dažnai aptarnauja dvi ar tris parapijas. Šiuo 
būdu, kontaktas tarp kunigų ir tikinčiųjų yra 
sumažintas. Valdžia toliau sunkina 
gyvenimą tikintiesiems, reikalaudama 
nepaprastai didelių bažnytinių mokesčių, 
kurie labai sunkiai sumokami. Tų mokesčių 
nesumokėjus, valdžia uždaro bažnyčią ir 
paverčia į muziejų ar kokį sandėlį, ir ją 
perduoda naudoti ne religinams tikslams. 
(Thomas Remeikis, pp. 488-489, 494)

Kad sustiprinti religinio gyvenimo valdžios 
kontrolę, KGB pareigūnai lankosi pas 
kunigus, vyskupus, bandydami, įkalbėti būti 
sovietiško saugumo agentais. Kartais, jei 
kunigai atsisako, jie yra kalinami, mušami, 
ar smarkiai grasinami. KGB agentai yra 
siunčiami į bažnyčias pranešti kiek aukų 
buvo surinkta, kiek žmonių — jaunų ir vyres
nių, atsilankė, kiek ėjo priimti komunijos, 
kiek buvo sutvirtinti, ir koks buvo pamoks
las. (Chronicle of the Catholic Church in 
Lithuania, March 19,1982, pp. 32-33). Visa 
tai žinodami, žmonės ir kunigai vis vien gar
bina Dievą, o bažnyčios yra pilnos tikinčiųjų.

Šnipai seka kunigus ir informuoja apie visą 
jų veiklą. Nemažai kunigų buvo areštuoti, 
nes buvo susekti mokinant vaikus religijos. 
Pavyzdžiui, prieš kelis metus kunigai A. 
Šeškevičius, J. Zdebskis, ir P. Bubnys buvo 
įkalinti, nes aiškino vaikams apie Dievą.

(Chronicle of the Catholic Church in 
Lithuania, March 19,1982, p. 12) Nežiūrint 
į grasinimus, daugumas kunigų neatsisako 
mokyti tikinčiuosius plėsti religinę mintį, 
nors jie ir žino, kad jie rizikuoja savo laisve.

Tikintieji visaip priešinasi tiems sovietų 
valdžios nuostatams. Jie randa stiprybę savo 
tikėjime, ir išreiškia religinę bei politinę 
nuomonę raštuose ar peticijose valdžiai. 
Kadangi reikalingas leidimas leisti religinę 
literatūrą ir vyskupijom yra labai sunkiai 
gaunamas, atsirado pogrindinės „leidyklos”. 
Tikrumoje šitokia slapta spauda veikia vieni 
nuo to laiko kai Lietuva buvo paskelbta 
Sovietų Sąjungos respublika. (Thomas 
Remeikis, p. 495) Pirmas Kronikos 
sąsiuvinys buvo išspausdintas 1972 m. kovo 
19 d. Kiti pogrindžio leidiniai yra: Aušra, 
Kenčiantis Kristus, Lietuvių Archyvas ir t.t. 
Juose yra spausdinami religiniai rašiniai, in
formacija apie naujus religinius nuostatus, 
straipsniai apie žiaurias skriaudas ir lietuvių 
persekiojimus religiniu atžvilgiu. (Antanas 
Klimas, p. 74). Ši literatūra yra slaptai 
Lietuvos platinama gyventojų tarpe.

Pogrindžio spaudos organizacija yra labai 
komplikuota. Visa procedūra yra labai at
sargiai vykdoma, nors vis tiek rusai kartais 
suseka ir pogrindžio veikėjus smarkiai 
nubaudžia. Pavyzdžiui, (1980 m. lapkričio 
mėn.) Antanas Janulis ir Povilas Buzas 
Kaišiadorių teisme buvo apkaltinti religinės 
literatūros spausdinimu ir platinimu. Jie 
buvo nubausti 3^2 ir P/2 metų, sunkaus dar
bo stovyklose. Prieš kelis metus (1980 m. 
spalio mėn.) sovietų pareigūnai grasino Ireną 
Stumbrytę įkalinti psichiatrinėj ligoninėj, 
nes esą ji neatsiminė kaip jos namuose at
sirado nelegalūs spausdinti. O 1980 m. 
lapkričio mėn., Genovaitė Navickaitė ir Ona 
Vitkauskaitė Vilniaus teisme buvo apkaltin
tos Kronikos redagavimu ir platinimu spau
dos, kuri prieštaraujanti Sovietų santvarkai. 
Jos buvo nubaustos dviejų metų sunkaus dar
bo stovyklose. (Antanas Klimas, pp.75-76).

