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FILISTERIS SKAUTAS IŠEIVIJOS GYVENIME
Kaip suprantu, turėčiau kalbėti apie
filisterius skautus ir jų veiklą. Sutikau
kalbėti nenoromis nes per paskutiniuosius
kokius 18 metų filisterių veikloje beveik
nedalyvavau. Norėdamas išsisukti iš šios
ne visai malonios užduoties, pasiūliau, kad
tinkamesnių prelegentu šiai temai galėtų
būti kas nors iš veiklesnių ir iškilesnių fi
listerių, bet man buvo paaiškinta, kad, gir
di, mes jų nuomones jau girdėjome. Taigi
išgirsite ir mano.
Nekalbėsiu, kaip vienas brolis rašė
Mūsų Vytyje, apie „apdulkėjusius prisimi
nimus”, nes mano prisiminimai tebėra
gyvi ir šilti. Nesversiu mūsų filisterių
įnašo į mūsų išeivijos visuomeninį, moks
linį bei bendrai kultūrinį gyvenimą, nors,
kaip žinote, jų įnašas yra svarus ir svar
bus. Pažvelgsiu į filisterius, turint omenyje
ir save, kiek galint atviriau ir realiau, kaip
kad kartais ryte pasižiūrime į save veidro
dyje, dar nepanaudoję šukų, skustuvo,
pudros, grimo ir t.t.
Filisterių veikla ir jos gairės niekuomet
nebuvo aiškios, o studentų skautų — nuo
pat pradžios atrodė reikšmingos ir prasm
ingos. Įsijungiant aktyviau į profesinę sri
tį ir žvelgiant į gyvenimą subrendusio žmo
gaus akimis, filisterių tikslai palaipsniui
darėsi dar blankesni ir net atrodė, kad
filisterių veikla neturi aiškios prasminges
nės programos nei konkretesnių svarbių
tikslų praktiškame gyvenime. Atsimenu,
vieną dieną pavarčiau fil. Broniaus Kviklio
redaguotą knygą „Akademinė skautija”,
tikėdamas rasti informacijos apie anksty vesniąją filisterių veiklą. Pasirodo, kad da
lis filisterių Lietuvoje ir Vokietijoje dirbo
skautuose kaip vadovai. Ką filisteriai
daugiau darė, taip ir neaišku. Taip pat
knygoje suminėtas nemažas skaičius filis

terių, kurie pasižymėjo visuomenėje ir
mokslinėse srityse, kaip profesionalai bei
visuomenininkai. Tai vargu ar galima lai
kyti filisterių skautų veikla. Svarbiausias
filisterių uždavinys, atrodo, buvo palaiky
ti broliškus ryšius su akademišku skautiš
ku jaunimu ir juos moraliai ir materialiai
remti. Vėliau, kaip žinome, buvo įsteigtas
Akademinis Skautų Sąjūdis, kuriame filis
teriai jau veikė ir tebeveikia, kaip atskira
šaka. Filisterių eilės augo ir augo. Ko gero
jau priskaitytume arti tūkstančio. Tačiau
jų veikla tolygiai nedidėjo. Šiandien filis
teriai negalėtų savo veikla perdaug
didžiuotis, nebent paskirų filisterių pasi
žymėjimais ir darbais profesinėse, visuo
meninėse srityse. Žinoma, galime
džiaugtis, kad turime Vydūno jaunimo
fondą, Akademinės skautijos leidyklą,
Mūsų Vytis žurnalą. Tačiau čia darbą at
lieka mažas darbščių, pasišventusių filis
terių būrelis. Kur kiti, tie filisterių šimtai?
Kodėl jie nedalyvauja? Atrodo, teisingai jie
apibūdinti filisterių dainoje: „tarnybas
gavo, vedė jau”, ir „išsiskirstė kur kas
sau”. Nežinia, ar jie keliauja mūsų šūkio
„ad meliorem” rodumu keliu.
Prieš kokius 25 ar net ir daugiau metų
kilo didelis entuziazmas filisterių skautų
veiklą praplėsti. Atrodė, kad iš tikrųjų fili
steriai skautai eis savo šūkio nusakytu
keliu — vis geryn, vis gilyn, vis aukštyn
į kultūrines, intelektualines aukštumas.
Kai kuriems filisteriams tuometinė veikla
atrodė per siaura ir net mažareikšmė. Tad
ir išsivystė nesutarimai, atsirado trintis
tarp tų, kurie norėjo veiklą suakademinti, suintelektualinti ir tų, kurie norėjo
išlaikyti status quo bei veikti, prilaikant
skautiškų tradicijų. Tradicininkams vy
raujant, filisterių veikla nebuvo modifikuo1
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ta ir neparodyta rimtų pastangų ją pritai
kyti prie naujos aplinkos ir naujų apraiš
kų. Dalis filisterių iš veiklos pasitraukė,
prisidėjo prie Santaros įkūrimo ir tapo jos
aktyviais nariais. Po kurio laiko filisterių
veikloje pasireiškė labai sveikintina ten
dencija: skautiškas tradicijas papildyti
kultūriniais bei intelektualiniais aspek
tais. Apsilankiusį į to meto stovyklas,
studijų dienas imponavo diskusijų, paskai
tų temos svarbumu ir aktualumu. Svars
tant, ar steigti Toronte Santaros, ar stu
dentų skautų skyrių, buvo pasisakyta už
pastarąjį, nes buvo tikėtasi, kad galima
bus ir toliau tęsti skautavimą gana
aukštoje akademiškoje plotmėje.
Deja, filisterių veiklos intelektuališkasis laikotarpis nebuvo ilgas. Kai kas
aiškina, kad didžiausiais to kaltininkais
laikytina profesija, šeima, interesų ir
pažiūrų į gyvenimą pasikeitimas. Tai tik
dalinė ir ne svarbiausia priežastis. Pvz.,
nei šiemos rūpesčiai, nei pasišventimas
savo profesijoms nesumenkina ŠviesosSantaros veiklos. Įdomiausia, kad dalis
Santaros suvažiavimų, vakaronių,
diskusijų prelegentų ir dalyvių yra mūsų
filisteriai. Peršasi išvada, kad mūsų filiste
riai veiklos programa nepatenkina kultū
riniais ir intelektualiniais klausimais be
sidominčių filisterių. Taip pat pažymėtina,
kad tie, kuriems visuomeninė veikla yra
arčiau širdies, irgi nebeišsitenka filisterių
veiklos rėmuose. Kiek mūsų filisterių
pašvenčia ilgas valandas visuomeninei,
politinei išeivijos veiklai, o ypač tie, kurie
iškopė į veiklos viršūnes, kaip pvz., į PLB,
Vliko ir kt. organizacijų vadovaujamas
pozicijas!
Tenka nugirsti nusiskundimų, kad tie
filisteriai, aktyviai ir pozityviai dirbantys
už ASS veiklos ribų, per mažai ar visiškai
neprisideda prie filisterių darbų.
Priekaištas teisingas, bet nelogiškas.
Filisteriui yra du kelrodžiai: šūkis „ad
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meliorem” ir ištikimybė tautai Lietuvoje
ir išeivijoje. Jeigu kuris jaučia, kad filiste
rių veiklos apimtis yra per siaura, turinys
per lėkštas savo asmenybės tobulinimui, jis
dalyvauja kitų sambūrių akademiškesniuose renginiuose ir veikloje. Jeigu kuris
tiki, kad dirbdamas visuomeninėje išeivi
jos veikloje geriau atliks lietuvio pareigą,
nereikėtų priekaištauti. Be to, ir visuome
nininkai, ir kultūrininkai, jei galima taip
pavadinti, esant rimtam reikalui, greičiau
vienokiu ar kitokiu būdu prisidės prie fili
sterių bei ASS darbo, negu tie šimtai
buvusių veiklių filisterių, kurie jau yra
dingę iš išeivijos gyvenimo horizonto. Tie
dingusieji yra didelis nuostolis ir tautai, ir
skautijai. Vieni jų, kaip tenka išgirsti,
pasižymi savo profesijose, o kiti, įsijungę
į patogumų, malonumų kupiną amerikie
tišką gyvenimą, miesčionėja arba, panau
dojant negatyvią filisterio sąvoką, filisterėja.
Žodis „filisteris” turi dvi sąvokas: tei
giamą ir neigiamą. Tie teigiami filisteriai,
t.y. buvę studentai-korporantai, veikią
ASS apimtyje bei kultūrinėje, visuomeni
nėje išeivijos veikloje. Neigiamajam filis
terio tipui priklauso tokie asmenys, kurie
yra savimi patenkinti, be aukštesnių
dvasinių idealų bei interesų. Žiūrintieji į
filisterių veiklą iš šalies, ypač kitų orga
nizacijų nariai, kartais pašaipiai išsitaria,
kad filisteriai skautai mažai besiskirta nuo
miesčionio tipo. Tokia, kad ir tendencinga
kritika, pradžioje šiek tiek suerzina, bet
šalčiau pagalvojus pamatai, jog yra tam
tikras pavojus palinkti į miesčioniškumą.
Pvz., studentas skautas neturi nei laiko,
nei pinigų miesčionėjimui. Svarbiausia yra
tai, kad jo skautiška-akademiška veikla jį
orientuoja asmenybės tobulėjimo ir mokslo
žinių kaupimo linkme. Tačiau filisterių
veikla, neturinti konkretesnės programos
bei gairių, nebepajėgia patenkinti
gyvenimo prasmės ir tikslo ieškančio
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žmogaus. Išėjus į gyvenimą, kaip toje
dainoje, „į pasaulį platų, begalinį”, at
siveria daug naujų dalykų, tiek daug sri
čių, kad jau nebeįmanoma visur ir visada
suspėti bei įsijungti. Pamatome, kokie mes
esame riboti ir laiko, ir energijos ir suge
bėjimo atžvilgiu. Tenka apgailestauti, kad
nesame dainauskai, kvikliai, remeikiai ir
bazuojamės tik siauresnės apimties, ma
žesnių užmojų linkme. Daugeliu atvejų
tasai bazavimasis vyksta jau ne filisterių
veikloje, o už jos ribų, t.y. profesinėje,
visuomeninėje bei kitose srityse. Viena
tokio reiškinio priežasčių laikyčiau tai, kad
filisterių veikloje stokojama akademiškumo arba to, kas domintų, skatintų
suaugusį žmogų, palikus visus kitus in
teresus ir įsipareigojimus, pasišvęsti
filisterių veiklai.
Kada tekdavo retkarčiais dalyvauti fi
listerių susibūrimuose, krisdavo domėn
vienas reiškinys: filisteriai, susirinkę
draugėn, daugiau žvelgia į praeitį, negu į
ateitį. Maloniai pabendrauja, padainuoja
ir išsiskirsto. Besiklausant filisterių
dainos, pavadinčiau, jų himno, žodžių „kur
tie draugai senų laikų” šmėstelėdavo min
tis, kad filisteriams malonu prisiminti tuos
senus gerus laikus, tuos studentavimo
draugus, kada viltingai ir nekantriai
drauge buvo diskutuojama ginčijamasi ir
ruošiamasi sutikti ateitį. Dabar filisterių
renginių programos, diskutuojamos pro
blemos dažnai neintriguojančios, blankios.
Visai nenuostabu, kad dalis mūsų filisterių
kviečiami mielai skaito pranešimus kituo
se sambūriuose ir net tampa nuolatinesniais jų dalyviais.
Samprotaudamas apie filisterių veiklą,
nenoriu sudaryti įspūdžio, kad noriu kriti
kuoti ar nuvertinti joje dalyvaujančius ir
veiklai vadovaujančius asmenis. Itin ver
tinu tuos filisterius, kurie dirba skautų
draugovėse, tuntuose ir ASS veikloje. Savo
pastabomis net nesiūlau keisti savo veiklos

pobūdžio ar atmesti ilgai puoselėtas tradi
cijas. Tradicijos, papročiai kaip tik ir suda
ro organizacijos savitumą, yra svarbūs
veiksniai prieš nutautėjimą ir t.t. Tiktai
kiek yra vertos tradicijos, jei vis mažiau ir
mažiau tokių, kurie pasišvenčia jas
puoselėti?
Norėtųsi, kad stovyklų, sueigų bei kitų
renginių programa būtų aukštesnio akade
minio lygio, kad ji ir domintų, ir informuo
tų, net kartais šokiruotų. Tada jos nenu
konkuruotų kitų organizacijų renginiai,
televizijos programos ir pan. Dalyvauda
mas kitų sambūrių seminaruose, konferen
cijose dažnai pasigendu tuos skautiškos at
mosferos — skautiškų dainų, laužų. Ne
kartą kilo mintis, kad būtų tiesiog idealu,
jeigu būtų galima tą kituose sambūriuose
esančią akademiškai, intelektualiai
įdomią programą perkelti į ASS stovyklas,
ASS sueigas ir pan.
Filisteriai yra pajėgūs gravituoti į akademiškumą. Jeigu tai įvyktų, manau, kad
neatsisakytų atsilankyti ir tie įvairių pro
fesijų filisteriai, kurie dabar dažnai
dalyvauja kitų sambūrių programose, kaip
prelegentai bei dalyviai. Tačiau tam reikia
noro ir vidiniai motyvuoto poreikio.

