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APIE V. J. F. TRUMPAI
Prieš 35 metus, 1952.III.23 dieną,
Čikagoje Korp! Vytis ir ASD su $300.00
suma įsteigė fondą, kuris buvo pavadintas
Lietuvių Akademikų Skautų Dr. Vydūno
vardo šalpos Fondu. 1969 metais Fondo
vardas buvo pakeistas į Vydūno Jaunimo
Fondą, kuriam gaunamas Illinois valstijos
„charter'is", o 1970 JAV Iždo Ministerija
atleidžia Fondą nuo federalinių pajamų
mokesčių. Detalus Fondo nueito kelio
aprašymas yra pateiktas V. Mikūno,
MŪSŲ VYTIS, 1982 metų 2-me nume
ryje. šio straipsnio tikslas yra suteikti
trumpą pranešimą apie Fondo tikslus,
pagrindinių atsiekimų reikšmę ir ateities
darbo tęstinumo perspektyvas.
VJF yra nepriklausoma korporacija,
kuri įregistruota kaip Vydūnas Youth
Fund, Inc., a not-for-profit, tax exempt
Illinois Corporation, Chicago, Illinois (ID
No. 36-2698614). Fondo iždas yra tikrina
mas JAV Internal Revenue Service ir
fondo revizijos komisijos. Aukas galima
nusirašyti nuo JAV pajamų mokesčių
(CHI-EO-70-436). Fondas yra valdomas

išrinktos Tarybos, kurios trečdalis narių
kas metais baigia savo kadenciją. Jį ugdo ir
tvarko Valdyba, kurią sudaro ne vien tik
Tarybos nariai bet ir kiti pakviesti asmen
ys. Fondo lėšos yra kaupiamos ne vien tik
JAV bet ir Kanadoje, Vakarų Vokietijoje,
Anglijoje ir Australijoje; visur kur tik yra
lietuvių. Lėšų paskirstymą prižiūri Fondo
Valdyba.
Įsteigimo metais Fondo pagrindinis
tikslas buvo remti lietuvius studentus (ne
vien tik skautus) siekiančius aukštojo
mokslo. Laikui bėgant, Fondo siekimai
plėtėsi ir dabar tikslai yra sekantys: remti
universiteto studijas tęsiančius lietuvius
studentus grąžinamomis stipendijomis,
negrąžinamomis stipendijomis lituanisti
nėms studijoms ir visuomeninio darbo
vasaros kursais (studentai gauna atlygini
mą). Fondas taip pat remia jaunimo
organizacijas pašalpomis, paruošia lietuvi
škas knygas, leidžia svarbias lietuviškas
knygas ir suteikia metines premijas pa
sižymėjusiems.
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VYDŪNO JAUNIMO FONDUI
35 METAI
R. Viskanta
APYVARTA 1952-1987
pajamos:
pilnai grąžintos paskolos $ 95,694.83
kalėdinių atvirukų vajai .. 153,872.05
įvairios asmenų aukos........ 26,540.30
ASSskyrių aukos..................... 5,033.11
palūkanos už indelius
24,964.84
parduoti leidiniai ir knygos 29,727.87
iš viso pajamų.................... $335,833.00

Išmokėjimai:
153 paskolos studentams $136,769.00
32 lituanistinės stipendijos. 25,388.68
knygų leidimas ....................... 39,514.12
lituan. mok.skautų ir kt. org.18, 121.25
metinės premijos........................4,195.00
kalėdiniai atvir ir kt. leid
57,852.50
administracija (inv. paštas). 21,565.48
iš viso išmokėta ................ $303,406.03
Kaip santrauka rodo, per 35 gyvenimo
metus, VJF išmokėjo 153 paskolas lietuvi
ams studentams ir 10 paskolų organizaci
joms. Lituanistinėms studijoms fondas
išdavė 47 negrąžinamas stipendijas ir yra
įteikęs 12 metinių premijų ir atlikęs daug
kitų darbų lietuvių visuomenei.
Lietuviškoji visuomenė vis labiau
vertina VJF darbą. Fondas vis sulaukia
daugiau aukų, tačiau kaip pajamų san
trauka rodo, pagrindinis pajamų šaltinis ir
toliau ateina iš kalėdinių atvirukų platini
mo. Knygos leidžiamos ir platinamos labai
žemomis kainomis, todėl jų platinimas
neneša pelno.

Fondo paskolininkai yra atsiekę gražių
profesinių rezultatų. Aš čia paminėsiu tik
keletą asmenų; Gerhardas Baueris, Ra
minta Lampsaitytė ir Vilius Lenartas yra
profesoriai Vakarų Vokietijoje; Bronė
Jameikienė yra meno istorijos profesorė
Havajų Universitete; Antanas Saulaitis,
S. J., Tėvų Jėzuitų provinciolas Čikagoje;
Vytautas Kamantas — Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Pirmininkas; Romas Sakadolskis — Lietuvių Sekcijos Direktorius
Radio Free; Mindaugas Griauzdė yra
ligoninės vyriausias chirurgas ir Jonas
Naujokas yra chemijos fabriko savininkas
Mannheim'e, Vakarų Vokietijoje. Tie ir
daugelis kitų paskolininkų savo atsiekimais įrodė, kad jie buvo verti Fondo
pasitikėjimo ir yra gražiais pavyzdžiais
jauniesiems paskolininkams.
Fondas yra atžymėjęs 12 darbuotojų
metinėmis premijomis už jų įdėtą darbą
lietuvybės labui. Sekantys asmenys buvo
atžymėti premijomis: A. Rukšėnas, A.
Vasaitis, D. Kezienė, F. Strolia, T. Remeikis, J. Saulaitis, S. J., N. Pupienė, A.
Vasaitis, R. Dirvonis, M. Pleškys, A.
Sutkuvienė ir R. Vitas. Kukliomis premi
jomis Fondas paskatina lietuvybės darbui,
ją gavę buvo jauni veikėjai, o dabar jie yra
veikimo pagrindiniai stulpai.
Fondas yra išleidęs
knygas: R.
Spalis, ,,Gatvės berniuko nuotykiai" V.
Vydūnas, „700 Jahre Deutsch-Litauscher
Beziehungen" ir A. Šapoka, „Lietuvos
LIETUVOS
NACI ONA’ INŽ
M. MAŽVYDO
RIR! rC)T~T-f A
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Istorija" 4-ji laida. Pažymėtinas yra Šapo
kos „Lietuvos Istorijos", išleidimas kurio
neapsiėmė kitos pajėgesnės lietuviškos
organizacijos. 1984 metais išleista Vydū
no knyga vokiečių kalboje buvo išsiuntin
ėta visiems Vokietijos universitetams,
taip pat ir Austrijos, Skandinavijos bei
Šveicarijos vokiškai kalbančių kraštų
universitetams; visai eilei visuomenės
veikėjų, rašytojų ir Lietuvos bičiulių
Europoje. Knygą užsisakė keli universite
tai JAV.
Paskutinių trijų metų bėgyje vidutinė
VJF apyvarta siekė apie $20,000 per
metus. Ši suma nėra didelė, bet ji yra
išmokama iš kuklių pajamų ir nedidelio
kapitalo, kuris daugiausiai susideda iš jau
paskolintų paskolų. Skolininkams jas
trąžinus pinigai vėl yra išmokami kitiems
skolininkams. Kadangi pareiškimų stipen
dijoms gauti yra daug daugiau negu
turima lėšų, prašymai yra gerai apsvarstomi. Lituanistinėms studijoms stipendi
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jos yra teikiamos lengviau, kad daugiau
jaunuolių patobulintų savo gimtosios
kalbos žinias. Panašiu tikslu paskutinių
keturių metų bėgyje buvo suorganizuoti
vasaros visuomeninio darbo kursai, ku
riuose 20 jaunuolių mokėsi įvairių organi
zacinių darbų. Šie kursai tęsėsi po 6
savaites, kursų dalyviams buvo mokama
kuklus valandinis atlyginimas. Yra mėg
inama jaunuolius sudominti lietuviško
darbo problemomis ir pamažu įtraukti į
lietuviško darbo dirvonus. Kursuose kas
vasarą dirba, be jokio atlyginimo, nuo 6
iki 9 lektorių paaukodami savo brangų
laiką mūsų jaunimo paruošimui.
šiuo metu yra spausdinama ir greitu
laiku išeis V. Statkaus „Lietuvos Ginkluo
tosios Pajėgos". Ateityje yra planuojama
išleisti A. Merkelio, „Vydūnas, Kūrėjas ir
Žmogus" ir A. Vijuko-Kojalavičiaus,
„Lietuvos Istorija" ir "History of the
Lithuanian Nation", 2-rą papildytą ir iki
šių dienų pratęstą istoriją iliustruotą
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spalvotomis reprodukcijomis ir net seno
viškais žemėlapiais. A. Merkelio mono
grafija apie Vydūną bus gausiai iliustruo
ta, stambi knyga pilnesnian Vydūno
nušvietimui.
VJF iš kuklių pajamų jau išmokėjo
beveik vieną trečdalį milijono dolerių.
Fondas būdingas tuo, kad kiekvienas
paaukotas JAV doleris ir Vokietijos markė
buvo išmokėtas po kelis kartus. (Kitos
panašios institucijos kapitalo neliečia, o
išmoka tik gautus procentus už įdėtą
kapitalą.) Paskolos studentams duodamos
tik studijų laikotarpiu ir grąžinamos be
procentų tik lituanistiką studijuojančiam
jaunimui yra duodamos negrąžinamos
stipendijos. Fondo finansuojami ir prave
dami studentų vasaros darbai yra surišti
su apmokymu ir darbu lietuviškose
institucijose ir tuo jie yra pratinami
pasidarbuoti lietuvybės darbui. Leidimas
knygų yra nemažiau reikalingas, nes kitos
stipresnės lietuviškos institucijos neapsiė
mė jas išleisti.
Šiais metais VJF atšventė savo 35
metų sukaktį. Žvelgiant į praeitį, Fondas
gali didžiuotis savo atsiekimais. Pagal
Fondo Valdybos sudarytą darbo planą, yra
numatyta 1987 metais išleisti $46,705
paskoloms, lituanistinėms stipendijoms,
premijoms, knygų leidimui ir kitiems
tikslams.
Didžiausias darbo krūvis tenka VJF
valdybai, kurios ilgamečiu pirmininku yra