Tikintieji dar ir kitais būdais priešinasi 
religiniams suvaržymams. Nors Lietuvoje 
bažnyčiose leidžiama laikyti pamaldas, gar
siai melstis, giedoti ir mokintis Šv. Rašto, bet
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Sovietų įstatymai kitokų religinį veikimą 
varžo, kaip, pavyzdžiui, sekmadienines 
mokyklas, seminaristų paruošimą ir pamal
das šiokiadienais. Todėl, neretai, religinės 
apeigos yra atliekamos slaptai žmonių na
muose ar net miške. Jei šie „nelegalūs” susi
rinkimai būna susekami, Sovietų pareigūnai 
suima kunigus ir visus tikinčiuosius. Šiuo 
metu šimtai tikinčiųjų vien už savo religinę 
veiklą randasi Rusijos kalėjimuose. Iš 
viso daugybė tikinčiųjų yra visaip baudžiami 
ir persekiojami. Pavyzdžiui, jei sužinoma, 
kad žmogus yra praktikuojantis katalikas, jis 
niekuomet nesulauks darbe pakėlimo. 
(Thomas Remeikis, p. 489). Kitu atveju, pvz. 
kai (1980 m. rugpjūčio mėn. 24 d.) Alfonsas 
Prakaitis atvykęs su automobiliu dalyvavo 
procesijoje į Šiluvą, jį sulaikė milicija. Kai 
Alfonsas atsisakė atiduoti automobilio 
raktus ir vairavimo leidimą, milicininkai jį 
pirmiausiai primušė, po to apklausinėje ir pa
skyrė piniginę baudą už „pasipriešinimą”. 
(A. Klimas, p. 74).

Dėl tikėjimo vaikai taip pat yra grasinami 
visokiais būdais. Jie yra mokomi tikybos šei
mose, nors tai yra prieš Sovietų įsakymus. 
Tuo tarpu, mokyklos laikosi religinio 
gyvenimo nuostatų. Tad, jei mokiniai 
prisipažįsta tikinčiais, jiems dažnai taikomos 
įvairios baudos ir jie grasinami. Viešumoje 
jie yra išjuokiami, jų karikatūros 

nupiešiamos ir iškabinamos ant mokyklų 
sienų. Jie yra verčiami dalyvauti ateistinėse 
organizacijose. Vidurinėse mokyklose tikin
tiems mokiniams yra dažnai sumažinami 
pažymiai ir jiems gresia pavojus nepatekti į 
aukštesnio mokslo institucijas. (Thomas 
Remeikis, p. 552).

Dar vienas pavyzdys religinio grasinimo 
Lietuvos mokyklose įvyko 1981 m., 
gruodžio mėn., kai šešto skyriaus mokytoja 
p. Songailienė įsakė savo 28-niems 
mokiniams parašyti rašinį su titulu — 
„Godus kunigas”. Tik penki vaikai atliko 
užduotą darbą. Kiti arba parašė rašinį su 
titulu „Geras kunigas”, arba iš viso nieko 
nerašė. (Chronicle of the Catholic Church 
in Lithuania, March 25, 1982, p. 51). Šis 
įvykis parodo koks stiprus jaunimo tikėjimas 
ir, kad jie gins savo tikėjimą, nežiūrint 
kokios gali būti pasekmės.