Bronius Vaškelis
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A.S.S. nariai Lietuvos konsulų pagerbime Čikagoje, 1986 m. balandžio 27 d- iš k- ižd. N.
Maskoliūnienė, D. Korzonienė, A. Kleizienė, V. Kleiza, N. Remeikienė, V. Statkus, D. Eidukienė.
II eilė J. Tamulaitienė, V. Kamantas, J. Daužvardienė, K. Ječius, A. Likanderienė, III eilė V.
Mikūnas, S. Statkienė, R. Korzonas, L. Maskoliūnas.
Nuotr. J- Tamulaičio

Dail. Br. Mockūnienė prie savo tapybos kūrinių.
surengė Adelaidės A. S. S. skyrius.
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Dail. tapybos darbų parodą
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rybiškai persiauklėti” patys ir prieš savo
sąžinę „perauklėti” mokinius... Veikiai
prasidėjo areštai, deportacijos, vyko partizaninis-laisvės karas. 1966 m. rudenį ji
įstojo į partizanų eiles, davė reikiamą
priesaiką ir gavo uždavinį dirbti plunksna.
Ji rašė pogrindžio spaudai rašinius —
referatus. Konspiratiniais sumetimais rašė
pienu knygoje, tarp eilučių tarpų. Per
skaityti buvo galima užbarsčius puslapį
pelenais ar suodžiais. Tokia buvusi
„Lenino praktika”. Enkavedistai tai
žinojo, bet vis dėlto kratos metu, versdami
knygas, galėjo tokio rašto ir nepastebėti...

NKVD kalėjimuose

Elenos mokykla buvo toli, prie miško,
ir ji kasdien vaikščiodavo į ją 9 km, nes ne
buvo galima gauti arti kambario ir nebu
vo kuo važiuoti. 1948 m. gegužės — birže
lio mėn. ji pergyveno skaudžias Lietuvos
žmonių deportacijas, bet ji pati tuo tarpu
nebuvo išvežta. Tačiau 1949.1.12 ji buvo
suimta, nuvežta į Kybartų geležinkelių
stotį, o iš čia į Vilnių. Atsidūrė saugumo
požemyje, vėliau Lukiški© kalėjime, kur il
gus mėnesius buvo žiauriai tardoma ir
kankinama. Ji buvo kažkieno išduota ir su
imta kartu su savo rezistencinės grupės
keturiais darbuotojais. Nieko nepadėjo ir
tai, kad ji buvo „geros socialinės kilmės”,
jos žodžiais: „Buvau beturtės našlės
vaikas, varge užaugau, su dideliu vargu
prasimokius, niekada jokio turto
neturėjau, užtat jie tikėjosi įsiūlyti
,Judošiaus grašį’ ir paleisti namo”. Elena
tačiau nesusigundė, ir toliau kentėjo. Var
gingos kalinimo sąlygos, vitaminų stoka
pradėjo palaužti jos sveikatą. Elena praži
lo, ėmė slinkti plaukai. Pagaliau jai buvo
pranešta, kad esanti Maskvoje nuteista 10
metų su „lengvata” — „be turto konfiska
vimo”, gal todėl, kad ji jokio turto neturėjo
— nebuvo ką ir konfiskuoti. 1949.VIII.29
kartu su kitais kaliniais buvo nugabenta
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į geležinkelio stotį. Apie tai Elena savo at
siminimuose rašė: „Susodino maždaug 60
žmonių į vagoną. Sunku atspėti, kiek tada
iš viso ,pakrovė’, tur būt nemažiau kaip
pora tūkstančių, o gal ir daugiau. Žinojo
me, kad etapai į Sibirą visada būna dideli”.
Po ilgos ir sunkios kelionės buvo nuvežta
į Taišeto sritį, į rytus nuo Baikalo ežero,
kur jos žodžiais, vėl „buvome apstoti karei
vių. Durtuvas kyšojo ant kiekvieno jų šau
tuvo. Pateko į baraką, kurio vienoje patal
poje turėjo sutilpti 100 kalinių.

Dirbo sunkiausius darbus
Juciūtė, kaip ir kitos kalinės moterys,
turėjo dirbti labai sunkius darbus, nors
buvo labai blogai maitinamos, trūko ir šil
tesnių drabužių, apavo, vitaminų. Kali
niai, taigi ir Elena, kirto medžius, tampė
rąstus, rovė kelmus, dirbo prie BAMo gele
žinkelio linijos statybos, kasė pylimus,
kasė bulves, naktinėse pamainose atlikda
vo bjauriausius valymo darbus, atliko
žėručio akmens apdailos darbus, o jos
žodžiais, „žėručio normos pjovė mus be
peilio”. Šio akmens dulkės gerokai palietė
jos plaučius. Būdavo neretai baudžiama,
mažinamos ir taipjau menkos maisto nor
mos, kentėjo ir karceryje...
Tačiau neturėjo „ramybės” ir Sibire.
1953 m. buvo grąžinta į Lietuvą, vėl kalin
ta — tardyta Klaipėdos, Lūkiškio kalėji
muose, kur ji buvo atvežta „akistatai”.
Pagaliau, vėl grąžinta į Taišeto apylinkes,
kur vėl jos laukė minėti sunkūs darbai,
blogas maistas ir įvairūs nepritekliai.
E. Juciūtė ir kiti lietuviai kaliniai gal
nebūtų išlikę gyvi, jeigu jiems nebūtų pa
dėję giminės ir artimieji Lietuvoje. Kali
niai veikiai ėmė gauti maisto ir aprangos
dalykų siuntinius, kurie ir palaikė jų gy
vybė. Elena neturėjo Lietuvoje artimų
giminių, bet jai padėjo ir visiškai nepažįs
tami lietuviai.
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Po 7.5 metų amnestuota
Stalino mirtis (1953.IIL5) atnešė kali
niams kiek pragiedrėjimų, bet jų paleidi
mas nebuvo greitas. Tik kalėjimo rėžimas
kiek sušvelnėjo. Pagaliau jos byla buvo
peržiūrėta. Iškalėjusi 7.5 metų, buvo spe
cialaus teismo „amnestuota”. 1956.VI.29
išlaisvintų 10 lietuvių moterų kalinių skai
čiuje buvo ir Elena. Galėjo jau apleisti Taišeto rajono (Irkutsko srityje) 12-ą selchozą
ir grįžti į Lietuvą. Apie tai Elena savo kny
goje Pėdos mirties zonoje (363 psl.) šitaip
rašė: „Buvome linksmos, dainavome, sva
jojome, kalbėjomės, dalinomės adresais su
savo tautietėmis, žadėjome rašyti. Ir kar
tu kažko buvo graudu, kažko gaila. Ko ga
lėjo būti gaila? Ogi tų pusaštuntų metų,
kurie galėjo būti naudingesni ir man, ir
valstybei. Buvo gaila to susigėrusio
prakaito į svetimą, nemielą, nors ir turtin

gą žemę. Nekartą sakydavome: jei tuos
sunkius darbus dirbtume savo krašte,
nebūtų taip skaudu. Gaila buvo nustotos
sveikatos, jėgų. Gaila ašarų ir kraujo ne tik
mūsų, bet ir daugelio kitų tautų žmonių,
gaila tos daugybės lavonų žemėje, snieguo
se, leduose, vandeny ir žvėrių bei žuvų
nasruose kapą radusių. Gaila tos begalinės
neapsakomos žmonių kančios — bepras
miškos nieko neatperkančios, nė už ką ne
atlyginančios, nes didesnioji dalis tų kan
kinių nebuvo nieko pikta padarę. Ir niekas
niekada jiems už tai neatlygins. Ir pati
idėja, dėl kurios daugelis tautų sudėjo
tokias dideles aukas, gal būt ne po ilgų
metų bus laikoma nedideliu nesusipratimu
pasaulinio masto absurdu. Bet kiek man
teko matyti, tai tik lašas jūroje tų kančių,
ką iškentė milijonai tose Sibiro platybėse.
Jei tos taigos prabiltų, akmenys pravirk
tų...” {Pėdos, 363 psl.).

Gladko brigada. Kalinės II-tame selchose kelmus raunant miške 1955 m. gegužės mėn.
Pirma iš kairės E. Juciūtė.
Nuotr. iš Br. Kviklio Archyvo
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Nauji rūpesčiai į Lietuvą sugrįžus

Lietuvą Elena pasiekė, palyginti, lai
mingai. Bet čia prasidėjo nauji vargai bei
rūpesčiai. Niekas čia jos nesutiko, niekas
nesirūpino kaline, nors jai buvo „atleistos
visos nuodėmės”. Reikėjo gauti kambariu
ką, įsidarbinti ir tai vyko be galo sunkiai.
Pagaliau po ilgų vaikščiojimų „nuo ainošiaus pas kaipošių”, ji buvo priimta į Kau
no XIV vidurinę mokyklą, deja, ne mokyto
ja, nors mokytojų tada ir trūko, bet labo
rantės pagelbininke, su be galo mažu at
lyginimu. Tada ji susirado ir „butą” —
buvo leista jai gyventi vieno namelio
virtuvėlėje, pastogėje. Okupacinės valdžios
įstaigos būdavo kurčios grįžusiems tremti
niams, darydamos jiems įvairius trukdy
mus apsigyventi ir todėl nenuostabu kad
kai kurie tremtiniai savo noru grįždavo į
Sibirą, kur mielai juos priidmavo dirbti ir
aprūpindavo pastoge. Tačiau privatūs as
menys, E. Juciūtės žodžiais, „kiek

galėdami visur visada padėjo dalijosi su
jais paskutiniu duonos kąsniu, bet įsikū
rimas buvo ne jų valioje, viskas priklausė
nuo valdžios.” (Pėdos, 387 p.). Labai daug
Elenai padėjo jos sesuo Teklė — Bogušienė,
atsidūrusi JAV-bėse, čia įsidarbinusi,
siųsdama drabužių, avalinės, maisto siun
tas. Šios dovanos dažnai „atverdavo” įvai
rių įstaigų pareigūnų duris, padėdavo iš
gauti įvairius leidimus. Padėjo Elenai ir į
Ameriką atvažiuoti. Susidarė ir kiek
palankesnės aplinkybės — buvo atsiradęs
lyg toks politinis atoslūgis.
Pas sesutę į Ameriką

Bet gauti buv. kalinei išvažiavimo lei
dimus nebuvo lengva. Ji vėl ilgus mėnesius
varstė įvairių įstaigų duris, rinko reikia
mus dokumentus, darė jų vertimus, važi
nėjo į Vilnių, į Maskvą. Gavo reikiamą
vizą, nusipirko lėktuvo bilietą ir per Pary
žių 1966.1.30 atvyko pas savo seserį į Bos
toną.

Brigada Miranovic, bulves kasant, 1955 m. rudeni. Iš dešinės II eilėj pirmoji E. Juciūtė.
Nuotr. iš Br. Kviklio Archyvo
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Lietuvių kančių liudininkė
Įsidarbino viename fabrike ir, jos
žodžiais, čia dirbusi nesunkų darbą. Bet ir
Amerikoje Elena gyveno ne sau. Turėdama

labai gerą atmintį, ji atkūrė apie 40 buvu
sių Sibiro kalinių bei tremtinių adresus ir
per pirmąjį savo gyvenimo JAV-bėse
dešitmetį iš savo kuklaus uždarbio išsiuntė
jiems dovaninių siuntinių už apie $10,000.
Veikiai įsijungė į lietuvių organizacinę
veiklą. Talkino Lietuvių Bendruomenei,
šauliams, skautams, bendradarbiavo spau
doje — Drauge, Pasaulio lietuvyje, Dar
bininke. Parašė 4 knygas: Krizo Pleperio
(slpv.) — 77 sovietinius anekdotus (išleisti
1974 m.), be galo įdomius kacetinius at
siminimus Pėdos mirties zonoje, 544 p.
Juos dviem laidom 1975 m., 1500 ir 1000
egz. išleido Simo Kudirkos New Yorke
šaulių kuopa. 1981 m. Lietuvių agronomų
sąjunga išleido jos parašytą, epochinį — do
kumentinį romaną „Ąžuolynėlį” apie
Lietuvos ūkininko likvidaciją sovietiniais
metais (360 psl.) Pagaliau 1983 m. buvo
(greičiausia pačios autorės lėšomis) išleis
ta jos paruoštas dokumentinis reportažas
iš lietuvių tremtinių gyvenimo Sibire — Igarkos naujamiestis, panaudojant kitos
tremtinės — Onos Tamošiūnaitės pasako
jimus.