Vytautas P. Mikūnas. Jis Fondo Valdyboje
dirba 21 metus. J dabartinę Fondo Valdy
bą įeina J. Variakojienė — pirm, pavaduo
toja, J. Liubinskas — pirm, pavaduotojas,
L. Ramanauskas — iždininkas, L. von
Braun — reikalų vedėjas ir D. Bielskienė
— sekretorė. Fondo teismo patarėja yra
D. Žadeikytė.
Fondo tarybą sudaro: J. Dainauskas, R.
Dirvenis, D. Eidukienė, J. Gimbutas
(Bostonas), V. Garbonkus, K. Jiečius, E.
Korzonas, D. Korzonienė, G. Leškys (Los
Angeles), R. Lukienė, L. Maskaliūnas, V.
Mikūnas, L. Ramanauskas, T. Remeikis,
G. Remienė, J. Variakojienė, V. Vasaitienė, E. Vilkas (Los Angeles) ir R. Viskanta
(Latayette, IN.)
šių metų kadencijai VJF Tarybos
Prezidiumas yra išrinktas sekančios sudė
ties: R. Viskanta — pirmininkas, L.
Maskaliūnas — pirm, pavaduotojas ir V.
Vasaitienė — sekretorė.
Baigiant noriu išreikšti padėką Fondo
rėmėjams, visiems darbuotojams, o ypa
tingai Valdybai. Reikia pasidžiaugti ir tais
lietuviais ir lietuvių organizacijomis kurie
remia Fondą iš savo ribotų išteklių. Jų
pastangomis Fondas yra atsiekęs labai
gražių vaisių. Linkime VJF ir Fondo
Valdybai geriausios sėkmės, kad ir atei
tyje Fondas ištiestų savo paramos ranką
lietuvių jaunimui, ir lietuviškiems reika
lams.
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Prof.

[g. Končius pasirašęs VJF statutą. Uolus fondo

Prof. S. Kolupaila, pirmasis VJF valdybos ilgametis

rėmėjas skyręs procentą nuo savo uždarbio.

pirmininkas.

prof. St. Kolupailos ir ASS pirmininko
prof. Ign. Končiaus, Korp! Vytis garbės
narių. 1953.11.13 d. buvo paskirtos pirmo
sios paskolos ir pašalpos 760.00 dolerių
sumoje penkiems studentams (3 Vokieti
joje ir 2 JAV). 1953 m. buvo gauta viso
839.69 dol., kas su 1952 m. pinigais
sudarė 1.675.72 dol. Iš to dviejų metų
fondo pelno 1953 metais buvo išmokėta
l. 644.32 dol. tai yra tada, metų pabaigai,
fondo kasoje beliko 31.40 dol. Nežiūrint j
tai fondo darbas buvo stiprinamas ir 1954
m. buvo gauta 2.380.45 dol. o išleista
1.793.18 dol. Taip prasidėjo Vydūno
Fondo lėšų telkimo ir studijuojančio ASS
jaunimo šalpos konkreti veikla.
Galutinėje išvadoje, per tuos 35 me
tus, VF gavo pajamų 335.833.00 dolerių, o
išleido 303.406.03 dol., tai yra VF kasoje
liko 32.426.97 d. Tačiau, tai dar ne viskas.
Per tą patį laiką VJF (negrąžinamai)
išmokėjo: 1) Lituanist. stipendijoms
25.388.68 dol, 2) pašalpoms 18.121.25
dol. ir 3) premijoms 4.195.00 dol., t.y.
viso 47.704.93 dol. Per tą patį laiką VF
išdavė paskolų 136.769.00 dol. sumai, iš
kurios grąžinta viso 95.694.83 dol., t. y.
VF iš paskolų dar priklauso 41.074.17
dolerių. Trumpai tariant, VF per tuos 35
metus padarė gryno pelno: 32.426.97 +
47.704.93 + 41.074.17 = 121.206.07

dolerių sumai. Viso VF yra sutdikęs 153
paskolas studentams, davęs 47 lituanis
tines stipendijas.
Iš tų smulkių, centinių pelnų už
atvirukus, VF vadovybė, esmėje VF
valdyba, pirmųjų, 1952, metų pelną
sumoje 836.05 dolerių, per tą laiką
padidino iki 121.206.07 dolerių pelno, tai
yra pirmųjų metų VF veiklos „pelną"
padidino veik 145 kartus! Ir to ne gana.
Per tą laiką išleido knygas: R. Spalio
„Gatvės berniuko nuotykiai", „Vydūno
laiškai skautams", Vydūno ,,Sieben Hundert Jahre" ir A. Šapokos „Lietuvos
istorija". 1984 m. liepos-rugpiūčio mėn.
surengė 6 savaičių visuomeninius vasaros
darbus studentams. Dirbo 4 studentai.
Lektoriais buvo 9 ASS nariais. Pirmaisiais
metais siekta duoti studentams galimybę
užsidirbti sekančio semestro studijoms ir
supažindinti juos su lietuvių visuomeni
niu darbu. Buvo sutvarkyta eilė adminis
tracinių darbų ASS Leidykloje, „Mūsų
Vytis" administracijoje ir Vydūno Jauni
mo Fonde, sutvarkant kartotekas, prave
dant inventūras ir t. t. Drauge, tie
studentai jau pirmaisiais metais buvo
mokomi reaguoti į lietuvių visuomeninio
gyvenimo įvykius, j vietos spaudos pasisa
kymus, pamokinant paruošti atitinkamus
atsakymus j spaudą, korespondencijas.
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1985 m., irgi per 6 savaites, 5 studentai,
VF apmokant, dalinai dirbo Pasaulio
Lietuvių Archyvui, Socialinių Reikalų
Tarybai, M. Čiurlionio Meno Galerijai,
greta to irgi pamokinant reaguoti raši
niais j spaudos pasisakymus. 1986 m. tai
buvo tikrai visuomeninio darbo- kursai,
kuriuose dirbo 6 studentai, šį kartą buvo
rengtos santraukos patriotinių veikalų
mokykloms, parengtas retrospektyvinis
„Mūsų Vytis" numeris. Tie studentai taip
pat buvo supažindindinti su ALT'o ir
Lietuvos Generalinio Konsulo darbais. VF
vadovybės nusistatymu, tie kursai turi
padėti lietuviškam jaunimui ne tik susi
pažinti, bet ir įsitraukti į lietuvių išeivių
visuomeninį gyvenimą, veiklą, kreipiant
jų dėmesį į dienos opiuosius klausimus.
Tie keli, jau ne piniginiai VF veiklos
aspektai, parodo, kad fondo vadovybė
siekia VF turimas ekonomines galimybes
kud geriau įjungti į lietuviškus lietuvių
išeivijos reikalus. Tai vaizdžiau patvirtina
VF valdybos darbų planas 1987 metams,
kuriame numatoma 46.705.00 dol. išlaidų,
būtent: 1) paskoloms studijuojantiems
(skiriant 8.805.00 dol), 2) lituanistinėms
stipendijoms,
3) IV visuomeni
nio darbo kursams, 4) vienuoliktai jauno
lietuvio mokslininko ar veikėjo premijai, 5)
M. Žilinsko vardo stipendijai istorikui, 6)
literatūriniam Vydūno muziejui įrengti, 7)
knygų leidimui, būtent: fil. V. Statkaus
„Lietuvos ginkluotos pajėgos", baigiamam
spausdinti veikalui, A. Merkelio „Vydū
nas, kūrėjas ir žmogus", Vydūno „Prūsų
Lietuva" (vertimas iš Vydūno veikalo
„Sieben Hundert Jahre" vienos dalies).
Toliau planuojama išleisti (laikas priklauso
nuo tekstų parengėjų): A. Merkelio „Ku
dirka", A. Vijuko-Kojajavičiaus „Lietuvos
istorija" (vertimas į lietuvių kalbą) ir dr. C.
R. Jurgėlos „History of Lithuanian Na
tion" naują laidą. Toliau, rūpinamasi
Vydūno kapo priežiūra Detmoldo (Vakarų
Vokietijoje) kapinėse, siekiama padėti
6

Punsko lietuvių licėjui įsigyti kompiuterius.