Reikia stebėtis kiek daug tikintieji 
Lietuvoje turi pakelti ir ištverti siekiant 
religinės laisvės. Savo pasiryžimu ir kova jie 
parodo Sovietų valdžiai, kad net griežti apri
bojimai nesumažina jų tikėjimo, bet net 
sustiprina. Tai leidžia manyti, kad rusų 
pastangos plėsti ateizmą Lietuvoje, 
niekuomet nebus įgyvendintos.

Indrė Rudaitytė
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AR MŪSŲ PAREIGA...?
Mes visi mylime savo tėvelius. Jie mus 

gimdė, užaugino, prižiūrėjo. Nors kartais jų 
barimas mum nepatinka, žinome, kad jie 
bara tiktai iš meilės vaikams.

Vaikai užauga, išvažiuoja savo gyvenimą 
tęsti, savo šeimas įsikurti. Tėveliai lieka 
vieni, laimingi tie, kurie lieka abu kartu. Bet 
metai po metų, už kiek laiko atsiranda 
„Senatvė”: darosi sunkiau paeiti, skausmai 
daugėja, atmintis silpnėja. O vaikai, įsivėlę 
į savo gyvenmą, užsiėmę savo rūpesčiais, 
nepastebi tėvelių fizinio ir dvasinio stovio. 
Kas atsitinka, kai tėvelis ar mama sunkiai 
suserga? Arba jei lieka vienas našlys/našlė? 
Arba kai jie daugiau nepajėgia save 
prižiūrėti? Kai priartėja tas gyvenimo taškas, 
lieka tėveliams trys gyvenimo pasirinkimai: 
gyventi a) vienišai, b) pas vaikus, arba c) 
senelių prieglaudoje. Aišku, kol tėveliams 
nėra jokių sveikatos arba finansinių 
problemų, tai gali patys laimingai gyventi. 
Irgi aišku, jei tėveliai sunkiai, nepagydomai 
serga, tai neišvengiamai turi gyventi 
ligoninėje arba tokiose vietose kaip Matulai
čio Slaugymo namai Putname. Bet 
dažniausiai tėvelių padėtis nėra taip aiškiai 
nubrėžta: jie dar vis paeina, vis nori autono
mijos, o vis tiek visko nesugeba. Pasirin
kimas nėra lengvas. Būdavo, kad vyriausias 
sūnus išlaikydavo senus tėvelius. Bet 
„senoviški” idealai nebesilaiko; jaunesnė 
karta klausia ,,Ar čia būtinai mūsų 
pareiga?”

Šis klausimas sprendžiamas individualiai. 
Kai kuriems būtų finansiniai ir emociniai 
lengviau tėvelius nukelti į pigią senelių 
prieglaudą. Kai kuriuos tokios vietos yra 
pasibaisėtinas: nehigieniški kambariai, 
neprofesionalinis štabas. Čia niekas senelių 
neprausia, patalynių nepakeičia, karts nuo 
karto ir pamiršta pamaitinti. Baisiausia, yra 
vietų, kur senelius pririša prie kėdžių ar lo
vų, kad jie netrukdytų kitų. Reikia atsargiai 
planuoti kur ir kaip tėveliai tęs savo 
gyvenimą.

Bet gera žinoti, kad yra vietų kur senesnio
ji karta gali geriau, saugiau ir patogiau gy

venti. Ligoninės tobulėja, valdžia daugiau 
pašalpos seniems duoda, bendruomenės pro
gramos ir aptarnavimai daugėja vienišai 
gyvenantiesiems: pvz.:Meals-on-Wheels pro
grama atveža kiekvieną dieną karšto maisto 
tiems seneliams, kuriems yra sunku valgyti 
paruošti; slaugytojos, Visiting Nurse Assn, 
ir kiti savanoriai dažnai aplanko vienišus 