Elena niekada nevengė visuomeninio
darbo. Visa eilė didesnių ir mažesnių lie
tuvių kolonijų vadovų ji buvo kviečiama
įvairiomis progomis, dažniausia minėjimų
metu, atvykti su paskaitomis ir ji visada
tokius prašymus tenkindavo. Kartu su
ruošdavo ir kilnojamą lietuvių gyvenimo
bei darbų Sibire parodėlę.

Šaukė už kankinius
Žurnalistas Bronys Raila apie ją vieno

je savo kalboje per radiją okup. Lietuvai
sakė: „Savąsias ir kitų lietuvių kančias kol

kas beneplačiausiai aprašė Amerikon at
vykusi buvusi kalinė mokytoja Elena

Juciūtė... Ji man raštu paliudijo, kad ir
vėliau šioje knygoje (Igarkos naujamiesty)

nieko nėra išgalvota, kad medžiaga surink
ta iš pažintų gyvų liudininkų pasakojimų,
visi tie žmonės tikri ir jų nuotraukos Sibi
ro aplinkoje tikros, tiktai jau iš kiek vėles
nių chruščiovinių laikų, kai tokie dalykai
tapo įmanomi”.
Taigi visi velionės Elenos raštai yra ne
koki nors prasimanymai, bet jos pačios ar
kitų lietuvių (o taip pat kitų tautybių
kalinių) iškentėti pergyvenimai. Net ir jos

romanas „Ąžuolynėlis” kad ir literatūrine
forma sukurtas, yra lygiai toks pat mūsų
tautiečių kančios liudininkas.
Kodėl E. Juciūtė, būdama Sibire iškan
kinta, o ir Amerikoje dirbdama fabrike,
daug ko, ypač sveikatos stokodama rašė?
Į šį klausimą teatsako ji pati: „Patekus į
laisvąjį pasaulį, jaučiau pareigą kalbėti už
pavergtą lietuvių tautos dalį, taip pat ir už
kitus kenčiančius sovietinę priespaudą.
Tebūnie šios knygos eilutės dar vienas
laisvės šauksmas už nužudytuosius, kurie
patys negali kalbėti. Šioje knygoje faktai

yra tikri. Stengiausi nenutolti nuo
tikrovės, duoti faktus chronologine tvarka
ir tokioje šviesoje, kaip buvo patirti.”
(.Pėdos, 5 psl.).

Skausmingi ir paskutinieji
gyvenimo metai
Šiandieną, kai jau Elena Amžinybėje,
prisimindami ją mes klausiame, kodėl
velionei tiek daug teko kentėti per visą
gyvenimą. Ji nieko nenuskriaudė, niekam
pikto nepadarė, nieko neapkalbėjo, neįžeidė nei žodžiu nei veiksmu, buvo vargin
gų tėvų duktė, o tačiau visą laiką patyrė
tiek daug skausmo. Be jau mūsų šiek tiek

aprašytų jos kančių Sibire, okup. Lietuvo
je, eilę nesėkmių patyrė ir gyvendama
Amerikoje: pergyveno širdies priepuolį,
automobilio katastrofos metu sužeidimą,
ilgesnį laiką negalėjo dirbti. Pagaliau, il-
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gai sirgo vėžio liga ir buvo kelius kartus
operuota.
Šių eilučių autorių su sese Elena riša
idėjinė draugystė studentų skautų-čių
tarpe jau nuo 1932 metų. Pažintis buvo at
naujinta jai atvykus į Čikagą, kur ji buvo
labai šiltai sutikta ASS vakaronėje. Lan
kėsi ir bute, šeimoje, domėjosi spaudos dar
bais. Labai šiltai reaguodavo laiškais į
svarbesnį rašinį Drauge, teikdavo minčių
bei patarimų. Paskutiniame jos man
rašytame laiške 1986.III. 18 ji rašė:

„Tur būt už tris laiškus turiu Jums
dėkoti. Ačiū, kad manęs su sesute nepa
mirštate, nors' aš jau šį kartą atsiliepiau
dėl ištikusių rimtų vargelių. Vis dar užtin
kami Jūsų straipsniai Drauge džiugina
mus, o taip pat ir Lietuvos bažnyčių tomai,
kai jie artėja prie pabaigos... Tegu Dievas
duoda jums sveikatos ir stiprybės toles
niam laikui. Mano vargai šiuo kartu
didesni, negu buvo Drauge rašyti. Išbuvau
ligoninėje visą gruodžio mėnesį. 18
gruodžio pergyvenau sunkią operaciją.
Grįžus namo, porą savaičių pailsėjau, o
paskui vėl beveik kasdien važinėjau į
ligoninę radiologiniams gydymams. Tie
gydymai visai nuvarė mane nuo kojų.
Visai nebegalėjau valgyti, svoris ėmė
kristi, teko gydymą jo nebaigus nutraukti.
Dabar jau „ilsiuosi” trečią savaitę, bet pa
gerėjimas menkas. Esu paliegus, nusilpus,
nieko nepajėgiu dirbti, net ir skaityti ilgai
negaliu. Vaistais ginuosi nuo įvairių
skausmų. Sesuo pavargo mane beslaugydama”.
Paskutinį kartą savo sesę Eleną
sutikau premijų šventės metu Bostone. Vos
pažinau, greičiau iš balso, kaip iš veido. Ji
buvo labai pasikeitusi į blogąją pusę, su
lysusi, bet stengėsi šypsotis. Mane sveikin
dama sakė, kad niekur neinanti, retai iš
lovos tepakylanti, nebeilgai gyvensianti,
bet vis dėlto, sukaupusi paskutines jėgas,
norėjusi savo brolį sutikti.. Daugiau Elenos
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ir nebeteko matyti. Bet ji liko gyva ir
atmintina.
Jau po jos mirties bei laidotuvių jos se
suo Teklė Bogušienė (1986.X.10), dėkoda
ma už užuojautą ir auką rašė: „Ji labai no
rėjo eiti į premijų šventę, o ypač pasikal
bėti su Jumis. Ji tada jautė, kad tai pas
kutinis kartas. Paskutiniu metu labai
daug kentėjo. Ir operacijos viena po kitos
nieko nebe padėjo. Laidotuvės buvo
gražios. Daug žmonių lankė ją koplyčioj ir
į bažnyčią bei kapines palydėjo. Gavau užojautų telegramų net iš Kauno. Dabar ji
jau Dievulio prieglobsty. Lankytojų sudė
tos aukos, velionės pageidavimu, persiun
čiamos į Čikagą LKB Kronikoms leisti”.
A.A. Elena Juciūtė buvo 1986.IX.22 pa
laidota Kalvarijos kapinėse.

Lietuvių tauta jos nepamirš
Yra žmonių, tiesa, netiek daug, kurie ir
mirę nemiršta, gyvena savo darbais bei
raštais ateities kartose. Prie tokių reikia
priskirti ir mūsų sesę Eleną, visą savo gy
venimą dirbusią Lietuvai, lietuviams ir
kentėjusiai dėl savo artimųjų likimo.
Apgailėtina, kad ji negalėjo būti palaido
ta savo tėvų žemėje ir tiktai jos pačios atsi
vežtas Palangos smilčių žiupsnelis tegalė
jo būti ant jos karsto užpiltas. O tačiau Lie
tuvių kančių liudininkės šviesus atmini
mas liks gyvas ne tik išeivijoje, bet ir
Lietuvoje.
Ilsėkis, Mieloji Sese, Ramybėje ir sutik
mus netrukus pas Tave atvykstančius!

Autoriaus pastaba. Čia spausdinamos
nuotraukos iš E. Juciūtės ir kitų kalinių
gyvenimo Sibire darytos ne kietais
kalinimo metais, bet po Stalino mirties,
kada kalinių būklė buvo pagerėjusi.

Bronius Kviklys
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Mirusio lietuvio laidotuvės Igarkoje. Dešinėje matosi tremtinių gyvenamosios vietos.
Nuotr. iš Br. Kviklio archyvo

E. Juciūtė prie brolio lietuvio kapo Sibire.

Nuotr. iš Br. Kviklio archyvo
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APIE PASAKAS...
Šiam rašiniui akstiną davė 1986 Vilniu
je „Mokslo” leidyklos išleista Bronislavos
Kerbelytės 105 puslapių knygutė, Liaudies
pasakos prasme. Nors ir su stipriu
moksliniu pagrindu parašytas, leidinys yra
skirtas plačiajai skaitytojų šeimai — knyga
yra įdomi ir eiliniam skaitytojui, ji skaito
si lengvai. Eilinis skaitytojas čia nesigrums, kaip kad spėju, dažnam teko grum
tis, su panašios temos A. J. Greimo išeivi
joje išleistu studijiniu veikalu Apie Dievus
ir žmones.
„Vaikų darbas”, „pasaka”... — dažnai
numojame ranka... Gi kasdieninėj kalboj
žodis „pasaka” dažnai vartojamas sinoni
mu „labai gražu”, „netiesa”, „prasimany
mas” ir panašiai. Nežiūrint to, kad vaiky
stėje esame girdėję šimtus pasakų (ar
šimtą kartų atkartotas kelias pasakas), pa
saka yra rimtas tautosakos tyrinėjimų ob
jektas. Pasaka taip pat yra ir grožinės li
teratūros, jau žinomų autorių sukurtos,
pradininkė.
Pasakos yra davusios įkvėpimą ir
kitoms literatūros šakoms. Štai mūsų
poezijos estetikas Henrikas Radauskas
(1910 - 1970) apie pasaką taip rašė:

Septynias mylias žengia vaiko koja.
Našlaitės neliečia vilkai pikti.
O Eglės broliai dalgiais sukapoja
Jos vyrą žaltį jūros pakrašty.
Voras su trupiniu į dangų kelias.
Kalba akmuo ir medis nebylys.
Ir ieško laimės, ant aklos kumelės
Per visą žemę jodamas, kvailys.
... (Eilėraštis „Pasaka” iš rinkinio
Fontanas, 1935)

Pasakų rinkimo pradininkais autorė
laiko vokiečių filologus brolius Grimus,
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kurie 1807 - 1811 išleido rinkinį Vaikų ir
šeimos pasakos. Lietuviams bus įdomu,
kad stebėtinai greit po šio rinkinio
pasirodė Simano Daukanto (su talkinin
kais) 1835 m. surinktos lietuviškos Pasa
kos masių. Besidomintis skaitytojas Lietu
vių Enciklopedijos XXII tome dar ras J.
Balio ir A. Čipkaus straipsnį apie pasakas.
Pastarasis straipsnis gali būti tematiniu
fonu čia minimam Kerbelytės leidiniui.
Šalia grynai estetinės vertės pasakos
yra svarbus istorinis žmonių elgesio
šaltinis. Taigi autorė, išstudijavusi šią
temą, gali klausti ar pasakose vaizduo
jamas žmogus iš esmės skiriasi nuo mūsų.
Ji klausia: ko siekė (elementariuose
siužetuose) pasakų herojai?
Charakteringai šiems laikams bei dabartinnei aplinkai Lietuvoje, autorė daro
pirmąją išvadą, „kad pasakų herojai nori
būti laisvi, svetimųjų nevaržomi” (p. 95).
Toliau autorė mato pastangas tapti prana
šesniu; tai yra troškimas likviduoti grės
mę, kas yra siekimo laisvai gyventi aukš
tesnioji pakopa. Seka siekimas turėti ma
terialines gyvenimo sąlygas arba jas žy
miai pagerinti. Pasakose randame siekimo
tapti lygiateisiu visuomenės nariu išraiš
ka, randame siekiant daugiau — aukščiau
iškilti. Vieningos giminės bei darnios
šeimos siekimas taip pat yra ryškus.
Autorė dar pabrėžia viso pasaulio tautų
pasakų panašumą, kad tie patys siekimai
randami visur.
Knygutėje (rašau mažybiniu daiktavar
džiu, nes leidinio formatas tik 4^ x 5^
inčų) yra eilė įdomių pačios autorės teigi
mų, kur ji vertina kitų pasakų tyrinėtojų
nuomones, su jomis sutinka ar nesutinka.
Toki profesionalų disputai skaitytojui bus
irgi įdomūs.
Yra ištisų trakatų apie pasakose randa
mus objektus, pvz., ant rankos nešiojamą
žiedą. Autorė svarsto, kokia turėjo būti
žiedo paskirtis, kai dar nebuvo susiforma-
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vusi pastovi šeima — magikos priemonė,
apsaugos priemonė, paženklinimo ar pa
žinimo objektas? Kitas knygos gale nagri
nėtas objektas yra kūčios, kūčių prasmė,
kūčių tradicijų atsekimas. Įdomiai iškelia
mi bendro valgio, dalinimosi valgiu
momentai. Teigiama, kad norint suartėti
su svetimaisiais — bendrai valgoma.
Perskaitęs leidinį nustebau, neradęs iš
ryškinto meilės motyvo pasakose. Čia pat
skubu pabrėžti, kad ne man ir ne šiame
straipsnyje yra vieta kelti „ginčą” dėl
kokių nors leidinio tematinių „trūkumų”.
Vis dėl to man atrodo, kad Eglė labai my
lėjo savo brolius, ji taip pat mylėjo savo pa
čios sukurtą šeimą — vyrą, savo vaikus.
Tad šalia sugestijonuojamo laimės motyvo,

kur dingo meilės motyvas? O gal meilė yra
laikoma laimės pereinamąja stadija?
Autorė darbuojasi Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute Vilniuje. Instituto
kataloguose randasi apie 80,000 lietuvių
liaudies prozos užrašymų! B. Kerbelytė yra
išdirbusi pasakų tekstų struktūros bei
prasmės aprašymo metodiką, kurios įdie
gimui dairosi ir į kompiuterių techniką.
Leidinys skaitytojui duoda malonią
progą grįžti į vaikystės metuose girdėtų
pasakų karaliją, tik šiuo kartu jau su su
augusiam deramu, šiokiu tokiu intelektu
aliniu požiūriu. Puiku!
Antanas Dundzila

Sydnėjaus A.S.S. skyriaus filisteriai. Iš k. žiūrint: I. Jonaitis, T. Vingilienė, B. Barkus, J. Viliūnienė,
M. Milienė, E. Žižytė-Garrick, G. Viliūnaitė, E. Jonaitienė.