Atskirai reikia pažymėti VF piniginę
paramą ASS Vadijai, Mūsų Vytis adminis
tracijai ir ASS Leidyklai, jaunimo sporto
klubams ir nuo 1984 m. pradžios apmo
kant nuomą už būstinę visiems tiems ASS
vienetams, Čikagoje.
Nežiūrint į kur kas geresnę šiandie
ninę studijuojančių bendrą ekonominę
padėtį, lyginant ją su VJF steigimo laikų
tokia padėtimi, ir šiandieną ekonominė
parama, pvz. beprocentinė paskola, stu
dentui ne tik pageidaujama, bet dažnai ir
būtina. Per 35 metus sukaupti rezervai
leidžia VJF stipendijomis, premijomis vis
stipriau remti lietuvišką išeivijos veiklą.
Tą patį galima pasakyti ir apie knygų,
plokštelių leidimą. Dar galima būtų
pradėti rengti, skelbti konkursus veika
lams liečiantiems kokį specifinį lietuvišką
reikalą, lietuvių kultūrą, pvz. lietuvių
kalbą, literatūrą bei istoriją, įtraukiant
kuriai specifinei temai ir mecenatus, lygiai
padedant paruošti tų sričių daktaratus.
Atrodo, kad Vydūno Jaunimo Fondas per
35 metus veikęs nesidairydamas į kokius
nors pavyzdžius, ėjo ir eina teisingu keliu.
Gali būti, kad VJF didžiausia stiprybė
glūdi tame, jog jo lėšos yra daugiausia
paties fondo uždirbamos, o ne iš aukų
surenkamos, o taip pat, kad dirbama
išimtinai savanoriškomis, neapmokamo
mis jėgomis.
Fondas, ne tik Kalėdinių atvirukų
platinimo išvystymu, bet ir lituanistinių,
nors ir kuklių, stipendijų bei premijų
davimu, neabejotinai buvo iniciatoriumi
lietuviškoje visuomenėje, kuri tik vėliau
irgi pasuko tuo keliu. Nemažą vaidmenį
VF darbo pasisekimui turėjo ir turi fondo
darbininkų pasišventimas, neimant sau už
tai jokio atlyginimo, nes dabartinė materi
alistinė aplinka yra pratusi ir visuomeninį
darbą vertinti materialine kaina. Gal
svarbiausias VJF darbas šiandieną yra jo
veiklos krypčių plėtimas.
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IŠKELIAVUSIEJI J ANAPILĮ

Per 35 metus netekome visos eilės brangių asmenų, kurie buvo labai artimi Vydūno
Jaunimo Fondui. Mes prisimename Juos mūsų darbuose, mintyse ir maldose.

VYDŪNAS (1868.3.22 - 1953.2.20) rašytojas, filosofas, muzikas, labai artimas Lietuvos
skautams, Korp! Vytis garbės narys, mielai sutikęs, kad Akademinnio Skautų Sąjūdžio
fondas būtų pavadintas jo vardu.
DR. K. KASPONIS (1920-4.15 - -1956.3.6) Korp! Vytis vėliavos mecenatas, VJF reikalų
vedėjas, principingas akademikas skautas.

A. VALIUS (1926.10.13 - -1960) medicinos studentas, paskolos gavėjas.
Prof. S. KOLUPAILA (1892.9.17 - 1964.4.9) žymus hidrologas, studentijos globėjas ir
prietelis, Korp! Vytis garbės narys, Vydūno Jaunimo Fondo valdybos pirmasis
pirmininkas.

A. RIMAS (1940.3.22 - 1965.1.9) inžinierius, lakūnas žuvęs lėktuvo nelaimėje.
P. GUDAS (1885.1.30 - 1966.12.28) senosios kartos žurnalistas, lietuviško radijo
darbuotojas, VJF mecenatas, jaunuomenės didelis rėmėjas ir globotojas.

Dr. D. KESIŪNAITĖ (1903.8.17 - 1967.7.29) žymi seserijos vadovybė, daug širdies
skyrusi ASD veiklai, pasirašiusi VJF statutą.
A

P. ŽARSKUS Dr. (1912.1.22 - 19 71

) teisininkas, paskolos gavėjas

L. J. JURCYS (1942.1.24 - 1974) paskolos gavėjas.

G. MUSTEIKYTĖ (1937.1.1 - 1974.12.5) biochemiją, vėliau mikrobiologiją studijavusi
Čikagos universitete, aktyvi ASD veikėja Akad. Skautijos Leidyklos steigėja ir VJF
įgaliotinė.
Prof. L Končius (1886.7.31 - 1975.2.19) fizikas, Vilniaus Universiteto pirmasis
valdytojas, Korp! Vytis garbės narys, studentijos populiarus profesorius, patvirtinęs VJF
statutą, kiekvienais metais skyręs uždarbio °/o VJF reikalams.

A. VENGRIS (1924.10.10 - -1975.9.5) Ventos Eng. Co. prezidentas, aktyvus korp! Vytis
darbuotojas, pirmininkas, ilgametis VJF valdybos reikalų vedėjas ir pirmininkas.
J. IVANAUSKAS (1924.17 - -1976.7.6) Korp! Vytis pirmininkas, VJF vienas iš steigėjų.
JUSTINAS BAVARSKIS (1942.6.22 - 1978.8.27) žurnalistas, paskolos gavėjas, Pulitzer
premijos kandidatas.

Dr. S. BUDRYS (1916.7.16 - 1984.4.10) ilgametis jūrų skautas, VJF valdybos pirminin
kas.

R. MERKYS (1921.2.13 - 1986.10.25) VJF pareigingai ėjęs xvairias pareigas valdyboje
nuo fondo įsteigimo, paskutinės įgaliotinis IL. valstijai, daug nusipelnęs VJF kuriant.

RIMVYDAS CINKĄ (1933.10.17 - 1987.1.13) paskolos gavėjas, inžinierius, dailininkas,
aktorius.
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Fil. Vyt. Kamantus, PLB pirmininkas, pasakęs pagrin

dinę kalbą V]F minėjime.

Fil. Vytauto Kamanto kalba
VJF 35 metų minėjime
Mielos sesės ir broliai, viešnios ir
svečiai. Neklysiu sakydamas, kad mums
visiems yra smagu būti gimtadienio ba
liuose: visada būna gera nuotaika, draugiš
ka kompanija, visokios įdomybės ir dažnai
juose yra pati geriausia proga susitikti su
savo artimiausiais draugais, kurių jau senai
nebematėme. Nepaprastai smagu yra pa
matyti Eugenijų Vilką iš Los Angeles.
Malonu, kuomet būna kurio nors šeimos
nario balius — gimtadienis ir kai visi esame
geroje nuotaikoje. Taigi, man asmeniškai
šis balius yra labai smagus, nes esu savoje
skautų akademikų šeimoje. Ypatingai
smagu, kad esu mūsų gerojo dėdės, taip
pavadinčiau, Vydūno Jaunimo Fondo gim
tadienio baliuje. Tikiuosi, kad ir jūs panašiai
jaučiatės.
Trumpai patieksiu jums keletą minčių,
mano savotiškų jausmų, prisiminimų,
faktų ir siūlymų ateičiai. Pirmiausia du
prisiminimai ir paaiškinimai. Kai persive8