senelius ir su jais praleidžia laiką. 
Finansinės pagalbos gali gauti iš „Sočiai 
Security”, medicare, pigesnių kainų (Senior 
Citizens Rates), pensijos ir veteranų pašalpos. 
Naujausia ir galbūt geriausia programa 
vadinasi „Day Care”. Dažnai senesnieji 
žmonės, vienišai gyvenant, jaučiasi atmesti, 
izoliuoti. Šita programa jiems „atidaro 
duris”: parūpina transportaciją, valgius, 
pramogas, kartais net ir balius ir keliones 
planuoja. Yra įvairių rūšių „Day Care” 
centrų: tie, kurie prižiūri sveikatą ir 
„psysical therapy”, ir tie, kurie yra pagrin
diniai „klubai” — vieta kur senesnieji 
žmonės susirenka, draugauja pabendrauja. 
Be ,,Day Care” auga World Health 
Organizacija, penki National institutes of 
Health, National Cancer Institute ir daug 
kitų programų, net atsirado nauja medicinos 
specialybė, Gerontologija, „senų žmonių 
medicina”. Kooperatyviniai namai, kaip 
lietuvių ALVUDAS, leidžia senesniems 
gyventi nevienišai, prižiūrėtinai, bet laisvai.

Pasirinkimų ir šaltinių yra daug. Tokios 
programos kaip tik parūpi ne tik senesniems, 
bet ir palengvina šeimos rūpesčius ir 
pareigas. Mes, jaunoji karta, irgi vieną dieną, 
pasižiūrėję į veidrodį, pamatysime žilus 
plaukus. Mes irgi turėsime pasirinkimus 
daryti. Jie turės būti sąžiningai ir atsakom- 
ingai apgalvoti nutarimai. Ar nebūtų 
lengviau jei mūsų vaikai mums padėtų? Iš 
meilės mūsų nepamirštų, mūsų nepaliktų iš 
nepareigingumo? Bet ir norėtumėm, kad jie 
mūsų nepriverstų tą daryti, ką nenorime 
daryti. Individas turi teisę pats apsispręsti, 
nutarti. Niekas tos privilegijos negali atim
ti. Kiekvienas turėtų dabar pradėti galvoti 
apie savo ateitį, kad kai laikas ateis, nei 
prievartavimo, nei abejojimų nebūtų.

Vida M. Reklaitytė
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PALAIDOTAS
DR. VYTAUTAS ČEPAS

1985.VII. 19 Elon College mieste, North 
Carolina, mirė profesorius dr. Vytautas Kos
tas Čepas, buv. Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos pirmininkas (1953-55 m.) ir Lietuvių 
skautų brolijos vyriausias skautininkas 
(Vokietijoje, nuo 1945 metų). Jo gyvenimas 
buvo skirtas jaunimui ugdyti universitetuose 
ir skautavimu. Vytautas gimė 1911.IV.3 
Suvalkijos Griškabūdžio vis., Rygiškių 
kaime. Čia buvo jo motinos, Marijos 
Jablonskytės tėviškė. Tėvas teisininkas 
Motiejus Čepas turėjo dirbti teisėju Rusijo
je, tad ir Vytautui teko augti toli nuo 
tėvynės. Kalbininkas prof. Jonas Jablonskis 
buvo Vytauto dėdė, motinos brolis. Tėvas 
teisėjas buvo veiklus lietuvis XIX a. pabaigo
je, Kudirkos „Varpo” bendradarbis. Rusijo
je mirė du Vytauto broliai, Algirdas ir 
Kęstutis.

Mokydamasis Kaune, „Aušros” gimna- v \
zijoje, Vytautgas Čepas jau 1924 m. įstojo į 
skautus. 1929-1933 m. studijuodamas 
Vytauto Didžiojo universiteto Teisių 
fakultete, jis buvo Kęstučio draugovės drau
gininkas, 1930 m. pakeltas į paskautininkus. 
Universitete V. Čepas priklausė Neo-Litu- 
ania korporacijai. 1934-37 metais jis ruošėsi 
daktaratui Zuricho, Vienos, Prahos, Pa
ryžiaus ir Berno universitetuose, drauge susi
pažindamas su tų kraštų skautų veikla. 
1937-1940 m. sktn. Čepas redagavo Lietuvos 
skautų vadovų žurnalą „Skautybę”, techn. 
redaktorium pasikvietęs Vyčio Korp! 
studentą J. Gimbutą. 1938.II.2 apgynė teisių 
daktaro disertaciją Kaune, V.D. univ. Teisių 
fakultete. Jo tema buvo „Globojami ir globo
tini pilnamečiai”. Nuo 1935 metų Čepas 
buvo V.D. univ. jaun. asistentas, 1938 pa
keltas į vyresniuosius, 1939 m. į jau 
privat-docentas, dėstytojas. 1941-1943 m. dr. 
Čepas buvo Vilniaus univ. Teisių fak. docen
tas, to fakulteto prodekanas (dekano pavad.) 