13

15

ŽVILGSNIS Į
PROFESINĘ ATEITĮ
Jau treti metai kai vasaros metu Vydū
no Jaunimo fondas praveda specialius kur
su jaunimo visuomeniam lavinimui. Kur
suose jaunimą mėginama supažindinti su
įvairiais lietuvių visuomenės veiklos as
pektais, pradedant paprastais fiziniais dar
bais kuriais remiasi dauguma kultūrinių
darbų, ir baigiant išpildymu įvairių kultū
rinių bei skautiškų projektų.
Kadangi kursus lanko studijuojantis
jaunimas, pateikėme jiems klausimą —
„Žvilgsnis į Jūsų profesinę ateitį” — „Ko
iš savo studijų tikitės ateityje, jūsų profe
siniame ar asmeniškame gyvenime?”

Illinois universitete Čikagoje, studijuo
ju politiką ir istoriją. Šį rudenį pradėsiu
paskutinius metus universitete. Planuoju
toliau studijuoti teisę, tikriausiai Marsh
all teisės mokykloje. Ateity norėčiau įsi
jungti į darbus, kad galėčiau padėti tiems
žmonėms, įskaitant lietuvius, kurie yra ne
teisingai persekiojami ar jau nubausti teis
mo. Tai yra specialių tardymų įstaiga (Of
fice of Special Investigations — OSI) bylos
prieš rytų Europos emigrantus Ameriko
je. Jei jie yra nuteisti, tad atima jų gautą
JAV-bių pilietybę ir deportuoja į Sovietų
Sąjungą. Tie, kurie bus deportuoti, bus nu
siųsti nužudymui. O vėliau norėčiau
dėstyti teisę arba istoriją universitete.
Šiuo metu manęs dar laukia ilgas kelias
savo tikslą pasiekti. Jau ieškau darbo,
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kuris rištusi su teise, kad dirbdama įsigyčiau praktikos ir gal net užmegsčiau ryšius
su advokatais arba žmonėmis, kurie dirba
toje srityje.
Ar gausiu darbą? Negaliu pasakyti. Sa
koma, kad teisės srityje yra mažai darbų
ir ypatinga konkurencija tarp bendradar
bių. Be pasiryžimo ir prakaito, mažai kas
galima atsiekti. Taigi, reikės palaukti,
tada matysiu, ar atsieksiu savo tikslą.
Gailė Eidukaitė

Šį rudenį pradėsiu antrus metus studi
juoti architektūrą. Dabar lankau Daley
kolegiją, o kitais metais norėčiau tęsti
studijas Toronto universitete (University
of Toronto). Aš pasirinkau šią mokslo sritį
todėl, kad visada domėjausi menu ir staty
ba. Architektūra yra labai sunki darbo sri
tis, nes studijoms reikia skirti daug laiko
uždavinių ir projektų atlikimui. Visa archi
tektūros programa yra ilga ir intensyvi.
Taip pat sunku moteriai toje srityje išsi
dirbti, nes daugelį metų architektūra buvo
vyrų profesija. Aš tikiuosi, kad, kai baigsiu
mokslus, jau bus geresnė proga įsitvirtinti
savo darbe.
Lina Meilytė

Šį rudenį pradėsiu antrus metus studijų
Illinois universitete, Čikagoje. Aš lankau
universiteto meno mokyklą ir žadu baigti
industrinį meną (industrial design).
Industrinis menas yra panašus į inžine
riją, bet skiriasi tuo, kad grožis yra taip pat
svarbus, kaip kūrinio praktiškumas.
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Industrinis menas prasidėjo Bauhaus,
Vokietijoje 1920 m. Mokyklos steigėjai no
rėjo sukurti tokį meną, kuriame galėjo pa
rodyti grožį kasdieniniuose gyvenimo įran
kiuose. Po antrojo pasaulinio karo
Bauhaus buvo perkeltas į Chicago Insti
tute of Design, o po to į University of Il
linois.
Industriniai menininkai šiomis
dienomis yra daugiausia vyrai, taigi
tikiuosi, kad būdama moteris, turėsiu dau
giau progos šioje srityje gauti darbą. Tuo
pačiu, industrinis menas darosi svarbesnis
mūsų gyvenime. Darbus galima gauti
fabrikuose, industrinio meno firmose, ar
ba dirbti savarankiškai.
Visą gyvenimą mylėjau meną ir todėl
savo menišką gabumą paskyriau praktiš
kajam menui.
Renata Ramanauskaitė

Profesinė ateitis man nelengvai pramatoma. Studijuoju istoriją, o humanitariniai
mokslai bendrai nėra gal „praktiškiausi”
mokslai. Kai inžineriją baigę dirba inžinie
riaus darbą, tai humanitarams tenka kiti
įvairūs darbai, dažnai nepanaudojant spe
cifinių humanitarinių mokslo žinių.
1986 m. pavasarį gavau bakalauro
laipsnį iš istorijos, University of Illinois,
Čikagoje. Rugsėjo mėnesį tęsiu mokslus
University of Wisconsin, Madisone. Man
teks dirbti Lietuvos istorijos srityje, pir
miausia siekiant magistro laipsnio. Vėliau,
tikiuosi, gauti daktoratą.
Istorijos mokslų daktaras yra paruoštas
specifiniam darbui — istoriją dėstyti uni
versitete. Seniau beveik visi daktarai isto
rikai galėjo patekti į profesūrą. Dabar yra
istorikų perteklius ir daugumai jų teks
ieškoti darbų ne istorijos srityje.
Iš viso, baigusiems istoriją, anglų kalbą,
ar filosofiją, laukia darbai įvairiose įstai
gose, bendrovėse, reikalaujantys rašymo,
analizės, problemų išsprendimo gabumų.

Tai darbai, kurie nereikalauja techninių ar
specifinių biznio šakų žinių. Tur būt dau
guma valdiškų darbų (civil service) sudaro
tokie darbai.
Aš studijuoju istoriją ne todėl, kad ga
lėčiau daugiau pinigų užsidirbti, (bendrai
atlyginimas yra vidutiniškas). Noras
suprasti pasaulį, kaip praeitis susiklojo,
kaip dabartis teka iš praeities — skatina
mane studijuoti istoriją.
Edvardas Tuskenis

AR DAR APSIMOKA KOVOTI
DĖL LIETUVYBĖS
IŠLAIKYMO LIETUVIŠKOSE
ŠEIMOSE?
Tėvai ir mokytojai dažnai nusiminę
sako: „Stengėmės, kovojome, bet pagaliau
buvome priversti kapituliuoti”.1 (give up!)
Tėvų viltys neretai sudužta — vaikai
nutolsta nuo lietuvybės. Tėvai dažnai save
kaltina, kad jų auklėjimo metodai nebuvo
tinkami. Pasirodo dvigubas standartas:
vienaip mokoma, kitaip daroma.
Jeigu vaikai nutolsta nuo lietuvybės,
tai dėl tėvų pavyzdžio. Tėvai, vaikams gir
dint, kritikuoja organizacijų vadovus. Tė
vams maloniau bendrauti su kitataučiais,
nes jie yra kultūringesni, įdomesni ir pro
tingesni už lietuvius.2 Iš tėvų pasakojimų
vaikai susidaro nuomonę apie buvusią
Lietuvą — kad buvusi maža. Patys tėvai
kalbasi angliškai su vaikais ir tarp savęs.
Dažnai lituanistinių mokyklų mokyto
jai ir jaunimo stovyklų vadovai taip pat
nustoja vilties. Seniau lituanistinėse
mokyklose ir stovyklose vis būdavo
primenama jaunuoliams, kad čia kalbama
tik lietuviškai! Dabar į tuos mokytojų ir
vadovų įsakymus ir patarimus vis mažiau
kreipiama dėmesio. Daugelis mokytojų ir
vadovų, matydami, kad jų įsakymai ir
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raginimai jaunimo nevykdomi, pametė
viltį ir daugiau jau beveik neragina. Bet
yra klaida! Reikėtų visuomet jaunimui
priminti ir reikalauti, kad lituanistinėse
mokyklose ir stovyklose būtų kalbama tik
lietuviškai. Jaunimas pamažu įsitikintų,
kad šiose vietose kalbama tik lietuviškai.
Jeigu kas to nenori, tegul neina į li
tuanistines mokyklas ir nevažiuoja į
lietuvių jaunimo stovyklas, bet pasirenka
kitas, kur kalbama nelietuviškai.
Pirmiausia turėtų įsitikinti tėvai, mo
kytojai ir vadovai, o paskui turėtų įtikinti
ir jaunimą, kad tai labai, labai svarbu.
Jeigu tik šeštadieniais mokyklose per per
traukas su draugais visi stengtųsi kalbėti
lietuviškai ir visada namuose, tai didelė
pažanga būtų padaryta. Jaunimas
prisitaikytų prie reikalaujamos tvarkos.
Tėvai ir vaikai pastebėtų, kad lietuvių
kalbos mokėjimas žymiai pagerėjusi.
Todėl, dėl vaikų nutolimo nuo lietuvy
bės yra kalti tėvai, kad jie neduoda vai
kams tinkamo pavyzdžio. Dėl vaikų nekal
bėjimo lietuviškai lituanistinėse mokyklo
se ir stovyklose yra kalti mokytojai ir
vadovai, kad jie per greitai prarado viltį.
Reikėtų pradėti iš naujo. Aišku, nelengva!
Manau visų lietuviškų šeimų norai yra
panašūs: išmokyti vaikus lietuviškai susi
kalbėti, laiškus rašyti ir spaudą skaityti.
Todėl, reikia šeimoje lietuvių kalbą varto
ti, pažinti tėvynės praeitį ir dabartinę pa
dėtį. Reikia sukurti tokį šeimos ratelį, kurį
prisimindami jaunuoliai norės sukurti ir
savo lietuviškas šeimas. Reikia melstis
sava kalba ir mylėti tėvynę.3
Namie, kiek tik galima, reikia kalbėti
lietuviškai. Žinoma, yra išimčių kada rei
kia kalbėti angliškai. Galima susirašinėti
laiškais su giminaičiais Lietuvoje. Reikia
skaityti lietuvišką spaudą nuo Eglutės iki
Draugo. Namuose pasinaudoti lietuvišku
žodynu, lietuviška enciklopedija ir lietuviš
kom knygom. Tėvai gali vaikams pinigais
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atlyginti už perskaitytas lietuviškas kny
gas ir gautus penketukus lituanistinėje
mokykloje. Kuo daugiau lietuvių kalbos
vaikai išgirs, tuo padidės lietuviškų min
čių ir žodžių žinojimas. Manau, kad reikia
televizijos žiūrėjimą varžyti — gal žiūrėti
tik savaitgalį. Rasti daugiau laiko, kad lie
tuviškas žodis nepranyktų. Mažiems
vaikams tėvai turėtų paskaityti lietuviškų
pasakų. Vaikai gali klausyti lietuviškų
plokštelių arba garsajuosčių su dainomis
arba pasakomis. Ką vaikai gerai pažįsta
nuo mažens, tą ir pamilsta. Vaikams reikia
paaiškinti apie Lietuvos tautos kultūrą,
geografiją, istoriją ir dabartinę padėtį.
Tėvai pradeda namie vaikus lietuviškai
mokyti. Paskui siunčia į lietuviškas mo
kyklas. Didesnius vaikus reikia vežti į lie
tuviškas stovyklas ir organizacijas. Taip
pat, vaikai su tėvais gali aplankyti visas
lietuviškas vietoves: valgyklas, vasarvie
tės, kultūros centrus, muziejus ir spaus
tuves.
Namai turėtų būti puošti lietuvių liau
dies motyvais. Kad vaikai pastebėtų
daiktų svarbą, turi jiems būti aišku, kas
tėvų yra vertinama.
Vaikai kurie išmoksta lietuviškai kal
bėti, kurie pažįsta lietuvių tautosaką,
dainas, šokius ir rankdarbius, meldžiasi
savąja kalba — pasijunta esą tarp savųjų.
Jie patys vėliau bekeliaudami susiieškos
lietuvių. Norės aplankyti gimines Lietuvo
je. Žmogus, kuris užauga, mylėdamas Lie
tuvos kraštą ir kultūrą, galės išlaikyti
lietuvybę.
Lietuvos vaikų vaikai, gyvendami įvai
riuose pasaulio kraštuose, pirmiausia turi
apsispręsti, ar jie nori būti lietuviais, ar ne.
Jeigu žmogus tik turi norą, jis gali likti lie
tuviu bet kur. Čikagoje, lietuvių išeivijos
centre, yra lengviau būti lietuviu. Čikagoje
dažnai vyksta įvairūs parengimai: koncer
tai, vaidinimai, vakaronės, susirinkimai ir
šokiai. Reikia juos įvertinti.
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Lietuvoje rusai stengiasi surusinti lie
tuvius, naikindami lietuvių kalbą ir kul
tūrą. Mokyklose yra mokoma rusų kalba
nuo pat pirmojo skyriaus, o lietuvių kalbos
pamokos mažinamos. Įstaigose vis daugiau
kalbama tik rusiškai. Žmonės negali lais
vai garbinti Dievo, nes gali prarasti darbą
ir būti išmesti iš mokyklos. Mes galime
lankyti lituanistines mokyklas, išmokti
kalbėti, rašyti ir skaityti lietuviškai, pri
klausyti tautinių šokių grupei, chorams,
ansambliams, skautų ar ateitininkų orga
nizacijoms. Galime spausdinti ir skaityti
lietuviškus laikraščius ir žurnalus.4
Gyvendami svetimame krašte, esame
dvikalbiai ir dvikultūriai. Mokame gyve
namojo krašto kalbą, bet taip pat mokame
tėvų ir protėvių kalbą. Kalba yra mums
kelias į savo tautą ir kultūrą. Todėl,
lietuviškų šeimų pareigos yra: kalbėti su
vaikais lietuviškai, vežti juos į lituanisti
nes mokyklas, prirašyti vaikus į lietuviš
kas organizacijas, o sekmadieniais, kartu
su vaikais, dalyvauti lietuviškose
pamaldose.5
Aš manau, kad reikia su viltimi kovoti
dėl lietuvybės išlaikymo lietuviškose šei
mose. Užmiršimas kas mes esame, sudary
tų skriaudą mums. Mūsų kilmė yra reikš
minga. Mes esame skirtingi nuo kitų
tautų. Visi mes galime stengtis išlaikyti
savo tautybę ir lietuviškas tradicijas savo
namuose, savo šeimose.
Kiek galime turime remti: lietuviškus
darbus Jaunimo centrą, lietuviškų para
pijų išlaikymą, lietuvišką spaudą, li
tuanistines mokyklas, lituanistikos
katedrą, lietuviškas organizacijas, lietu
višką talentą, Kaziuko muges, Vasario 16
d. minėjimus.5 Jauniems lietuviukams
reikia įdiegti pareigą išlaikyti lietuvybę ir
didžiuotis savo tautybe išeivijoje. Lietuvių
kalba yra seniausia kalba. Ji nėra mirusi
— dar vartojama ir kalbama. Mes turime
didžiuotis savo sena kultūra.