rčiame per penkiasdešimt metų, prade
dame gyventi prisiminimais. Kuo toliau,
tuo daugiau atsimename. Jau daugiau kaip
keturiasdešimt metų esu skautas ir mano
skautiškojo gyvenimo pradžios pirmieji du
draugininkai buvo akademikai skautai,
korporantai. Vėliau man didelį įspūdį
visuomeniniam gyvenimui paliko tas fak
tas, kai aš buvau pradedąs studijuoti
jaunuolis, tada, sakyčiau, labai broliškai,
tėviškai mane į Korp! Vytis pakvietė fil.
Bronius Kvyklys. Jis mane kelis metus
globojo kai buvau kariuomenėje ir įtraukė į
akademikų skautų veiklą. Nuo tada pajutau
ir visą laiką didžiuojuosi esąs Korp! Vytis ir
akademikų skautų šeimos narys. Visada
džiaugiuosi ir džiaugsiuosiu kitų akademi
kų skautų ir skaučių laimėjimais, atsiekimais, jų dideliais darbais ir jų rodomu
pavyzdžiu kaip galima tarnauti Dievui,
tėvynei ir artimui. Savotiškai indentifikuoju save ir džiaugiuosiu štai kokioje maloni
oje kompanijoje esu.
Prieš beveik trisdešimt metų studijavau
inžineriją Cleveland'© State University ir
sunkiai finansiškai verčiausi, kaip ir visi
studentai. Tada man studijas baigti padėjo
Vydūno Jaunimo Fondas, tas gerasis mūsų
akademinės skautijos šeimos dėdė. Ir po to,
aš jau rodos ne kartą jums sakiau; ateidavo
kalėdinių kortelių dėžės, reikėjo ilgus
metus jas platinti, atsiperkant už gautą
paramą, šiandien esu dėkingas Vydūno
Jaunimo Fondui, kad buvau vienas iš tų
kelių šimtų studentų ir studenčių, kuriems
fondas padėjo per pirmuosius savo tris
dešimt penkerius metus. Apie tą gerąjį
dėdę Vydūno Jaunimo Fondą, kalba mano
galvoje ir mintyse.
Dabar visada prisimena du vardai, du
vyrai, Vydūno Jaunimo Fondo simboliai.
Tai Vydūnas ir Mikūnas. Dr. Vydūnas,
gimęs Vilis Storosta, lietuvis patriotas,
mokytojas, kultūrininkas, muzikas, poetas,
dramaturgas, filosofas, humanistas, Korp!
Vytis garbės narys. Jo pavyzdžiu seka jo
vardu pavadintas Vydūno Jaunimo Fondas.
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Gi, fil. Vytautas Mikūnas, ilgametis Vydū
no Jaunimo Fondo darbininkas nuo pirmų
jų jo dienų, jau trisdešimt penkerius metus
dirbąs fonde ir dvidešimt vienerius metus
(valdybos) pirmininkas. Savo darbštumu,
kruopštumu, patvarumu ir rūpestingumu
tapęs pavyzdžiu mums, kaip reikia dirbti
prasmingą, nelengvą akademinės skautų
šeimos darbą. Ir kiek girdėjau, kad jis dabar
išėjęs j pensiją pasidarė dar ramesnis,
kruopštesnis. Kas įdomiausia, kad jis vis
daugiau pinigų suranda ir surenka.
Kaip anksčiau sakiau, visada yra smagu
girdėti ir džiaugtis pozityviais ir dideliais
Akademinio Skautų Sąjūdžio narių atlik
tais darbais ir pasisekimais mokslo, kultū
ros, spaudos, visuomeninio gyvenimo,
skautiškos veiklos ar kitose srityse. Juos
padarė ar atsiekė mano idėjos ir mano, arba
manosios skautiškos šeimos narys, mano
lietuviškos šeimos narys. Konkrečių pa
vyzdžių būtų galima suminėti šimtus, nes
kiekvienas iš jūsų esate tie pavyzdžiai ir
tada mano pašnekesys pasidarytų kelių
valandų, kol aš čia jus visus išvardinčiau,
pasidarytų ilgiausia paskaita.
Pažiūrėkite kiekvienas j savo kaimyną
ar kaimynę, iš kairės, iš dešinės, kurie
sėdite prie jūsų stalo ir pamatysite sėdintį
mokslininką ar kūrėją, rašytoją ar redakto
rių, skautų vadovą ar visuomenininką,
muziką, dailininką, mokytoją ir t. t. ir t. t.
Ar neteisybė? Pagaliau pažiūrėkite patys į
save ir savo mintyse galite pasididžiuoti
savo asmeniškais laimėjimais, darbais,
kurių kiti gal nežino, bet kaip geri skautai ir
skautės, esate kuklūs ir nesigiriate. Jūsų
darbai už jus kalba.
Akademinis Skautų Sąjūdis lietuviams
išeivijoje ir Lietuvai daug davė, daug duoda
ir dar daug duos. Vydūno Jaunimo Fondo
įsteigimas ir jo veikla yra vienas iš tų
didžiųjų darbų ir laimėjimų ne tik akademi
nei skautijai, bet ir visai lietuvių išeivijai ir
pačiai Lietuvai.
Vytautas Mikūnas man davė keletą
įdomių faktų apie Vydūno Jaunimo Fondą.

1. Jis sako, kad visas Vydūno Jaunimo
Fondo kapitalas ir uždirbti % yra skiriama
Lietuvai ir lietuvybės reikalams.
2. Per 35 metus gauti ar uždirbti
pinigai, kiekvienas doleris buvo išmokėtas
jau du kartus. Atseit doleriai Vydūno
Jaunimo Fonde dvigubai dirba. Tai kas
norite investuoti gerai pinigus — investuo
kite į Vydūno Jaunimo Fondą.
3. Iki šiol 200 studentų ir studenčių
gavo paskolas arba lituanistines stipendi
jas. Daugelis jaunimo organizacijų ar klubų
buvo paremti ir visa ta parama nukeliavo į
12 pasaulio kraštų. Taigi, jis (Vydūno
Jaunimo Fondas) yra tarptautinė instituci
ja.
4. Praėjusių 1986 metų pabaigoje Vy
dūno Jaunimo Fondo kapitalas arba turtas
buvo apie $91,000.00 ir per praėjusius
metus buvo išmokėta apie $30,000.00.
5. V. Mikūnas man sakė, kad Vydūno
Jaunimo Fondas išmoka 4 kartus daugiau
negu milijoninis Lietuvių Fondas įkurtas
Dr. Antano Razmos, jeigu lyginsime
turimus kapitalus ir išmokėtas metines
sumas, (Lyginimai ir analizė išleidžiama.
Red.).
Mano nuomone yra tokie skirtumai tarp tų
dviejų fondų:
1. Vydūno Jaunimo Fondo pinigai yra
neužšaldyti, bet dirba visas kapitalas,
uždirbami pinigai, gaunamos aukos ir
procentai. Lietuvių Fondo kapitalas yra
užšaldytas, neliečiamas, o dirba ir išmoka
ma tik procentai.
2. Vydūno Jaunimo Fondo operacinės
išlaidos yra neproporcingai žymiai mažes
nės, pąv. Vydūno Jaunimo Fondas 1986
metais turėjo veik $92,000.00 kapitalą arba
turtą, o Lietuvių Fondas turėjo $3,900.000
turtą. Vydūno Jaunimo Fondas išmokėjo
$30,000, o Lietuvių Fondas išmokėjo
$316.000. Operacinių išlaidų Vydūno
Jaunimo Fondas turėjo apie $3,000, o
Lietuvių Fondas turėjo arti $100.000. Taigi
proporcingai 30 kartų daugiau. Asmeniš
kas Vydūno Jaunimo Fondo vadovų ir
9
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darbininkų pasiaukojimas padaro tą skirtu
mą tarp dviejų šių fondų.
Vydūno Jaunimo Fondas atlieka gerąjį
darbelį mūsų visų naudai. Ir kaip Vydūno
Jaunimo tarybos pirmininkas (Dr. R.
Viskanta) sakė, čia reikia turėti pečius.
Vydūno Jaunimo Fondas per 35 veiklos
metus rėmė studentus, leido knygas,
atžymėjo premijomis iškilius lietuvius, o
labiausiai jis yra mums žinomas savo
kalėdiniais atvirukais. į ateitį žiūrėdamas,
Vydūno Jaunimo Fondas vakar dienos
Draugo laikraštyje paskelbė: Mykolo Ži
linsko $3,000 stipendiją jaunam lietuviui
istorikui, kuris š. m. vasarą 2 mėnesius
dirbtų vakarų Europos archyvuose rinkda
mas Lietuvos istorijos šaltinius, 3 lituanis
tines stipendijas vasarą įvykstančiame
lituanistikos seminare Lemonte prie Chicagos ir visuomeninio darbo vasaros kursus,
kurie bus pravesti 5 lietuviams studentams
š. m. birželio-rugpiūčio mėnesiais. Taigi,
Vydūno Jaunimo Fondas gana pozityviai
žiūri į ateitį.

Pabaigai noriu paminėti dar vieną didelį
ir svarbų Vydūno Jaunimo Fondo ir
akademinės skautijos žmonių bei darbinin
kų dovaną lituanistiniam švietimui. Tai
praėjusių metų spalio mėnesį baigtą steigti
pirmąją Lituanistinę Katedrą Illinois Uni
versitete Chicagoje, kuriai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės fondas, tarp kito tą
fondą tvarko irgi skautai, sutelkė per
$600.000. Lituanistikos Katedrai vadovau
ja mūsų tarpe esąs pirmasis jos vedėjas
prof. fil. Bronius Vaškelis. Vydūno Jauni
mo Fondas buvo vienas (pirmųjų) tos
katedros steigėjų.
Prašau Vydūno Jaunimo Fondo ateityje
ypatingai remti LITUANISTINĖS Kated
ros studentus stipendijomis, paskolomis ir
kitais būdais.
Dėkodamas už tą paramą kaip Ben
druomenės fondo darbininkas ir Vytautui
Mikūnui kaip Vydūno Jaunimo Fondo
darbininkui, sakau ačiū Jums, kad galėjau
Jums pakalbėti ir linkiu visiems Ad Meliorem!

IŠDUOTOS PASKOLOS IR

STIPENDIJOS KRAŠTAIS

Bendros studijos Lituanistika

125
JAV
Brazilija
15
Vokietija
4
Lietuva
2
Kanada
1
Anglija
1
Argentina
X1
Australija
Austrija, Meksika 1
1
Švedija
1
Turkija
Viso

10

153

40
2
4

46
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VYDŪNO JAUNIMO FONDO 35 METŲ SUKAKTIS

Gimimo dienos pobūviai visada yra
mieli ir laukiami. Vaikai laukia ir sulaukt
negali, kada ir vėl bus jiems ruošiamas
pobūvėlis su skanėstais, su kepurėm ir
balionais. Senstant gimimo dienos pobū
viai retėja, o sulaukus tam tikro amžiaus
ir visai pradingsta. Kas gi nori, pagaliau,
būti senu.
Tačiau 35 metai, jei ir nevisai žaliuo
janti jaunystė, tai vistiek dar labai mažas
metų skaičius. Juk ir Jaunimo Kongrese
rengėjai vis pabrėžia, kad gali registruotis
jaunimas iki 35 metų. Bet organizacijos
gyvenime tai jau šis tas. Darbo ir rūpesčio
35 metai nėra juokai.
Vydūno Jaunimo Fondo Tarybą, Val
dybą ir narius sudaro skautai filisteriai ir
kovo mėn. 28 dieną susirinkę kaip tik ir
atšventė Vydūno Jaunimo Fondo 35
gimtadienį. Gera ateiti j balių, kai nereikia
rūpintis ir nervuotis (tą atlieka kiti), ateini
kaip viešnia, pabūni, pasidalini mintimis,
pakritikuoji kas galėjo būti geriau (ar ne
teisybė?), pasakai ačiū ir sudie! Nerūpi ar
ateis svečiai, ar užteks maisto, ar visi bus
patenkinti susodinimu, ar neperilga bus
programa, ir dar daug įvairių „ar".
Vydūno Jaunimo Fondo baliaus pasise
kimu rūpinosi ruošimo komiteto filiste
riai: pirm. D. Eidukienė, ir G. Reinienė, R.
Lukienė, V. Mikūnas, J. Variakojienė, L.
von Braun, J. Liubinskas. Įnešus ASD ir
Korp! Vytis vėliavas, invokaciją sukalbėjo
kun. v. s. fil. Ant. Saulaitis, SJ. Žvilgsnis
užkliuvo už vėliavų ir palydos. Vienos
vėliavos kotas visai tvarkoj, kitos — be
viršaus, be užbaigimo. Uniforma yra
uniforma ir tamsios suknelės prie vėliavos