ir universiteto senato sekretorius. Tad ir 
akademiniame pasaulyje dr. Čepui pravertė 
skautiški vadovavimo įgūdžiai. (Toje 
draugovėje 1933 m. pradėjo skautavimą šių 
eilučių autorius).

Lygiagrečiai su darbu universitete ir skau
tuose, dr. Čepas buvo Lietuvos radiofono tei
sinis komentatorius, Lietuvos valstybės 
tarybos referentas, redagavo „Lietuvos Aido” 
teisės priedą, rašė profesiniam „Teisės” žur
nalui. Jo svarbesnieji raštai sužymėti mūsų 
angliškojoje enciklopedijoje.

Po karo Čepai gyveno Vokietijos Britų 
zonoje. Lidija Manomaitytė-Čepienė yra taip 
pat skautininke, pedagogė. Užaugino jiedu 
dukrą Viliją (anksti mirusią) ir sūnų Ginta
rą — dabar skautininką, ir lietuvių bendruo
menės veikėją, gyvenantį Quincy prie 
Bostono. 1946-1949 m. dr. Čepas buvo Bux
tehude — Werner lietuvių stovyklos amatų 
mokyklos direktorius ir Pabaltijo uni
versiteto (Hamburge, vėliau Pineberge) e.o. 
profesorius ir Teisių fakulteto dekanas. Tuoj 
pat karui pasibaigus vyr. sktn. V. Čepas 
ėmėsi organizuoti Lietuvių skautų broliją at- 
bėgėlių stovyklose. 1945.VII.25 jis išleido pir
mąjį aplinkraštį tuo reikalu, o tų pačių metų 
rugsėjo 26-28 d. jis buvo išrinktas brolijos 
vyriausiuoju skautininku vadovų suvažia
vime Detmolde. Dar prieš karą Lietuvoje V. 
Čepas kandidatavo į vyriausiuosius skau
tininkus, bet varžybas laimėjo skautinin- 
kas-pulkininkas, nors skautininkas-teisinin- 
kas buvo baigęs Gillwelio kursus. Vokietijoje 
sumaniai veikdamas, v.s. V. Čepas išvengė 
skautų pajungimo kuriai nors politinei 
srovei, kurios tuo metu siekė dominavimo. 
Dėl to ir dabar išeivijos Lietuvių skautų 
sąjunga išliko nepolitizuota.

J.A. Valstybėse Čepai pradžioje įsikūrė 
Bostone. Pradžia buvo sunki, nes Lietuvos 
teisininko profesija čia nepritaikoma.
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1949-1954 m. Vytautas dirbo fabrikuose, 
1954-1960 administravo Boy Scouts Sayre 
Training Reservation prie Bostono, o po to iki 
1963 metų — Girl Scouts stovyklavietę Cedar 
Hill Walthame. 1949-1950 m. dr. Čepas buvo 
pagrindinis organizatorius šeštad. 
lituanistinės mokyklos Bostone, kuri tebe
veikia. Čepai mokėjo palaikyti gerus ryšius 
su amerikiečių skautų ar skaučių vadovais 
ir įsigyti draugų ne tik asmeniškai, bet ap
lamai lietuviams. Štai viena jų vadovė, p. 
Mary Doyle iš Bostono atsiminė Čepus po 25 
metų ir atsilankė į pomirtines mišias lietuvių 
Šv. Petro bažnyčioje Bostone š.m. rugsėjo 
mėn. 7 dieną. Po to jinai parašė pora lapų 
savų atsiminimų apie susitikimus su lietuvių 
skautėmis anais laikais, kai čia darbavosi 
Čepai. 1953 m. v.s. Vyt. Čepas buvo išrink
tas Lietuvių Skautų sąjungos tarybos pirmi
ninku. Pirmąjį „korespondencinį suvažia
vimą” rinkimams įvykdyti suorganizavo ko