Nemanau, kad lietuvybė mus skriau
džia. Lietuvybė mus praturtina ir padaro
mūsų gyvenimą platesnį ir įdomesnį.
Gražios yra Kalėdų, Velykų, vestuvių ir
kitos lietuviškos tradicijos. Įspūdingos yra
mūsų dainų ir tautinių šokių šventes.
Dviejų tautų ar valstybių kalba, kultūra
ir papročiai mus padaro įdomesniais
žmonėmis ir praplečia mūsų akiratį. Yra
daug šeimų kurioms pasisekė išlaikyti
Lietuvos meilę ir lietuvių kalbos vartoji
mą. Nežiūrint nepatogumų ir kitų interesų
susikirtimo, lietuvybės išlaikymas yra ver
tas visų pastangų.

Dana Didžbalytė

Bibliografija
1&2 Vaišnys, Juozas, S. J. „Kapituliacija
ar kova”. Laiškai Lietuviams, balan
dis 1985, 134-135 pusi.

3

Udrienė, Rūta. „Tautinio auklėjimo
metodai ir priemonės šeimoje.” Laiš
kai Lietuviams, rugsėjis 1986,
276-280 pusi.

4

Kubiliūtė, Audra. „Pliusai ir minusai
būti lietuviu svetur”. Laiškai
Lietuviams, rugsėjis 1986, 280-282
pusi.

5

Brazaitytė, Vida. „Pliusai ir minusai
būti lietuviu svetimame krašte”.
Laiškai Lietuviams, birželis 1986,
204-206 pusi.

LIETUVOS

I

NACIONALINE
Al MAŽVYDO
BIT' IOT"KA

17

19

ARŪNAS TARABILDA

Arūno Tarabildos grafikos darbai. Šie darbai buvo išstatyti Tarabildų šeimos meno darbų
parodoje, kurie įvyko Čiurlionio Galerijoje 1986 m. gruodžio 12 d. iki 21 d.
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Šaukliai iš ciklo „ Vilniaus Legendos”
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Šv. Onos bažnyčia, iš ciklo „ Vilniaus Legendos”
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Mergelė iš ciklo „ Vilniaus Legendos”
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POLITINIS SEMINARAS
VAŠINGTONE
Išvažiavom iš Čikagos liepos 17 d.
vakare, ketvirtadienį. Mūsų laukė 700
mylių kelionė į Washington, D.C., į
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
politinį seminarą ir suvažiavimą. Važiavę
visą naktį ir įklimpę į Washington© miesto
judėjimą, Čikagos grupelė pora valandų
pasivėlino į konferenciją, prasidėjusią
anksti rytą. Skubėjom į Kapitoliaus
Pastatą, kur teko paklausti senatoriaus
Fritz Hollings (iš South Carolines)
nurodymų į Mike Mansfield kambarį, ku
riame jau vyko suvažiavimas. Suspėjom
pamatyti Americans for Due Process
pagamintą vaizdajuostę atskleidžiančią
OSI veiklos neteisėtumus.
Iš kitų teko sužinoti, kad rytą buvo
atvykęs senatorius Robert Dole (iš Kansas),
trumpai kalbėjęs seminaro dalyviams ir
paminėjęs OSI reikalą. Taip pat buvo atvy
kę pora spaudos atstovų, patarti kaip
efektingiau išnaudoti Amerikos spaudą.
Dalyviai skirstėsi po Kapitelio rūmus;
visiems jau buvo paruošti susitikimai su
įvairiais senatoriais ir kongresmenais (ar
bent su jų tarnautojais). Dalyviai buvo
paskirstyti pagal savo valstijas ar
distriktus. Čikagos (ar bendriau, Ilinojaus)
grupė lankėsi pas sen. Dixoną ir sen.
Simoną. Dixon’o tarnautojas malonus, pa
žįstąs OSI reikalą ir rodos, susidomėjęs.
Palikom jam medžiagos apie OSI, o jis
prašė mūsų, kad rašytumėm laiškus
senatoriui su tiksliai išdėstytais mūsų
siekiais ir nurodymais senatoriui, kaip jis

konkrečiai galėtų mums padėti. Simon’o
padėjėjas nelabai susipažinęs su OSI
reikalu, neatrodė mums palankus.
Po susitikimų su senatorių tarnautojais
ir po skubių pietų, nuvažiavom į
Baltuosius rūmus. (Iš tikrųjų, ne tie patys
rūmai, kur gyvena prezidentas, bet šalinis
pastatas, dalis viso Baltųjų rūmų komplek
sas.) Šitame pastate, spaudos konferencijų
salelėje („briefing room”) Baltųjų rūmų
štabo narys Linas Kojelis supažindino su
prelegentais. Pirmasis buvo Terry Snell,
Valstybės Departamento „desk officer”
Vengrijos ir Pabaltijo valstybių reikalams.
Snell aptarė Amerikos okupacijos nepripa
žinimo politiką; jam teko gintis nuo
priekaištų, esą amerikiečių ir sovietų
konferencija Rygoje, Latvijoje, įžeisianti
nepripažinimo principą. Snell teigė, kad
bus ir gerų, ne tik blogų pasekmių šio
susitikimo. Be to, latviai Amerikoje,
supažindinti su suvažiavimo tikslais ir
smulkmenomis, neprieštaravo.
Sekė David Hess, vienas iš 20 Tarybų
Sąjungai skirtų „desk officers”, bendriau
pristatęs Lietuvos reikalus JAV-TSRS
santykių kontekste.
Įdomiausią pranešimą tur būt pateikė
John Lodeesen, iš Bureau for International
Broadcasting įstaigos, kuri rūpinasi
Laisvosios Europos ir Laisvės radijais.
Apibūdinta buvo Laisvosios Europos radi
jo lietuvių kalbos laida — jos siekiai, laidos
turinio sudarymas, klausytojų at
siliepimai. Buvo pabrėžtas lietuviškos
laidos perkėlimas 1984 m. iš Laisvės radi
jo (skirtas Tarybų Sąjungos tautoms) į
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Laisvosios Europos radiją (skirtas kitoms
Rytų Europos komunistinėm šalim.) Tai
buvo nepripažinimo politikos pasekmė,
išrūpinta sen. Percy pastangomis.
Pentadienio rimtoji programos dalis
buvo baigta, o vakarui dar liko ekskursinė,
pramoginė laivo kelionė Potomac upe.
Šeštadienio susirinkimai jau vyko Holi
day Inn viešbutyje (didžiausia dalis
konferencijos dalyvių čia buvo apsistoję).
Pirmasis kalbėjo Linas Kojelis, įvairiai
priekaštaująs lietuviams. Lietuviai eikvoją
pinigus politinėje veikloje; apčiuopamų
rezultatų nesimato. Reikią daugiau profe
sionalumo lietuvių politinėje veikloje, —
teigė Kojelis. Reikia skatinti jaunimą
siekti darbų politinėje sferoje, ne tik griež
tuosiuose moksluose.
Sekė David Finzer, iš organizacijos
„Save The Oppressed People”. Šios
organizacijos vienintelis tikslas yra anti
komunistinė veikla. Finzer aiškino, kad
antikomunistinę veiklą slegia tapatybė,
seni, nebeefektingi metodai (pvz. demon
stracijos), sausų faktų, o ne liaudies jausmų
panaudojimas. Reikią agresyvinės,
įvairesnės veiklos, siekiant spaudos ir pla
čiosios visuomenės dėmesio ir teigiamo
atsiliepimo.
Po to dalis klausytojų išvyko į Amerikos
balso radijo įstaigą, trumpam supažindini
mui su lietuvišku to radijo skyriumi — su
talkininkais ir pačia transliacijų eiga.
Po pietų, I-jo Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso ruošos komiteto pir
mininkas Algis Zaparackas apžvelgė jau
nimo organizacijų Amerikoje veiklą nuo
prieškarinių laikų iki šių dienų.
Po A. Zaparacko, JAV Lietuvių
Bendruomenės pirm. Algimantas Gečys
supažindino dalyvius su LB struktūra,
tikslais ir veikla, o taip pat jaunimo veiklos
galimybėmis LB rėmuose.
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Paskutinis šeštadienio pranešimas buvo
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos pirmi
ninko Gintaro Grušo. Pirmiausiai Gin
taras atskleidė pereitų Jaunimo kongresų
vaizdus skaidrėmis ir pateikė ateinančio
Jaunimo kongreso informacijų. VI
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas vyks
Australijoje, 1987 m. gruodžio mėn.
pabaigoj ir 1988 m. sausio pradžioje. G.
Grušas aptarė būdus, kaip PLJS galėtų
padėti lietuviams Lietuvoje, o išeivijoje —
prisidėti prie lietuvybės išlaikymo darbo.
PLJS valdybos specifiniai darbai remiasi
Jaunimo kongresų nutarimais.
Oficiali šeštadienio programa baigėsi
parodymu humoristinės lietuviškos
vaizdajuostės, sukurtos bostoniečių.
Sekmadienio rytas užimtas vien
Jaunimo Sąjungos reikalais. Pateikti trys
pasiūlymai (Vašintono jaunimo sudaryti)
JAV lietuvių jaunimo politinei veiklai. Pir
masis pasiūlymas lietė Pabaltijo valstybių
okupacijos žemėlapiuose pažymėjimą,
antrasis — raginta įvairiais būdais
prisidėti prie pastngų išlaisvinti kalinį
Balį Gajauską, trečiasis siūlė sudaryti „in
formuotų Kalbėtojų biurą”, kuris bandytų
plačiąjai Amerikos visuomenei atidengti
OSI įstaigos kaltinamų neteisingumą,
nepagrįstumą. Po gyvų diskusijų, dalyvių
balsavimas pritarė projektui liečiančiam
OSI.
Paskutinis suvažiavimo punktas —
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos (JAV
LJS) valdybos rinkimai. Vienintelis
pasisiūlęs sąstatas — mūsų Čikagos
jaunimo, buvo formaliai visų dalyvių pat
virtintas. Naujas JAV LJS pirmininkas —
Aras Žlioba, o Čikagos jaunimui dar teks
papildyti ir galutinai sutvarkyti valdybą,
įtraukiant ko daugiau norinčiųjų ir veiklių
jaunuolių.
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Politinis seminaras oficialiai pasibaigė,
dar prieš pietus.
Suvažiavimas
visokeriopai pasisekė: dalyvių skaičiumi
(daugiau kaip 100 entuziastiško jaunimo),
turininga ir įdomia programa, išrinkta
nauja JAV LJS valdyba.
Dalyviai skirstėsi. Čikagos jaunimo
laimingieji skrido atgal, o nelaimingųjų (jų
tarpe ir aš pats) vėl laukė ilga kelionė
automobiliu.
Eduardas Tuskenis