žymiai geriau atrodo, negu margos ar
gėlėtos, kad ir labai gražios. Valdybos vis
dėlto turėtų daugiau kreipti dėmesio į
vėliavas ir uniformas. Tačiau kritikuoti
yra daug lengviau, negu padaryti, o
ypatingai sėdint svečių tarpe ir nesukant
sau galvos rengėjų rūpesčiais. Po invokacijos, ruošimo komiteto pirm. v. s. fil. D.
Eidukienė pasveikino svečius, primindama
trumpai kokia proga čia susirinkom.
Toliau programą vedė fil. R. Lukienė.
Pagrindinis kalbėtojas buvo v. s. fil.
Vyt. Kamantas, dabartinis PLB pirminin
kas, kuris savo kalboj palygino Vydūno
Jaunimo Fondą su Lietuvių Fondu,
pažymėdamas, kad abu fondai atlieka
labai didelį darbą. Trumpą žodį tarė ir
Vydūno Jaunimo Fondo Tarybos pirm. dr.
fil. R. Viskanta. Sveikino ir daug darbingų
metų linkėjo Lietuvos Garbės Generalinis
Konsulas V. Kleiza, Akademinio Skautų
Sąjūdžio Vadijos pirm. K. Ječius, Chicagos
ASS Skyriaus pirm. L. Maskaliūnas,
Pirmijos pirm. P. Molis, Vidurio Rajono
vadas Ant. Paužuolis. Buvo perskaityti
raštu gauti sveikinimai iš Lietuvos atsto
vo dr. S. Bačkio, ASD garbės narės J.
Daužvardienės, Korp! Vytis garbės nario
kun. J. Kubiliaus, SJ., LSS VS t. n. S.
Gedgaudienės, LSB VS fil. K. Matonio,
Mažosios Lietuvos Fondo A. Lymanto,
Australijos Skautų vardu A. Žilinsko ir
kitų. Daugiausia sveikinimų ir linkėjimų
nepavargti teko fil. V. Mikūnui, kuris jau
virš 21 metų eina valdybos pirmininko
pareigas. Pabaigai trumpą žodį tarė V.
Mikūnas, padėkodamas už gerus linkėji
mus, patiekė šiek tiek statistikos nušvies
ti
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Iškilmingo minėjimo dalis svečių Lietuvių Tautiniuose namuose Čikagoje.

damas VJF darbus. Yra suteikiamos
vienkartinės stipendijos, leidžiamos kny
gos, kalėdinės atvirutės.
S. m. Vydūno Jaunimo Fondo premija
buvo paskirta s. R. Vitui už įdėtą darbą,
tvarkant Lituanistikos Tyrimo Centrą ir
kitą visuomeninį darbą. 1986 metais fil.
M. Pleškys gavo premiją už ilgametį
sėkmingų lituanistinių seminarų ruošimą,
šiais metais jam buvo įteikta plaketė.
Plaketė buvo įteikta ir dail. A. Sutkuvie
nei už kalėdinių atviručių paruošimą ir
bendrą įnašą meno srityje. Aid. Buntinaitė, pianinu palydint V. Jurkšaičiui, padai
navo penkias Vydūno dainas. Sugiedojus

Gaudeamus ir išnešus vėliavas, Vydūno
Jaunimo Fondo valdybos vice pirmininkė
J. Variakojienė supiaustė raguolį ir pa
prašė visus sugiedoti „Ilgiausių Metų".
Ką, žinoma, ir padarėm. Sekė šokiai ir
žaidimai, grojant Aido orkestrui, beje, po
vakarienės. Skautai akademikai ir jų
svečiai buvo lyg viena didelė šeima ir
smagu buvo pabuvoti tos didelės šeimos
būryje. Gimimo dienos proga, kad ir labai
pavėluotai, tegyvuoja Vydūno Jaunimo
Fondas ir jo talkininkai dar ilgus ilgus
metus.
Ad Meliorem!

ps. fil. Al. Likanderienė

Sukaktuvinį raguolį prapjauna J. Variakojienė, minėjimo rengimo pirmin. D. Eidukienė ir Vyt. Mikunas.
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Fil. kun. A. Saulaitis, S],

A. Buntinaitė ir V. Jurkšaitis ruošiasi programai.

Fil. K. Jecius sveikina A.S.S. vadijos vardu.

V.J.F. valdyba prie sukaktuvinio raguolio.
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DOVANOS
VYDŪNO JAUNIMO FONDO
SUKAKTYJE

ll

ji.
Pagerbti ir paremti Vydūno Jaunimo
Fondą 35 metų sukakties proga 90 rėmėjų
atsiuntė dovanas. Tai graži ir prasminga
parama ateities uždaviniams įvykdyti.
Fondo valdyba širdingai dėkoja sekan
tiems rėmėjams:

Mykolas Žilinskas (Berlyne, Vakarų Vo
kietija) 11 paveikslų nutapy
tų prancūzų, italų ir lietuvių.

$200.00 Adolfas ir Sofija Jelioniai
(Darien, IL.)
Po $100.00 A. S. S. Chicagos skyrius,
(pirm. L. Maskaliūnas), P.
Ambutas, Kun. J. Kubilius,
Vyt. Kamantas, Dr. V. Mikaitis,
Po $ 50.00 L. Barauskas, Dr. V. Dubinskas, Vyt. Karolis, MD, P.
Molis, Worcester A. S. S.
skyrius
Po $ 35.00 K. Ambutas, G. Juškėnas, B.
Juodelis, R. Povilaitis,
Po $ 30.00 D. ir K. Ječiai, B. Gurėnas, G.
Kaufmanas,
po $ 25.00 Dr. J. Balys, P. Balynas, M.
Griauzdė, Mr & Mrs P.
Griganavičius, J. Krištolaitis,
Kun. J. Pakalniškis, j. šepe
tys, A. ir R. Tamošiūnai, A.
Treinys,
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Po $ 20.00 A. Bliudžius, B. Čižikaitė,
Ch. Bogushas, G. Butikas,
V. Garbonkus, J. Jakštas, K.
Jonaitis, G. Leonienė, J.
Matulionienė, J. Mažeika, O.
Mekišienė, E. Motiejūnaitė,
Rev. T. Palis, B. S. Petrulis,
J. ir V. Remiai, S. Rutkaus
kas, J. Stempužis, L. ir A.
Tverai, P. Povilaitis,
Po $ 15.00 A. S. S. skyrius Melbourne
(Australijoje), L. Baltrušai
tienė, U. ir J. Balskai, L. O.
Griniūtė, P. Jonikas, L.
Juodelis, A. Korzonas, A.
Regis, J. Savickas,
Po $ 10.00 E. Balčiūnas, J. J. Blažys, E.
Bulotienė, T. Dambrauskas,
A. Gaidukas, A. Gailiušis, M.
Graužinytė, Z. Grybinas, D.
Jakienė, H. Jankūnas, J. „
Jakučionis, Vyt. Jokūbaitis,
E.
Kolupailaitė,
J.
S.
Kriaučiūnas, B. Mickevičius,
M. Mogenis, A. J. Naujokaitienė, P. Povilaitis, A. Šešplaukis, Hon. A. Simutis, L.
Stulpinas, J. Tamašauskas,
G. Valentinas, R. K. Vidžiūnienė, A. Vilkaitė-Stočkienė,
Rev. Dr. T. Žiūraitis, O. P.,
po $ 5.00 VI. Maciejauskas, J. Preibys,
R. V. Vienužis, MD, A.
Žilinskas (Australija)

$ 2.00 J. Tautvydas
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SVEIKINIMAI, LAIŠKAI

Dėkoju už Jūsų malonų kvietimą
dalyvauti Vydūno Jaunimo Fondo tris
dešimt penkerių metų veiklos sukakties
minėjimo pobūvyje, įvykstančiame Čika
goje š. m. kovo 28 d.
Apgailestaudamas, kad negalėsiu būti
su Jumis minėtame pobūvyje, šia proga
nuoširdžiai sveikinu Fondo Tarybą, Val
dybą ir visus rėmėjus atliekančius kilnų
lietuvių jaunimo auklėjimo ir lietuviškos
kultūros puoselėjimo darbą.
Pagarba priklauso Vydūno Jaunimo
Fondo steigėjams, buvusiems ir dabartini
ams veikėjams ir visiems rėmėjams už
pasiaukojimą gražiam tikslui.
Linkiu geriausios sėkmės ateityje.
Gilia pagarba —

Dr. Stasys A. Bačkis
Lietuvos atstovas

Nuoširdžiai dėkoju už kvietimą daly
vauti Vydūno Jaunimo Fondo 35-ių metų
veiklos sukakties minėjime. Kadangi
ankstyvesni įsipareigojimai neleidžia su
Jumis praleisti šį vakarą, leiskite bent
raštu išreikšti gilų padėkos jausmą Fondo
vadovybei bei visiems nariams už Jūsų
nenuilstamą ilgametį pasiaukojimą, re
miant jaunimo pastangas ir pastoviai
turtinant mūsų kultūrinį lobyną. Jūsų
paremtų jaunuolių būrys liudija to darbo
prasmę, gi ilgas ir svarus leidinių sąrašas
rodo šio Fondo visapusišką užsiangažavi
mą lietuviškos kultūros puoselėjimui bei
ugdymui.
Sveikinu šios šventės dalyvius, linkė
damas, kad sekantys 35-ri metai būtų
nemažiau derlingi ir prasmingi Vydūno
Jaunimo Fondui ir visai akademinei skautijai.
Su gilia pagarba,

Turiu su apgailestavimu pranešti, kad
tuo metu būsiu išvykęs atostogų ir todėl
Jūsų pakvietimu negalėsiu pasinaudoti.
Tačiau prašau priimti mano širdin
giausius sveikinimus ir kartu linkėjimus,
kad šio Fondo veikla ir ateity būtų tokia
sėkminga, kaip iki šiol.