misija, vadovaujama skautininko poeto Faus
to Kiršos (jo sekretorius buvo šių eilučių au
torius). 1959 m. v.s. Čepas atstovavo lietu
viams dešimtojoje pasaulinėje jamborėjoje Fi
lipinuose, o anksčiau, 1947 m. jo vado
vaujami 82 lietuviai skautai iš Vokietijos 
dalyvavo pasaulinėje jamborėjoje Moisson, 
Prancūzijoje. Už nuopelnus V. Čepas buvo ap
dovanotas Geležiniu Vilku ir Estijos, Vengri
jos ir ukrainiečių skautiškais ordinais.

1963 m. Čepai išsikėlė į North Caroliną, 
kur dr. Vytautas gavo docento poziciją 
Johnson C. Smith universitete Charlottėje. 
Dėstė graikų istoriją ir vokiečių kalbą. Nuo 
1966 metų persikėlė į Elon kolegiją to paties 
vardo miestelyje, N. C. Čia jis jau assoc, pro
fesorius, 1971-78 m. svetimų kalbų katedros 
vedėjas. Sveikatai pašlijus, išėjo pensijon ir 
gyveno dar 7 metus.

V.s. Jurgis Gimbutas

Užuojauta

Lietuvių skautų Čikagoje kūrėjui — pirmūnui, skautui Vyčiui, Gilvelistui, Skautininkui, 
aktyviam PLIAS ir Liet. B-nės Scranton, Pa. buvusiam pirmininkui, darbščiam 
architektui

INŽ. VYTAUTUI PETRAUSKUI
mirus, jo žmonai Reginai Malcanaitei, dukterims Renatai ir Dianai, sunums Vytautui 
ir Reniui, bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Chicagoje.

Fil. Vanda ir Vytautas Šliūpai 
San Francisco, California

Mirusių ASS narių kapų lankymas, ASS 
metinės šventės metu, Šv. Kazimiero kapinėse
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Vydūno Jaunimo Fondo Valdybos pask irų 
narių pareigų perdavimas-perėmimas, 
Chicago, 1986. III. 23 d.

vydūno jaunimo fondas
ĮSTEIGTAS 1962.111.23 CHICAGO'JE * (REGISTRUOTAS ILLINOIS VALSTIJOJE ★ NEPELNO ORGANIZACIJA

• Vydūno Jaunimo Fondas jau viso išmokėjo $250,888.35 (ketvirtį 
milijono!) lietuvių jaunuomenės reikalams
• Vydūno Jaunimo Fondas šiais metais pramato išmokėti $43,788.00
• Vydūno Jaunimo Fondas išleis K. Jurgėlos puošnią History of the 
Lithuanian History,
• Vydūno Jaunimo Fondas ir toliau rems lietuvių jaunimo studijas, 
lituanistiką ir visuomeninę veiklą,
• Paskirs 11-tąją metinę premiją iškiliam lietuviui

Visus šiuos darbus atliekame su labai mažu $80,451.26 kapitalu, kurios 
didžioji dalis jau yra išmokėta paskolomis. Šiuo norime parodyti, kad Jūsų 
kiekvienas paaukotas doleris buvo išmokėtas tris kartus ir dar bus 
išmokamas daugelį kartų, kol Vydūno Jaunimo Fondas gyvuos. Jūsų 
aukos niekada nežus ir jos teks tik lietuviškam reikalui. Tai garantuoja 
Illinois valstijoje įregistruota By-Laws.