IŠPILDYTAS
LITUANISTIKOS
KATEDROS PAŽADAS
1981 metais Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė pasirašė sutartį su Illinois uni
versitetu Čikagoje, įsteigti pirmąją ir am
žiną PLB Lituanistikos katedrą laisvajame
pasaulyje. Katedrai finansuoti buvo
įsteigtas 750,000 dol. fondas. Pats univer
sitetas skyrė 150,000 dol., o Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė pažadėjo surinkti liku
tį — 600,000 dol. Užsimojimas — milžiniš
kas ir atrodė beveik neįgyvendinamas.
Visdėlto 1986 metų spalio 4, lietuvių vi
suomenė susirinko į Jaunimo centrą Litu
anistikos katedros statymo užbaigtuvėms.
Buvo surinkta ne 600,000 dol. bet net
40,000 dol. daugiau. Šie pinigai eina į spe
cialų Stasio Barzduko vardo fondą. Šio fon
do pinigais bus remiami tolimesni PLB Li
tuanistikos katedros darbai, kaip pvz.,
kituose universitetuose dėstančių profeso
rių atsikvietimas specialioms paskaitoms,
papildoma parama lituanistikos daktara
tus ruošiantiems, specialių lituanistikos
seminarų bei leidinių ruošimui ir pan.
PLB pirmininkas Vytautas Kamantas
dėkojo aukotojams ir talkininkams už jų
amžinos vertės dovaną — PLB Lituanisti
kos katedros įsteigimą. Aišku, didžiausia

padėka tenka mūsų pačių fil. Vytautui
Kamantui, kuris buvo jėga, kuri šį planą
realizavo. Nuostabu, kad per gerą organi
zaciją ir didelį darbą daug galima atsiekti.
A.S.S. didžiuojasi ne tik fil. Vyt.
Kamanto atsiekimu bet taip pat kad Kate
drai vadovauja fil. Br. Vaškelis.

R. L.

BALZEKO LIETUVIŲ
KULTŪROS MUZIEJUS
NAUJUOSE RŪMUOSE
1986 metų rugsėjo 17 d., sekmadienį ofi
cialiai atsidarė Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejaus naujo pastato durys.
Po įvairių remontų (dalis dar nebaigtų)
pastatas teikia labai pozityvų vaizdą.
Malonu kad dabartinis muziejaus direkto
rius yra A.S.S. filisteris Valentinas Banio
nis. Eilę metų vadovavęs įvairioms profesonalioms meno galerijoms, ir šiam muzie
jui
sugebėjo
įnešti
profesonalų
apipavidalinimą, kurio ankstyvesnis
muziejus neturėjo.
Erdviuose kambariuose, skoningai
išdėstyti eksponatai patraukia žiūrovų
dėmesį. Nebijokite atsivesti ir mažamečių
vaikų. Čia jiems yra specialus, muziejinių
turtų pilnas, žaidimo kambarys. Muzieju
je prieglobstį rado ir Tautodailės Institu
tas. Puiki idėja! Audėjom yra vieta austi,
o lankytojams įdomu pažiūrėti į audžian
čias. Yra ir filmų rodymo kambarys,
posėdžių kambariai, meno galerija, dar
neįrengta pokylių salė.
Lietuvių kultūros turtams užsienyje
augant, organizacijoms darantis finansi
niai pajėgesnėm, vis trūksta vietos įvairiai
archyviniai medžiagai. Tikėkimės kad
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejus nors
iš dalies padės šią problemą išspręsti.

R. L.
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VAKARAS SU
ANTRU KAIMU
Visada su malonumu praleidžiu vakarą
su Antru kaimu. Nors mėgstu Šekspyro ko
medijas, turiu prisipažinti savo „nekul
tūringumą” — kad Antras Kaimas kaikada lengviau ištraukia juoko ašarą, kaip
angliškas Vilius.
Salė sausakimša. Geriu 7-Up, nes
būdama akademikė-skautė, nieko kito
negeriu, ir kritiškai nusiteikusi laukiu
spektaklio. Esu kritiškai nusiteikusi, nes
iš ankstyvesnio spektaklio žiūrovų esu
girdėjusi ne tik pozityvių, bet ir kritiškų
bei negatyvių atsiliepimų.
Antras kaimas veikia jau 22 metus, tai
yra jau peršokęs subrendusio jaunuolio
amžių. Dėlto ir iš Antro kaimo tikiuosi
daugiau kaip laužiškų pasirodymų.
Ir tikrai per eilę metų, Tito Antanaičio
režisūros globoje, Antras Kaimas suteikia
profesonalaus vieneto vaizdą. Net matyda
ma „Second City” ar „Saturday Night
Live”, pagalvojau kad į jų produkcijas
įdedama tiek daug tūkstančių. Ten yra ir
pasirinkimas gerų iš geriausių aktorių, o
tačiau mūsų Antras kaimas dažnai geriau
pasirodo. Kažin kodėl „Antras kaimas”
niekad nesirodo kompeticijoj lietuvių
teatro festivaliuose. Ar Antras kaimas
festivalio rengėjams neužtenkamai rimtas?
Ar festivalis Antram Kaimui neužten
kamai rimtas? Bet kaip bebūtų, būtų
malonu matyti Antrą Kaimą šiose tetralų
eilėse.
Juoko Antram Kaimui niekad netrūk
sta. Bet malonu, kad režisorius nepasiten
kina laužiškais pasirodymais ir girdėtais
juokais. Jau nebe pirmas kartas kaip An
tanaitis į repertuarą įtraukia lietuviškos
kultūros žiupsnelį, panaudodamas lietuvių
literatūros klasikus. Prieš eilę metų su
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dideliu pasisekimu buvo suvaidintas Vy
tautės Žilinskaitės „Lagaminas”. Šiais
metais pirmoji programos dalis susidėjo iš
Vinco Krėvės — „Išsibarimas su Klebonu”
ir Kazio Binkio „Tamošius Bekepuris”.
Jeigu nepriklausomybės laikais „Tamo
šius Bekepuris” buvo daugiausia skaito
ma laikraščio atkarpa, tai šiais laikais An
tro Kaimo rankose jis žiūrovų buvo taip pat
šiltai priimtas ir suprastas. Nors laikai kei
čiasi bet žmonių ydos atrodo lieka tos pa
čios.
Antrojoje dalyje „Tėvai ir Vaikai” ir
trečioje „įstatymo Sargyboje ir Radijo —
Video Programa”. Antras Kaimas pasirodė
savo tipiškame žanre. Šios dalies stipru
mas buvo ne veikalas bet aktorių vaidyba.
Per pora valandų įsigyventi į kelioliką
rolių yra nemaža užduotis, kurią per pas
kutiniuosius metus aktoriai tikrai puikiai
išpildo. Ypatingu versatilumu pasižymi
Eugenijus Butėnas ir Vida Gilvydienė,
kurie gal lengviausiai peršoka skirtingų
amžių ribas. Nustebina Edvardas
Tuskenis, nors Antram Kaime pasirodo tik
antrus metus bet jaučiasi kaip veteranas
aktorius. Pasirodė su daktaro patarimais
ir žvaigždė Romas Stakauskas, daugelio
mėgiamiausias jumoristinis aktorius, bet
vakar skaitydama Drauge sveikatos
skyrių nutariau, kad tikrasis Dr. J. Ado
mavičius visgi yra juokingesnis ir kad jį
Antras Kaimas turėtų paprašyti
medžiagos sekantiems metams.
Antro Kaimo sąstate nuo pradžios
įkūrimo, aktorių eilėse dalyvavo daug
A.S.S. narių. Malonu, kad šią tradiciją ir
dabar palaiko filisteriai Eugenijus Butėnas
ir Edvardas Tuskenis.

R. L.
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ANTRAS KAIMAS
j

1986m., Spalio 11,12,18,19,25

•

Playhouse-2515 w 69th St.
Bilietai: Gifts International* 2501 w.71st -471-1424

Antro kaimo plakatas suprojektuotas V. Luko, nuotr. E. Butėno
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SVEIKINAME TĖVĄ
JONĄ KUBILIŲ
Daug žmonių pereina per mūsų gyveni
mą. Vieni lieka draugais, kitus minime tik
maloniais ar nemaloniais prisiminimais.
Tik labai retas žmogus tikrai praturtina
mūsų gyvenimą ir padeda suformuoti gy
venimo filosofiją. Daugeliui Akademinio
Skautų Sąjūdžio narių tokiu žmogumi yra
Jonas Kubilius S.J..

Kun. Kubilius A. S.S. stovykloje poilsauja.
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Užaugau Jaunimo centro pašonėje. At
simenu pirmą kartą pamačiau tėvą Kubi
lių, laikanti mišias dar neužbaigtame Jau
nimo centro pastate. Iš karto man jis
atrodė per daug filosofiškai nusiteikęs.
Lauke buvo karšta, norėjosi važiuoti prie
ežero, o jis sakė ilgą pamokslą. Bet per eilę
metų visa Čikagos visuomenė patyrė, kad
šis didelis intelektualas, gilus filosofas, iš
tikrųjų yra labai paprastas, žemiškas žmo
gus. Mylėjo Čikagoje jį jauni ir seni, lietu
viai ir amerikiečiai. Visose organizacijose
jis buvo šiltai sutiktas. Jam bet koks dar
bas nebuvo per prastas ar projektas
persunkus. Užbėgi į Jaunimo centrą, o
tėvas Kubilius, PhD., su šluota sukinėjasi
ir nesirūpina kad jam „karūna nuo galvos
nukris”. Kaip jaunuolis žaidžia stalo teni
są, ir ne vieną jaunuolį į ožio ragą suvaro.
Ypatingą vietą jis turi visų Čikagos
Akademinio Skautų Sąjūdžio narių
širdyse. Akademinis Skautų Sąjūdis pa
kvietė jį būti mūsų dvasios vadu, o jis
tikrai tapo šiltas, asmeninis draugas. Jis,
kol sąlygos leido, mus tuokė, krikštijo
vaikus, džiaugėsi mūsų laimėjimais, teikė
tvirtybės varguose. Drauge stovyklavo, po
sėdžiavo, meldėsi. Jo iniciatyva buvo
pradėtos Akademinio Skautų Sąjūdžio
rekolekcijos, virtusios svarbia velykine
tradicija. Jos susilaukė tokio populiarumo,
kad rengėjų rūpestis būdavo kad jas lanko
per daug žmonių. Ir dabar jo patiektos min
tys turi didelę svarbą mūsų gyvenime.
Tėvas Kubilius visada pasižymi ir savo
dideliu teisingumu. Niekada nebuvo jis po
litikierius, intrigantas. Bet tuo pačiu, vi-
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sada buvo ištikimas savo įsitikinimams.
Niekada neieškodavo saugaus kelio, bet
visada nebijodavo išreikšti savo nuomonę
ir kovoti už teisybę.
Jo visas gyvenimas buvo nepaprastas,
ir labai spalvingas. Gimė jis 1906 m.
birželio 25 d. Šerkšnių kaime, Telšių ap
skrityje. 1925 m. įstojo į Jėzuitų ordiną ir
buvo išsiųstas studijoms į Olandiją. 1933
m. įsigijo filosofijos doktoratą. 1940 m.
pašvęstas kunigu. Antrasis pasaulinis
karas ir nacių okupacija užklupo jį, bestu
dijuojantį Prancūzijoje. Nacių okupacijos
metais jis dirbo prancūzų pogrindyje, reda
gavo pogrindžio laikraštį Renouveaux,
gelbėjo žydų vaikus, parūpindamas jiems
metrikus. Už tai buvo suimtas, gręsė net
mirties bausmė. Tačiau pogrindžio žmonės
jį išgelbėjo; iki karo pabaigos jis slapstėsi
kalnuose, drauge su partizanais.
Jaunystėje buvo asmeniškas popiežiaus
Jono XXIII draugas, kuris jam juokais
pasakęs kad, tapęs popiežium, padarys jį
vyskupu.