Vaclovas Kleiza
Lietuvos generalinis konsulas

Jūsų

Dėkoju už malonius sveikinimus ir
linkėjimus ir už gražias pavasariškas
tulpes.
Linkiu Jums ir Vydūno Jaunimo Fon
dui tolinesnės sėkmės kilniųjų darbų bei
veiklos vykdyme.

Teodoras Blinstrubas ALTA pirm.

Juzė Daužvardienė

Pagarba visai Fondo Vadovybei.
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Linkiu laimingų metų Jums asmeniškai
ir Vydūno Jaunimo Fondui

Vyskupas Antanas Deksnys

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie per
35 m. dirbo, o ypatingai vienam iš jo
įkūrėjų v. s. fil. Vytautui Mikūnui, kurio
darbštumo dėka Vydūno Jaunimo Fondas
galėjo paremti studentus, išleisti daug
leidinių ir kitokiu būdu prisidėti prie
lietuviškos veiklos. Išleista didžiulė suma
parodo, kad buvo labai daug atlikta.

Labai nuoširdžiai dėkoju Jums už
kvietimą dalyvauti 35 metų VJF sukakties
pobūvyje.
Dar vis nesijaučiu pilnai atsistojęs ant
savo kojų, bet širdyje tikrai dalyvausiu ir
Fondui linkiu visuomet būti pasiruošusi
am ištiesti ranką prašančiam.

Linkiu ir toliau broliui Vytui ir jo
talkininkams nepavargti ir tęsti skautišką
lietuvišką darbą, o mūsų visų pareiga
jiems padėti.

Ad melorem

Budžiu!

T. S. Kubilius S J

v. s. fil. P. Molis
LSS Tarybos Pirmininkas

SVEIKINU! VISOKERIOPOS SĖKMĖS!

Su geriausiais linkėjimais.

Tėv. Tomas Žiūraitis, O. P.

Nors Jūsų ir nedaug yra, pasišventimu
kalnus gerų darbų sukrovėte. Trisdešimt
penki metai yra reikšmingas laikotarpis
ne tik žmogui, bet ir organizacijai, net ir
valstybei.
Vydūno Jaunimo Fondas turi pagrindą
didžiuotis: jis ir paskolas studentams
parūpina, ir stipendijas skiria, ir knygas
leidžia, ir bent pusę šiaurės Amerikos
lietuvių taip reikalingomis kalėdinėmis
kortelėmis aprūpina.
Fondas, tačiau atlieka ir kitą, įstatuose
nejvardintą, užduotį: jis skatina mūsų
skautų akademikų šeimos narius neužmi
ršti gerojo darbelio pareigos ir savo
darbais populiarina akademiškos skautijos
idėją.
Gėriuos Jūsų pasiekimais ir Fondo
darbininkų ištverme. Linkiu ilgų metų
darbą ir tradiciją tęsti.

AD MELIOREM!

Fil. v. s v. s. Liūtas Grinius
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Brandžios trisdešimt penkių metų
veiklos sukakties proga širdingai sveiki
name Jus ir linkime, kad Jūsų darbo vaga
visad želtų našų derlių nešančiais ūgiais!
Linkime, kad Jūsų gretos augtų ir
tvirtėtų bendro darbo kelyje, Lietuviško
sios Skautijos gerovei.

AD MELIOREM!

— Budime!

vs tn Stefa Gedgaudienė
Vyriausia Skautininke

LSB vardu sveikinu VJF šia prasminga
35 metų sukakties minėjimo proga.
Vydūno Jaunimo Fondo nuveikti darbai
per 35 metus neabejotinai pateisina jame
dirbusiųjų asmenų pastangas.
Linkiu VJF gyvuoti ir klestėti dar bent
35 metus!

Su skautiškais linkėjimais.

v. s. fil. Kazys Matonis
LSB Vyriausias Skautininkas
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Sužinojęs, kad Jūsų vadovaujamas
Vydūno Jaunimo Fondas švenčia savo
garbingą 35 metų veiklos sukaktį, sveiki
nu Jus ir Jūsų vadovaujamą Fondą.
Nuoširdžiai jam linkiu, kad jis ir ateina
nčiuose savo veiklos metuose atskleistų
Dr. Vydūno lietuvių tautai paliktus
sąmoningumo, humaniškumo, moralinės
tvirtybės ir tautinės stiprybės šaltinius.
Tegul jo kilnios įdėjos, per Jūsų
garbingą veiklą, telydi ir teapšviečia mūsų
tautos kelius į laisvę.
Su aukšta pagarba
Ansas Lymantas
Mažosios Lietuvos Fondo pirmininkas
ir Lietuvos Pajūrio redaktorius.

Vydūno

Jaunimo Fondo
Valdybai

Tarybai

ir

Negalėdami dalyvauti Jūsų veiklos 35
metų sukakties minėjime liekame linkėda
mi tolimesnės sėkmės, ir mintyse su
Jumis!

AD MELIOREM!

Fil. Algimantas Žilinskas
Įgaliotinis Australijai,
visų ASS narių Australijoje
vardu.

švenčiančius veiklos apvalų gimta
dienį, nuoširdžiai sveikiname Jus ir visus
Fondo darbuotojus, linkėdami ir toliau
išlikti ištikimiems savo siekimams bei
sėkmingai dar ilgus metus tęsti užsibrėžtą
darbą. Tegyvuoja Vydūno Jaunimo Fon
das!

Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos
Skyrius džiaugsmingai sveikina Vydūno
Jaunimo Fondą jo 35-rių metų Jubiliejaus
proga ir linki visiems Fondo darbuotojams
ir toliau tęsti šį svarbų darbą — materia
liai remti mūsų studijuojantį lietuvišką
jaunimą. Mums ypač malonu kad nevie
nas iš ASD ir Korp! Vytis narių turėjo
progos pasinaudoti Fondo paskolomis,
kurios tiek daug reiškia studijuojantiems.

LSF Valdyba
v. s. G. Šatienė

Su geriausiais linkėjimais ateičiai — AD
MELIOREM!

Buvo labai malonu dalyvauti Vydūno
Fondo 35 m. sukakties minėjime ir
susitikti su visais senais pažįstamais, o
svarbiausia atšvęsti jubiliejų ir pasidžiaug
ti kartu su tavimi Tavo didžiuliu darbu
per daugelį metų.

ASS Čikagos Skyriaus Pirmininkas
Fil. Leonas Maskaliūnas
FSS Čikagos Skyriaus Pirmininkė
Fil. Svajonė Kerelytė

ASD Čikagos Skyriaus Pirmininkė
t. n. Vilija Gudaitė

Mūsų skyrius iš savo kuklių pajamų
skiria $50.00 Vydūno Fondo parėmimui
su nuoširdžiais sveikinimais, kad jis ir
toliau gyvuotų ir remtų lietuviškus reika
lus.

Korp! Vytis Čikagos Skyriaus
Pirmininkas
Fil. Algis Korzonas

Ad Meliorem!

Širdingiausi sveikinimai 35-kių metų
sukakties proga.

Wore. ASS Skyrius

Linki

Su linkėjimais (ir pinigine auka)

Sesė Genovaitė ir
brolis Apolinaras Treiniai

B. Laučka
LIETUVOS

NACIONALINE
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA

I
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Vydūno Jaunimo Fondas turi labai
gražų darbo planą. Linkiu ir tikiuosi, kad
galėsite viską išpildyti.
Dr. Milda Budrienė

Didžiai vertinu Jūsų veiklą ir linkiu
toliau ją plėsti ir puoselėti. Kiek įmanau ir
ateityje bandysiu ją paremti.

Gavome Vydūno Jaunimo Fondo
pajamų-išlaidų apyskaitą — labai puikiai
atrodo, viskas aišku, labai tvarkingai
vedama. Puiku! Kad taip kitos organizaci
jos taip tvarkytųsi, bet tas tik retai
pasitaiko.
Sėkmės ir sveikatos
E. ir B. Masiokai

Daugėla

Dėkui už tokį malonų kvietimą. Deja,
nebesam tokie judrūs — nežadam at
važiuoti.

Linkim Jum sėkmės.