* Paskolos yra duodamos lietuvių kilmės studentams studijų reikalams visuose pasaulio
kraštuose. (Iki mokslo užbaigimo nepriskaitomos palūkanos.)

* Stipendijos lituanistikos studentams (negrąžinamos).
* Pasalos lietuvių jaunimo organizacijoms ir lituanistikai (negrąžinamos).
* Metinės premijos jaunesniosios kartos lietuviams mokslininkams, menininkams ir

visuomenininkams.
* Pašalpos jaunimui skirtoms knygoms leisti.

VJF lėšos daugumoje sutelkiamos iš kalėdinių atvirukų platinimo. Aukos fondui 
atleidžiamos nuo asmeninių pajamų mokesčių. Pagrindas: CH l-EO-70-436.

Informacijas teikia Akademinio Skautų Sąjūdžio skyriai, ir VJF valdyba.

Adresas:

Vydūnas Youth Fund, Inc. 3425 W. 73rd Street
co V. Mikūnas Chicago, IL 60629
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AKADEMINĖS SKAUTIJOS LEIDYKLA
VIENA SAULĖ DANGUJE, Marija Saulaitytė. Poezijos rinkinys........................................................ 2:00
KELIONĖ Į SEPTINTĄ STOTĮ, Nijolė Jankutė. Iliustruota fantastinė apysaka jaunimui................3.00
BAISUSIS SENELIS., M. Rodzevičiūtė. Apysaka iš studentų gyvenimo..............................................3.00
ANGELŲ SNIEGAS, D. Brazytė-Bindokienė. Fantastinė apysaka.......................................................... 5.50
NOTED SCHOLARS OF THE LITHUANAN LANGUAGE, Algirdas Sabaliauskas.
Prof. William Schmalstiego vertimas į anglų kalbą................................................................................ 3.00
AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS KONSPEKTAS. Žinių rinkinys ASD 
kandidatėms. Red. Ramutė Bartuškienė................................................................................................. 1.50
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS. Ideologijos, tradicijų ir veiklos
bruožai, (kietais viršeliais).......... ..............................................................................................................12.00
AUŠRA I — Dabar Lietuvoje einančio rezistencinio leidinio pirmasis
rinkinys (pirmieji numeriai)........................................................................................................................5.00
AUŠRA II — Antrasis rinkinys.................................................................................................................. 5.00
AUŠRA III — Trečiasis rinkinys................................................................................................................5.00
AUŠRA IV — Ketvirtasis rinkinys............................................................................................................ 6.00
AUŠRA V — Penktasis rinkinys................................................................................................................ 6.00
STEPONAS KOLUPAILA. Monografija. Dr. J. Gimbutas, J. V. Danys.
Prof. Kolupailos gyvenimas ir veikla, dažnai liečianti Lietuvos reikšmingus įvykius......................12.00
DR. JONAS ŠLIŪPAS. Biografija. Dr. Juozas Jakštas. Dr. Šliūpo raštai ir tautinė veikla.............. 12.00
LIETUVOS LIKIMO KELIAIS, gen. St. Raštikis. Atsiminimai. IV tomas.........................................18.00
LIETUVOS ISTORIJA. A Šapoka (Vydūno Jaunimo Fondo leidinys)...................................................17.00
ŽODŽIAI IR PRASMĖ. Dr. Rimvydo Šilbajorio straipsniai apie literatūrą
šiandieninėje Lietuvoje .... i.................................................................................................................... 10.00
ERNESTAS GALVANAUSKAS. Brolio Gedimino Galvos paruošta politinė biografija.....................18.00
SIEBEN HUNDERT JAHRE DEUTSCH-LITAUISCHER BEZIEHUNGEN,
Dr. W. Storost-Vydūnas. Lietuvių-vokiečių istorinių santykių apžvalga. 502 psl.
(Vydūno Jaunimo Fondo leidinys)............................................................................................................ 14.00
SUSITIKIMAS PRIE KATEDROS, Juozas Toliušis. Ekskursijos į
Vilnių nuotykių pynė ..................................................................................................................................7.00
BALSAS IŠ LAISVĖS KAPO. Klajūnas. Sibiro stovyklų ir kalėjimų poezija.......................................7.00
AUŠRA VI — Šeštasis rinkinys.................................................................................................................. 6.00
SAULĖLYDIS, Bronė Mockūnienė, iš Australijos lietuvių gyvenimo.....................................................7.00
AUŠRA VII — Septintasis rinkinys.......................................................................................................... 7.00

Užsisakau:

Pridedu $......... (Čekius rašyti „Akademinės Skautijos Leidykla”)

Vardas, pavardė .................................................................................