Su tuščiomis kišenėmis 1950 m. atvyko
į Jungtines Valstybes. Netrukus Montrealio vyskupo Emile Leger buvo pa
kviestas imtis apaštalavimo darbo lietuvių
tarpe. Jo dėka buvo įkurta Aušros Vartų
bažnyčia ir parapija Montrealyje. Vėliau jis
buvo ir Čikagos Jaunimo centro širdis. Eilę
metų ėjo direktoriaus pareigas, o 1967 m.,
nutarus padidint Jaunimo centrą, lietuviai
jėzuitai šiam užmojui vadovauti irgi pasky
rė kun. J. Kubilių. Ir tik po to, kai mišias
laikant, ištiko širdies ataka, tėvas
Kubilius paprašė būti atleidžiamas iš pa
reigų — norėjo grįžti į ramesnį Montrealio
gyvenimą. Bet nepamiršo ir Čikagoje liku
sių draugų. Vasarą kartu stovyklavo, o
ypatingai buvo laukiamas svečias velykų
metu.
Dėlto visas Akademinis Skautų Sąjūdis
tėvui Kubiliui linki daug sveikatos ir dar
daug kūrybingų metų!

R. L.
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DR. ROMUI VISKANTAI
SUTEIKTAS GARBĖS
MOKSLININKO TITULAS
Dr. Romui Viskantai, mechaninės in
žinerijos profesoriui Purdue Universitete
Indianoje, buvo suteiktas „Distinguished
Professor” titulas. Iš apie 2,000 profesorių
universitete tik apie 12 turi šį garbės pro
fesoriaus titulą.
Dr. R. Viskanta studijavo Illinois uni
versitete ten įsigydamas bakalauro laipsnį.
Studijas tęsė Purdue universitete, įsigyda
mas magistro ir doktorato laipsnius. Kelis
metus padirbęs Argonne National Labora
torijoje ir ten įgijęs profesinę praktiką, nuo
1962 m. profesoriauja Purdue universitete.
Savo srityje R. Viskanta yra parašęs
daugiau kaip 200 straipsnių, kurie yra
dažnai cituojami įvairiose pasaulinėse
mokslinėse publikacijose. Jis yra vienas iš
redaktorių Journal of Quantitative Spectro
scopy and Radiative Transfer ir Journal of
Heat Transfer, kuriuos leidžia American
Society of Mechanical Engineers. Yra ap
dovanotas įvairiais garbės žymenimis,
kaip, pvz., JSPS Fellowship iš Japonijos,
ASME Heat Transfer Memorial Award iš
American Society for Engineering Educa
tion. 1975 metais jam buvo suteiktas Hum
bolt U.S. Senior Scientist Award iš Hum
bolt fundacijos, Vokietijoje.
Malonu, kad šis garsus mokslininkas
suranda laiko lietuviškai bei A.S.S veiklai.
R. Viskanta jau eilę metų yra Vydūno
Jaunimo fondo tarybos narys ir paskuti
niuosius du metus eina fondo tarybos pir
mininko pareigas.
R. L.
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Bronius Kviklys, gavęs Šv. Tėvo medalį „Pro Ecclesia et Pontifice” už parašymą „Lietuvos bažny
čių” knygų. Žymenį jam įteikė vyskupas An
tanas Deksnys 1984.IX.2 Toronte, Pasaulio lietu
vių katalikų kongreso metu. Br. Kviklys yra
skautas nuo 1924 m., vytietis nuo 1932 m., vyr
skautininkas, filisteris, Korp! VYTIS Garbės
narys.
Nuotr. St. Dapkaus

BRONIUS KVIKLYS
LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
LITERATŪROS
PREMIJOS LAUREATAS
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui fil.
Broniaus Kviklio vardas yra žinomas o jo
veidas pažįstamas. Ne tik dėlto, kad
daugiau kaip per 50 metų, veikdamas
A.S.S. eilėse, jis buvo iniciatorius dauge
lio istoriniai svarbių projektu, bet ir dėl to,
kad jis vienas iš tų gerbiamų filisterių ir
garbės narių, kurių akademine skautija
yra gyvenimo dalis.
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Malonu, kad ne tik mes džiaugiamės B.
Kviklio atsiekimais, JAV Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Taryba 1985 metų
literatūrinę premiją už mokslo veikalą
Lietuvių Bažnyčios — Vilniaus Arki
vyskupija I įvertindama Br. Kviklio didelį
įnaša lietuvių kultūriniame gyvenime,
paskyrė Br. Kvikliui. Sveikiname fil. Br.
Kviklį ir džiaugiamės jo atsiekimais.
R. L.
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO METINĖ ŠVENTĖ
Spalio 16 d. suėjo 62 m. nuo pirmosios
mišrios studentų skautų-čių draugovės
įsteigimo dienos. Ta proga Chicagos
Akademinis Skautų Sąjūdis suruošė
tradicinę metinę šventę, kuri susidėjo iš
trijų dalių — šv. Mišios už mirusius A.S.S
narius, iškilminga sueiga ir pakėlimai ir
metinės šventės balius. Metinė šventė yra
kasmet ruošiama kuo arčiau įsteigimo
dienos, tai šiais metais šventė įvyko spalio
10 ir 11 d. Tautiniuose namuose.
Penktadienio vakare, susirinkus dau
giau kaip 100 ASS narių, buvo šv. Mišios
už mirusius ir išsisklaidžiusius Chicagos
skyriaus narius. Mišias atnašavo kun.
Juozas Vaišnys, S J. Pamokslas buvo
pritaikytas tai progai. Mišių metu fil. Rita
Likanderytė perskaitė mirusiųjų narių
sąrašą, kuris kasmet vis ilgėjąs, ir šiais
metais jau buvo net 22 pavardės, o už
kiekvieną pavardę buvo atnešta žvakutė ir
pastatyta ant altoriaus. Labai įspūdingai
atrodė altorius ir susikaupę dalvyviai
švelnioj žvakučių šviesoj. Toliau tęsdamas
susijungimo mintį, kun. Vaišnys kvietė
narius į bendrą ratą ir rankomis
susikabinę visi sukalbėjo Tėvę mūsų.
Po Mišių įvyko sueiga, kurią pravedė
t.n. Gailė Eidukaitė. Pagal tradiciją sesės
rikiavosi dešinėj, vyrai kairėj, o kandidatės
ir junjorai iš galo per vidurį, tokiu būdu
sudarydami raide „u”. Šiemet, kaip jau
dažniau ir dažniau, moterų buvo beveik
tris kartus daugiau negu vyrų, o
kandidačių — net šešios ir tik vienas junjoras. Sesė Gailė pakvietė ASD kandidačių
globėją fil. Ireną Žukauskienę pravesti
pasižadėjimus. Davus įžodį, pabučiavus
vėliavą ir pasirašius pasižadėjimo lapelį,
naujom spalvom ir ženkleliais pasipuošė
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šios tikrosios narės: Dana Didžbalytė, Lina
Meilytė, Renata Ramanauskaitė, Lidija
Stroputė, Ilona Vaičiulytė ir Alida Vitaitė.
Joms spalvas užrišo fil. Žukauskienė, o
dalyvaujančios giminės — mamos, tetos,
puseserės — prisegė ASD ženkliuką. Toliau
fil. Albertas Tuskenis pravedė Korp! Vytis
pasižadėjimą. Junjoras Linas Žukauskas
vienas ramiu aiškiu balsu kartojo
pasižadėjimo žodžius. Jam spalvas užrišo
fil. Albertas Tuskenis (perėmęs brolio senj.
Edvardo Tuskenio eitas tėvūno pareigas),
o ženklelį su pasididžiavimu prisegė fil.
Jonas Žukauskas.
Visiems grįžus atgal į savo vietas, fil.
Svajonė Kerelytė iškvietė baigusius uni
versitetą studentus, kurie įsigydami
pirmąjį mokslo laipsnį, perėjo į filisterių
gretas. Senj. Romui Penčylai, baigus
inžineriją, ženkliuką į kitą pusę persegė
mama fil. Rita Penčylienė, o senj. Audriui
Remeikiui, įsigijus geografijos bakalauro
laipsnį, ženklelį persegė tėvas fil. Tomas
Remeikis. Nauji nariai ir naujai pakelti
buvo visų šiltai pasveikinti ir priimti į
bendrą ASS narių ratą. Trumpus
sveikinimo žodžius pasakė fil. Kęstas
Jėčius, ASS vadijos pirmininkas, fil.
Leonas Maskaliūnas, ASS Chicagos
skyriaus pirmininkas ir FSS centro valdy
bos pirmininkas fil. Jonas Dainauskas,
kuris, džiaugdamasis savo antros šeimos
naujais nariais, pabrėžė, kad sąjūdis turėtų
laikytis kaip bičių spiečius, o ne
išsiskirstyti po visą platų pasaulį. Sueiga
baigta bendru ratu, dainom ir sveikinimais
priimti nauji nariai į tolimesnį skautišką
ir akademišką gyvenimą. Dainorėlių ir kai
kurių filisterių pagalba daug dainų buvo
sudainuota, rato vidury mirguliavo
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uždegtos žvakutės už mirusius ASS narius
— kad prisimintumėm ir tuos, kurie su
mumis anksčiau dalyvavo bendram rate.
Dar ilgai po paskutinių dainos aidų nesiskirstė nariai, o stovėjo ir šnekučiavo,
sveikino naujus narius ir naujus filisterius.
Iš ne vieno girdėjosi pastabos, kad sueiga
su šv. Mišiomis labai gražiai praėjo ir buvo
tikrai įspūdinga.
Šeštadienio vakare visi rinkosi toj
pačioj Tautinių namų salėj ir vyko šventės
linksmesnė dalis — balius su vakariene,
menine programa ir šokiais. Dalyvių
skaičius galėjo būti žymiai didesnis (nejauji
Chicagoj tik apie 100 ASS narių?), bet
atrodo, kad dalyvavę buvo patenkinti.
Vakaro pranešėja t.n. Gailė Eidukaitė
padėkojo atsilankusiems ir toliau pakvietė
sveikintojus. Susirinkusius bei naujus
sveikino filisteriai Kęstas Jėčius, Leonas
Maskaliūnas, FSS Chicagos skyriaus
pirmininkė fil. Svajonė Kerelytė, Jonas
Dainauskas bei svečias Cleveland© fil. Alfa
Juodikis, kuris kvietė visus atvykti į
Clevelandą ir dalyvauti jų ruošiamoj
metinėj šventėj gruodžio mėn. Buvo taip
pat pristatytos naujos 1986-87 m. valdybos
— ASD pirmininkė t.n. Vilija Gudaitė,
vicepirm. buvusi ASD pirmininkė) t.n.
Nida Bichnevičiūtė, sekr. t.n. Alida
Vitaitė, iždininkė t.n. Rima Stroputė,
vėliavininke t.n. Ilona Vaičiulytė ir
korespondentė t.n. Dana Didžbalytė. Korp!
Vytis naujas pirmininkas fil. Algis Korzonas, vicepirm. fil. Romas Penčyla, sekr.
fil. Albertas Tuskenis ir iždininkas senj.
Vytas Dirvonis. Toliau Gailė supažindino
svečius su programos atlikėja Jūratė Taut
vilą Fisher. Ji, pati sau gitara pritardama,
padainavo keletą liaudies ir estradinių
dainų — Tylūs armonikos tonai, dainų
pynė Kur tas šaltinėlis ir Žvengs žirgelis,
Kauno valsas, Rožių tango ir pabaigai
Supinsiu dainužę. Svečiai šiltai plojo ir
kartu niūniavo, o Svajonė įteikė jai