Ad meliorem!
Nelė ir Gerardas
Juškėnai

Šia sukaktuvinės Vydūno Fondo šven
tės proga norime bent mažu trupinėliu
užtikrinti Fondo veiklą dar ilgai, šviesiai
ateičiai. Pridedame 200 dol. čekį.
Gyvuokite!
A. ir S. Jelioniafi

Daug sėkmės ir toliau — vykdant
naudingą kultūrinį darbą!
Aldona ir Vincas Juodvalkiai

Labai ačiū už Jūsų tokį gerą ir
prasmingą darbą. Gi Jūsų administracija
yra geresnė už labai gerą laikrodį. Labai
ačiū! Priede $.

Ačiū labai už kvietimą dalyvauti
Vydūno Jaunimo Fondo tikrai garbingoje
35 metų veiklos šventėje. Deja, tą dieną
turiu labai specialią šventę ir labai apgai
lestauju, kad negalėsiu būti kartu su
Jumis. Atliekate didelį darbą. Sėkmės ir
ištvermės.

Ad meliorem
Anatolijus Miliūnas

Sveikinu su nepailstamo darbo 35
metų sukaktimi ir linkiu toliau sėkmingai
jaunuomenei padėti, pradedant karjeras
ar baigiant mokslus.
Esu giliai dėkingas už man suteiktą
paskolą prieš 25 metus, kuri man padėjo
atsistoti ant kojų.
(Paskolą neužilgo grąžinau su tų laikų
palūkanomis).
Vydūno Fondo niekad neužmiršiu. Tai
viena iš tyliųjų lietuvių organizacijų,
daranti daug naudos.
Su pagarba,
Romualdas R. Povilaitis, D. D. S.

Skaičiau apie Jūsų veiklą „Drauge" ir
ją paremiu $20,00 auka.

Negalėdamas, dėl sveikatos dalyvauti
Vydūno Jaunimo Fondo 35 metų min
ėjime siunčiu fondo reikalams kuklią
auką.
Ačiū už pakvietimą.
Gyvuokite ilgus metus.

Su pagarba

Vis dar budžiu!

Andrius Kulikauskas

Jūsų j. v. s. V. Petukauskas

J. Kęsgailienė
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švyturiai, kad audringą naktį jūreiviai
matytų kurlink savo vairą kreipti, kad
laivas nesudužtų į pakrančių uolas. Tai
Didžiojo Gyvenimo Kelio gairės, kad
klaidžiose kryžkelėse keleivis nepasimes
tų, ir klystkeliais nenueitų. Toks mums
turėtų būti ir mūsų statomas Vydūnui
paminklas.
Geriausią Vydūnui paminklą pastaty
sime, sukurdami kultūrinę instituciją,
kurioje atspindėtų mūsų tautos amžių
kūrybinis lobis, jos pastangos išlikti gyva
ir savo kūryba įgyti amžinybės teisę. To
mes greit nepadarysime, bet tai ne kliūtis,
nes ir Dievas Visagalis pasaulio nesukūrė
per vieną dieną. Pradėkime kukliai, ir
mūsų kuklus užsimojimas lydimas myli
nčių širdžių bei darbščių rankų, tikrai bus
vainikuotas didžiu laimėjimu.
Pradžiai steikime Vydūno Literatūros
Muziejų. Kad tokio muziejaus tikslas,
reikšmė ir reikalingumas būtų ryškesni,
pirmiausia pažvelkime, kas į jį turėtų būti
telkiama.
Vydūno Literatūros Muziejų sudarytų
keli skyriai, iš jų pirmasis skiriamas
Vydūno gyvenimui ir kūrybai pavaizduo
ti.

Pirmame skyriuje telkiama:
1) Pomirtinis Vydūno literatūrinis
palikimas (jo nespausdinti rankraščiai).
2) Vydūno laiškai kitiems rašyti ir kitų
laiškai Vydūnui;
3) Vydūno jau išspausdintų veikalų ir
straipsnių rankraščiai;
4) jo darytos korektūros;
5) Vydūno išspausdinti veikalai;
6) laikraščiai ir žurnalai, kuriuose jis
bendradarbiavo;
7) laikraščiai ir žurnalai, kuriuose buvo
rašoma apie Vydūną ir jo kūrybą;
8) Vydūno foto nuotraukos; jo pomir
tinė kaukė.
9) dailininkų piešti Vydūno paveikslai,
jų sukurtos skulptūros, bareljefai;
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L;

10) Vydūno veikalų vaidinimo ir ruoštų
jo minėjimų plakatai, programos;
11) atsiminimai apie Vydūną (surinkti
muziejaus)
12) Vydūno testamentas (originalas ar
bent jo foto kopija;
13) Vydūnas visą gyvenimą mėgo
savišką aprangą, tad ir ji muziejuje turi
būti pavaizduota;
14) Taip pat ir rašomosios priemonės,
kurias jis vartojo savo kūrybai;
15) Muziejuje reikėtų atkurti ir tą
kambarį, kuriame Vydūnas prieš mirtį
Detmolde, Moltkestr, 36, gyveno ir kūrė.
Jame buvusius Vydūno daiktus turime
stropiai išsaugoti.
16) Muziejuje kuo plačiausiai turėtų
būti pavaizduotas ir Vydūno gimtasis
kraštas, išgyvenęs 700 metų genocidinę
tragediją ir vis dėlto išlikęs. Juk Vydūno
gimtojo krašto pažinimas yra geriausias
raktas į jo kūrybinį lobyną. Tik tą kraštą
ir jo daugiau kaip 700 metų tragediją
pažindami tegalime suprasti ir įvertinti
didingą Vydūno kūrybą.
Antrąjį skyrių galėtume pavadinti
Lietuvių Literatūros Archyvu. Jame telki
ama archyvinė medžiaga, reikalinga lietu
vių literatūros studijoms. Šiuo tarpu
plačiau apie šį skyrių ir jame teiktiną
medžiagą nerašau. Tai, reikalui esant
galėsiu padaryti, kai bus bent muziejaus
užuomazga.

Trečiajame skyriuje reikėtų pavaiz
duoti lietuvių tautinės kultūros naikini
mą. Masinis lietuvių tautos naikinimas
pradėtas prieš 12 metų, o lietuvių kultūra
jau buvo naikinama prieš kelius šimtus
metų. Kai kada ji buvo masiškai naikina
ma (1865-1904 m.) spaudos draudimas), ir
dabartinio okupanto jį žiauriausiomis
priemonėmis naikinama. Naikinimas lie
tuvių kultūros — tai žudymas jos tautinės
gyvybės. įspūdingai dokumentais galime
pavaizduoti, kaip amžiais lietuvių tautos
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kultūra buvo griaunama, bet vis dėlto ji
išliko, nes jos šaknys giliai ir plačiai
jaugusios j savo tautos praeitį ir jos žemę.
Vydūno literatūros muziejų organi
zuoti pradžiai nereikia nei didelių lėšų, nei
plačios talkos: tik iniciatyvos, ryžto ir
savosios kultūros nuoširdžios meilės,

išsakomos ne iškilmių salėse gražiais
žodžiais, bet įrodomos darbais.

Fil. A. Vengris, ilgametis sėkmingas fondo darbuotojas,
valdybos ir tarybos pirmininkas.

Fil. J. Damauskas, ilgametis fondo darbuotojas įr

VJF valdyba, iš k. D. Bielskienė, sekret., pirmin. Vyt.
Mikūnas, pirm, pavad. ]. Variakojienė, galiofinis IL.

Straipsnis parašytas 1952 metais, bet dėl jo
aktualumo perspausdinamas. Straipsnio
autorius yra nepailstamas Vydūno reikalų
gynėjas ir jo rūpesčiu Chicagoje tikimasi
netrukus Vydūno Literatūros muziejų ati
daryti.

atgaivintojas.

vaisi. R. Merkys, reik. ved. L. von Braun, ižd. į
Ramanauskas, pirm, pavad. ]. Liubinskas.
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PROFESORIUS FILISTERIS
ROMUALDAS VISKANTA
fil. Kęstutis Ječius

Tikriausiai esate girdėję apie "Acade
mic Francaise". Tai yra organizacija į
kurią yra išrenkami pajėgiausi Prancūzijos
literatai, menininkai, muzikai. Amerikoje
yra irgi panaši organizacija, būtent "Na
tional Academy of Engineering of United
States of America". Tai yra privati
organizacija įsteigta Amerikos kongreso
specialių charteriu 1964 metais, kaipo
dalis National Academy of Sciences, šios
Inžinierių Garbės Organizacijos, „Akade
mijos", vienas iš pagrindinių tikslų yra
patarti Amerikos vyriausybei mokslą ir
technologiją liečiančiais klausimais, šiuo
metu ši Akademija turi apie 1350 narių ir
apie 100 užsienio bendradarbių. Nariai j
šią organizaciją yra renkami. Neabejoju,
22