Adresas ...............................................................................................

Prašau mane laikyti AS Knygos Klubo nariu: () Naujo nario parašas

1. Narys paštu gauna naujai išleidžiamas leidyklos knygas.
2. Narys gali prisiųstą knygą nepirkti, ją grąžindamas penkiolikos dienų bėgyje.

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA
C/O Rimantas Dirvonis
8913 So. Leavitt St.
Chicago, IL 60620

31

32



ADMINISTRACIJOS PARAŠTĖ

GARBĖS
PRENUMERATORIAI

1. Aras, Viktoras
2. Dr. A. Flateris
3. Ječiai, Kęstutis ir Dalia
4. Vidžiūnas, Dainius
5. Mikūnas, Vytautas
6. Kersnauskaitė, Nijolė
7. Daukienė, Rūta

8. Jurkūnienė, Laima
9. Slavinskas, E.

10. Vilkas, Eugenijus
11. Dainora, Kęstutis
12. Dr. D. Vitkienė
13. Jarašiūnai, E. ir L. (1985 ir 1986 metus)

AUKOS MŪSŲ VYČIUI

1. LSS Skautybės Fondas $150.00 18. Kaufmanienė, Genovaitė 10.00
2. Bužėnas Ramūnas 36.00 19. Masiokienė, Evelina 3.00
3. Juciūtė, Elena 3.00 20. Mickevičius, Adomas 3.00
4. Chicagos Skautininkių Dr-vė 25.00 21. Vasaičiai, Alvydas ir Vitalija 10.00
5. Bielskus, Gediminas 3.00 22. Bertužytė, Rasa 3.00
6. Gaidelis, V. 3.00 23. Šliupas, Vytautas (a.a. V. Petrausko
7. Okura, Jūratė 5.00 užuojauta) 20.00
8. Dr. A. Flateris 20.00 24. Griauzdė, Mindaugas ir Lydija 20.00
9. Ambutienė, Shirley 8.00 25. Variakojis, Daina 5.00

10. Ročkuvienė, Marija 3.00 26. Laučienė, Ilona 3.00
11. Noris, Nina 8.00 27. Mickus, Tadas 3.00
12. Kirvelaitis, Vytenis 1.00 28. Dainora, Kęstutis 10.00
13. Rimavičiūtė, Eglė 3.00 29. Barniškaitė, Mega 18.00
14. Bertulis, Karolis 3.00 30. Damijonaitis, Rimas 13.00
15. Dr. M. Budrienė 3.00 31. Abelkis, Povilas 3.00
16. Meiluvienė, Aldona 3.00 32. Kviklytė, Danguolė 3.00
17. Kviklys, Bronius 10.00 33. Šliupai, Vytautas ir Vanda 3.00
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Vydūno Jaunimo Fondo atvirukas

MUSŲ VYTIS 
c/o Rimantas ir Rita Penčylai 
12617 So. 73 Ct.
Palos Heights, DI. 60643 USA

Prenumerata: dirbantiems — $7.00 
studentams — $4.00 

garbės pren. — $15.00

Siunčiu: 
prenumeratos mokestį už 1986 m....................................
garbės prenumeratą už 1986 m......................................
auką „Mūsų Vyčiui” paremti.........................................

Viso ..................................................................

$-----------------
$-----------------

$-----------------
$-----------------

Vardas, pavardė----------------------------------
Adresas ----------------------------------------------

Čekius prašome rašyti MŪSŲ VYTIS
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