puokštę gėlių. Kun. Vaišnys sukalbėjo
jautrią invokaciją, įpindamas įvairius
skautiškų dainų žodžius — „Dieve Tau,
Tėvynei ir žmonijai skiriame savo moklsą,
savo jaunystę ir visą savo meilę mūs jaunų
širdžių”. Visi sotinosi skania vakariene.
Po vakarienės prasidėjo šokiai, Vakaro
šokių vadovas buvo Jonas Grigola, kuris
be pertraukos visą vakarą davė įvairių
plokštelių muzikos — pritaikytos jaunes
niems ir vyresniems. Pirmas šokis — naujų
narių valsas, kuris buvo pavadintas
rožių valsu be rožių! Vėl buvo prista
tyti nauji nariai, o jie su savo poromis
linksmai sukosi prie šokių muzikos. Greit
jungėsi ir kiti svečiai, nekantriai laukdami
ateinančios dainos. Po kiek laiko norėjosi
padainuoti, tai paprašėm, kad Jonas pada
rytų pertrauką, o salėj visi dalyviai apsuko
kelis stalus ir užtraukė linksmas, jaunas
studentiškas dainas. Daug išdainuota ir
prišokta, vakaras greit baigėsi atrodo, kad
visi patenkinti — ir rengėjai ir svečiai.
Taip praėjo ši metinė šventė. Tikimės,
kad ASS gyvuos dar tiek metų (62) ir net
daugiau. Kitais metais vėl pasirodys švieži
veidai, darbą dirbs kiti žmonės, bus įvestos
naujos ir prikeltos senos tradicijos, o
Akademinis Skautų sąjūdis gyvuos toliau
— kuo tolyn, tuo geryn!
Ad Meliorem!
Rita Likanderytė
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VYDŪNO JAUNIMO
FONDO VASAROS
KURSAI
1986 m. birželio 30-rugpjūčio 8 d. įvyko
III Vydūno Jaunimo fondo visuomeninio
darbo vasaros kursai, kuriuos lanke: t.n.
Gailė Eidukaitė, kand. Lina Meilytė, kand.
Renata Ramanauskaitė, senj. Edis Sabas
ir senj. Edvardas Tuskenis. Kursus vedė
fil. Gina Remienė.
Birželio 30-liepos 8 d. redagavome
Mūsų Vyčio numerį, Ginai Remienei vado
vaujant. Liepos 9-15 d., fil. Vytautui Mikūnui pirmininkaujant, tvarkėme Vydūno
Fondo kartoteką. Liepos 16-18 d. dirbome
drauge su fil. Ritone Rudaitiene. Rašėme
laiškus apie OSI prezidentui ir kongres
menams apie sąžinės kalinį Viktorą Petkų.
Taip pat rašėme straipsnius spaudai.

A. S. S Studijų Savaitgalio dalyviai Dainavoje.
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Liepos 14 d. aplankėme kun. Juozą
Prunskį ALT’os būstinėje, kur jis mus su
pažindino su jų darbu. Liepos 21-25 d. dir
bome Lietuvių Socialinių reikalų taryboje
su p-le Danguole Valentinaite. Liepos
28-rugpjūčio 5 d., fil. Danutei Eidukienei
vadovaujant, rengėme istorijos chresto
matiją, kurią buvome pradėję praeitą
vasarą. Rugpjūčio 4-5 d. vakare fil. Riman
tas Dirvonis mus supažindino su A.S.S.
leidykla. Rugpjūčio 6-7 d. diskutavo
me Lietuvos istoriją, fil. Jonui Dainauskui
pravedant.
Rugpjūčio 8 d. vakare įvyko linksmos
kursų užbaigtuvės. Kursantų vardu kalbė
jo t.n. Gailė Eidukaitė. Padėkojo lekto
riams ir Vydūno Jaunimo fondui už suteik
tą progą įsigilinti įvairiuose visuomenės
darbuose. Skanias vaišes aprūpino fil.
Jūratė Variajojienė.
t.n. Gailė Eidukaitė

Nuotr. V. Bacevičiaus
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Gražios mūsų sesės.
ASD eilės studijų
savaitgalyje,
1986 m. Dainavoje.

Filisteriai D. Eidukienė,
K. Matonis
ir J. Dainausks
aktyviai dalyvauja
A. S. S. studijų
savaitgalio programoje.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Studijų Savaitgalio metu
rašome laiškus OSI reikalu.
Nuotr. V. Bacevičiaus
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TRUMPAI IŠ VISUR
1986 m. Atlanto Rajono Stovykla
Romuva įvyko rugpjūčio 16-24 dienomis.
Stovyklos ribose tuo pačiu metu įvyko
Akademinio Skautų Sąjūdžio 1986 m. Sto
vykla Medvėgalis. A.S.S. stovyklai vado
vavo fil. Jūratė Aukštikalnienė.

Fil. Edvardas Meilus pravedė laužavedžių
kursus š.m. Vidurio Rajono Stovykloje Rako
stovyklavietėje.
Fil. Danutė Molienė ėjo pastovykles
(skaučių) viršininkės pareigas š.m. Atlanto
Rajono skautų-čių stovykloje Bolton, MA.
Fil. Teresė ir fil. Edvardas Meiliai Atlan
to Rajono lavinimo skyriaus vedėjai pravedė
skiltininkų kursus s. Atlanto Rajono stovyk
loje. Taip pat jie ėjo laikraštėlio redakcijos
pareigas.
Stovyklavo ir busimasis
akademikas Antanukas.

Fil. sesele Igne Marijošiūtė talkino Seseri
jos pastovyklėje „Romuvos” stovykloje
Bolton, MA.

Vydūno Jaunimo Fondo 35 metų sukak
tuvinis minėjimas-pokylis įvyks kovo 28 d.
Tautiniuose namuose. Minėjimo komitetui
vadovauja fil. Danutė Eidukienė.
Fil. Aldona ir Antanas Rauchai lapkričio
mėnesį susilaukė naujagimės dukrelės Linos
Marijos.

Gruodžio 7 d. 12 v. p.p. įvyko Čikagos

F.S.S. skyriaus sueiga. Sueigos metu fil. N.
Maskaliūnienė pasidalino savo įspūdžiais
iš kelionių po pasaulį.
Gruodžio 7 d. 12 v. p.p. Balzeko
Lietuvių Kultūros muziejuje įvyko ASD
Čikagos skyriaus ruošiama arbatėlė. Arba

tėlėje dalyvavo mergaitės, pradėjusios stu
dijos universitete, kurios domisi ASD
veikla.

ASD ir Korp! Vytis žiemos stovyklas
įvyks š.m. gruodžio 27 d. — sausio 4 d.
„Bear” Lodge, Winchester, Wisconsine.
Akademinio Skautų Sąjūdžio Los An
geles skyrius Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje rugsėjo 27 d. šeštadienį ir rugsėjo 28
d. sekmadienį surengė Lapinskų šeimos
koncertą. Koncerto programą išpildė
Darius, Laima ir Aras Lapinskai.
L.A. skyriaus metinė šventė įvyks sausio
11 d. 1987 m. L.A. A.S.S. skyriui vadovauja
fil. G. Leškys.

Fil. E. Kulikauskas šiuo metu eina
Lietuvių bendruomenės L.A. skyriaus pirmi
ninko pareigas.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Adelaidės
skyrius prisidėjo prie PLB Lituanistikos
Katedros steigimo vajaus surinkdami
$5,394 (australiškų) ir $500 (amerikoniš
kų) dolerių.

Fil. Kun. Dr. P. Daukniui už jo nuopel
nus akademinei skautijai A.S.S. Adelaides
skyrius per sueigą Parapijos Namuose
liepos 6 d. įteikė Lelijos Ordiną. Ta proga

skyriaus senj. A. Vaitekūnas buvo pakel
tas į filisterius nes baigė Humanitarinius
ir Teises mokslus.

dar trupinėlis....
Pas mus, Sydnejuje, gana smarkiai
“pabarnota” už M. Vytyje padaryta, gal ir
nedovanotiną klaida.
1986 m. M. Vytyje Nr. 1-9 psl. atspausdin
ti 1986 m. mirusio poeto — rašytojo Antano
Skirbos du eilėraščiai, bet nerasta net reikalo
paminėti jo pavardės...
Priminkite Redaktoriams, kad jie kaip
nors šią klaidą atitaisytų. Greičiausiai būsite
gavę ir daugiau laiškų šiuo reikalu. Tik kai
redaktoriai savo adreso neįdėjo, tai nežinau
kas tuos laiškus gaus!
Su pagarba, B. Žalys
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(red. prieraštė.) Klaidą atitaisome ir už ją
atsiprašome. Tikrai manau kad tai buvo ko
rektūros klaida (to numerio neredagavau).
Kaip daugelis mūsų institucijų Mūsų Vytis
pergyvena krizę. Trūksta asmens kuris ap
siimtų redaktoriaus darbą. M. V. 1986-1987
numerius redaguoja pavieniai asmenys, o tai
ir padaro darbą sunkų ir nesklandu. Redak
toriai nežino kur kreiptis į korespondentus
o korespondentai į redaktorius. Bet kadangi
tiek metų M.V. buvo A.S.S. siela, tie kurie
sutinkame būti redaktoriais, visgi nenorime
Mūsų Vyčio palaidoti tai dirbame kiek
galime.
Ramunė Lukienė

D. Petronytė ir E. Tuskenis A.S.S. studijų sa
vaitgalyje Dainavoje
nuotr. V. Bacevičiaus

Gert. Konsule mūsų garbės narė. J.
Daužvardienė ir A.S.S. centro valdybos pirm. K.
Jecius Konsulų pagerbime Čikagoje.
Nuotr. J. Tamulaičio
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V. Žukauskas, R. Dirvonis, L. Maskaliūnas, G.
Eidukaitė, A. Juodikis džiaugiasi kartu stovyk
laudami Dainavoje.
Nuotr. V. Bacevičiaus.
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KOŠMARAS
Vilties žlugimo voratinklis
vilioja vingiuojančiais siūlais
link pamišimo
bevardė siela
miglose aukojama
lyg ugniakuriui
išpilta šaltu prakaitu
slegiama mėšlungiško dusinimo
kantriai laukianti pabudimo.

AKYS
Giliai įdubusios akys stebi
per plikas šakas
kol vynmedis įpainioja
lazdynų spalvos lėlytę
lyg aistringas apglėbimas
pasilieka vien tik jautria nuotaika.

TRAUKINYS LAIKU
Tartum ant mano veido
švilpimo garsas įsiskverbė
kaip žalojanti liga
vakaro tylumoj
atvira burna
lyg paralyžiaus ištikta
stoviu geležinkelio bėgiuose
vienu beviltišku riksmu
prablunka visi siekimai
nes sį kart traukinys laiku.

TURNYRAS
Prakaitas
lyg upės raibuliavimas
susiliejo mano rankose
kai suėmiau raketę
norint nugalėti
visas nepasisekimo užtvaras
atmušiau kirtį.
su jėga iš tavo palaikančios meilės
netrukus supratau
kad tikras menas
vis mum pasiekiamas.

Ežero krantuose
Laisvė

neribotuose namuose
išvaduota nuo visų kūno aptvėrimų
siekti asmenybės galimybės
atrastos akimirksniui
smėlylje išmintuose pėdose
priešlaiką nuneštos
vis artėjančios, kylančios
vienarūšės bangos
Krante
lyg nuzulintas akmenukas
nepasiduodu.

Rasa Miliauskaitė
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ŽODYNĖLIS
Daugiausia vartojami lietuviški žodžiai:
Prieš vestuves

Per medaus mėnesį

angele
balandėli
brangute
deive
džiaugsme
gėlyte
lakštingala
medau
meile
pupyte

meiluže
saule
širdele
spindulėli
švelnute
žvaigžde
lapute
aistra
.. _

Prieš skirybas

Po skirybų

asile
bedanti
beproti
boba
diede
durniau
gyvate
kalės vaike
kipše
niekše
žioply

kvaily
liurbi
menkaproti
pabaisa
parazite
rupūže
šunie
tu...
valkata
velnias
žalty

Atsiminkite visada kalbėkite lietuviškai.

PAJIEŠKOMA • Mūsų Vyčio nuolatinis
redaktorius. Išmintinga moteris ar vyras
kuris sutiktų keturis numerius į metus laiku
išleisti. Atpildas — patenkinti skaitytojai.
Tokie esantys ar tokiį asmenį žinantys
kreipkitės į A.S.S vadijos pirmininką K.
Ječių.
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Aukos M.V. iki lapkričio, 1986

A. Jagutienė
Z. Vizbūnas
V. Namikas
E. Masiokienė
J. Okura
J. Asminas
A. Musteikis

Garbės Prenumeratoriai
D. Keršienė
R. Cibas
A. Abromaitis

$ 3.00
14.00
3.00
3.00
10.00
3.00
10.00

E. Meilius
N. Norris
A. Musteikis
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MŪSŲ VYTIS
c/o Rimantas ir Rita Penčylai
12617 So. 73 Ct.
Palos Heights, Ill. 60643 USA

Prenumerata: dirbantiems — $7.
studentams — $4.
garbės pren. — $15.
Siunčiu:

prenumeratos mokestį už 1987 m...........................................................................$--------------garbės prenumeratą už 1987 m.............................................................................. $---------------

auką „Mūsų Vyčiui” paremti................................................................................$---------------

Viso ............................................................................................................ $---------------Vardas, pavardė---------------------------------------------------------------------------------------------Adresas --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- Zip-------------------------------------------------------Čekius prašome rašyti MUSŲ VYTIS
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