kad aukščiausias inžinieriaus atžymėjimas
yra jo išrinkimas j šią Inžinerijos Akadem
iją. Anot buvusio Akademijos pirmininko,
Robert M. White: „Išrinkimas j Akademi
ją reiškia atžymėjimą asmens žymiu
indėliu plačiose inžinerijos srityse, inžine
rijos mokslui ir technologijai, bei pasauliui
kuriame gyvename." Narių tarpe yra
pramoninkas Lee lacocca, Chrysler Ben
drovės prezidentas, ir Nobelio Premiją
gavęs Illinois Universiteto fizikos ir
elektros inžinerijos profesorius James
Bardeen, šioje Akademijoje yra ir vienas,
vienintelis lietuvis, tai mūsų filisteris
Romualdas Viskanta, Purdue Universiteto
profesorius.
Mes džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo
prof. R. Viskantos atžymėjimu. Amerikos
lietuvių visuomenei ir visai lietuvių tautai
tai yra nepaprastas pasididžiavimas.
Profesorius Filisteris Romualdas Vis
kanta yra pasaulinio masto šilumos mainų
(heat transfer) specialistas. Mechanikos
inžinerijos bakalauro laipsnį įsigijo 1955
metais Illinois Universitete, Champaign
— Urbana, Illinois. 1956 m. įgijo Magistro
laipsnį ir 1960-ais doktoratą, abu Purdue
Universitete, Indianoje. Apgynęs doktora
to disertaciją dirbo Argonne National
Laboratory, atomų tyrinėjimo laboratori
joje, kuri randasi į pietvakarius nuo
Čikagos. Nuo 1962-tų metų profesoriauja
Purdue Universitete ir tęsia tyrinėjimo
darbą. Jo priežiūroje 40 asmenų paruošė
savo doktorato disertacijas ir 35 magistro
tezes. Jis, kaipo svečias, yra profesoriavęs
Californijos Berkeley ir Miincheno Tech
nologijos Universitetuose. . Profesorius
Viskanta yra konsultantas daugeliui di
džių Amerikos įmonių, kaip IBM, Honey
well, Aerojet Electrosystems, Corning
Glass Works. Be išrinkimo į šią Akademi
ją, fil. Viskanta yra atžymėtas daugelio
Amerikos ir užsienio institucijų:

Illinois Universiteto— "Distinguished
Alumnus".
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Purdue Universiteto — "Distinguished
Professor". Purdue Universitete yra
tik trys tokie profesoriai.
Yra "American Society of Mechanical
Engineers" "Fellow", ir yra gavęs šios
organizacijos "Heat Transfer Award".

Gavęs "U. S. Senior Scientist Award"
iš Vakarų Vokietijos Alexander von
Humbold fondo.
Gavęs Japonijos „Mokslui Paremti
Sąjungos" stipendiją.

Jis yra žinomas "Who's Who in
America" ir „Who's Who in Engineering".
Šiuo metu redaguoja du inžinerijos žur
nalus, ir yra kelių garbės redakcijų
kolegijų narys. Jis yra organizavęs ir
dalyvavęs kaipo paskaitininkas daugelyje
mokslinių konferencijų ir sympoziumų,
tiek Amerikoje tiek užsienyje. Jis yra

parašęs apie 300 mokslinių darbų, kurie
buvo atspausdinti Amerikoje, Europoje ir
Japonijoje.
Profesorius filisteris Romualdas Vis
kanta, nėra atsitraukęs nuo lietuviškos
visuomenės ir veiklos. Studentaudamas,
ir dabar, yra aktyvus Akademinio Skautų
Sąjūdžio narys. Yra buvęs Korp! Vytis
pirmininkas ir veiklus kitų valdybų ir
vadijų narys. Šiuo metu yra Vydūno
Jaunimo Fondo Tarybos pirmininkas, ir
naujai išrinktas Filisterių Skautų Sąjun
gos pirmininkas.
Romualdo žmona Birutė rėmė ir remia
jį visuose jo užsimojimuose ir užsiėmi
muose.

Mielas filisteri, profesoriau Romualdai
Viskanta, artimiau Romuli, sveikiname
mes tave, džiaugiamės ir didžiuojamės
tavo atsiekimais ir atžymėjimais.

Vydūno jaunimo Fondo tarybos prezidiumas, iš k ■ V.
Vasaitienė sekret., R. Viskanta pirmin., L. Maskaliūnas pirmin. pavadoutojas.
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Mykolas Žilinskas savo namu balkone vakarų Berlyne.

DIDYSIS MECENATAS
Kam yra tekę aplankyti laisvę salę —
Berlynę, retas nepabuvojo svetingo My
kolo Žilinsko, mažos lietuvių kolonijos
vadovo, vaišingoje rezidencijoje. Nuo
1940 m. su trumpom pertraukom gyvena
veik pačiam Berlyno centre, GRUNEWALD
vietovėje. Parkai ir ežerai supa tę gražię
vietovę ir neįtikėtina, kad tai gali būti
Berlyne, kur bombos ir sviediniai lygino
visa kas buvo žemės paviršiuje. Pabuvojęs
ten, ilgai ilgai neužmirši svetingo šeimi
ninko, kuris visę gyvenimą skiria lietuvy
bės reikalams. „Vyrai, jeigu neturite kę
gero pasakyti apie lietuvybę, tai man
nieko nesakykite", toks yra M. Žilinsko
motto.
Gimė M. Žilinskas 1904.9.28 Sūduvos
pakraštyje, Smalininkų kaime, Kalvarijos
valsčiuje. 1925 m. baigė Kauno Aušros
gimnaziją, 1929 m. Lietuvos Universiteto
humanitarinį fakultetą, istorijos skyrių.
Vėliau dar gilino teisės žinias Berlyno
universitete ir Sarbonos universitete
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Paryžiuje. Istorijos studijos paliko reikš
mingą antspaudą visam gyvenimui. Nors
ir toli nuo Lietuvos gyvendamas, bet visą
gyvenimą studijavo Lietuvos istoriją ir
Lietuvos reikalus. Lietuva ir tik Lietuva
buvo, yra ir bus jo meilė ir gyvenimo
tikslas.
Antrasis pomėgis yra meno paveikslų
rinkimas ir dovanojimas Lietuvai. Keturių
aukštų M. Žilinsko rezidencija yra graži
meno galerija, kurios sienas puošia pasau
lio garsenybių darbai. Čia pamatysi italų
mokyklos Montegna, Raffaelo Santi, An
drea dėl Sarto, M. Ricci, Caroselli ir
vėlesnio laikotarpio Murillo, Rembrandto,
Goya drobes. Rasi ir šių dienų modernistų
Picasso, Sontine, Shagall, Renuare,Villon
darbus, daugio vokiečių tapybą, gal
mažiausiai atstovaujami lietuviai, bet ir
tai galime pamatyti Domšaičio, Kasiulio,
Veščiūno kūrinius.
Daug šimtų meno kūrinių iškeliavo į
Kauno meno galerijas, kur jais žavisi
tvynės sūnūs ir dukros. Šios donacijos
dėka Kaunas tapo stambiu meno centru,
ekskursijos atvyksta iš tolimų vietų.
Netrukus bus atidaryta nauji meno
galerijos rūmai prie Įgulos banyčios
Nepriklausomybės aikštėje.
Per šimtmečius Lietuvos didikai kaupė
meno turtus. Praėjusio šimtmečio pabai
goje ir šio šimtmečio pradžioje dideli
Lietuvos meno turtai atsirado Lenkijoje,
Vokietijoje, Rusijoje ir Švedijoje. Dabar
vienas Sūduvos sūnus Mykolas Žilinskas
panašius meno turtus padovanoja Lietu
vai.
Nedaug lietuvių gyvena šių dienų
Berlyne. Veikia Lietuvių Bendruomenės
skyrius, švenčiama Nepriklausomos Lie
tuvos Vasario 16 d. sukaktis, susirenka
apie 30 tautiečių. Kukliai pabendraujama,
susistiprina viltys ir tikėjimas ir vėl
išsiskirstoma. Nenustebsite, kad šių pa
rengimų vadovas yra tas pats nepavarg
stantis Mykolas Žilinskas, lietuviškiems
reikalams visada laiko randantis.
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Kita Žilinsko pamilta sritis yra knygos
apie Lietuvą. Kiekviena gera knyga jo yra
remiama stambiom pinigų sumom, plati
nama, dovanojama. Per jo rankas yra
praėję krūvos knygų, kurios pateko j
tautiečių ir jtakingų vokiečių rankas,
bibliotekas.
Neklysiu sakydamas, kad Mykolas
Žilinskas yra Lietuvos ambasadorius
laisvajame Berlyne, kuriame randa pas
togę, patarimą, užtarimą ir šiltą lietuvišką

globą visi, kam teko buvoti Berlyne.
Duosnią ir globojančią M. Žilinsko
ranką pajuto Vydūno Jaunimo Fondas,
Vasario 16 d. gimnazija Vokietijoje,
Punsko liciejus ir kitos institucijos.
Vydūno Jaunimo Fondui jis yra pats
didžiausias aukotojas, jo darbų rėmėjas.
Mes sveikiname Mykolą Žilinską sulau
kusį gražaus amžiaus, džiaugiamės jo
neišnykstančiais darbais ir linkime dar
ilgai sėkmingai darbuotis toliau..
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Dail. A. Sutkuvienei įteikia žymenį J. Variakojienė,
Vyt. Mikūnas.

DAIL. ADA KORSAKAITĖSUTKUVIENĖ
Nijolė Užubalienė

štai medis! Dygsta, auga ir šauna
aukštyn tartum Rilkės poezijoj — šviesus
tiltas nuo šiapus j anapus. Tai dail. Ados
Korsakaitės-Sutkuvienės „Sielų medis",
nepamirštama minkštoji skulptūra, kuria
prieš keletą metų žavėjosi MoksloKūrybos Simpoziumo parodos lankytojai.
Tas medis, „išlapojęs" šakų-šakelėmis,
išsiraizgęs „šaknų-šaknelėmis" — tikras
mitologinis lietuviškų vėlių suolelis, arti
mas mūsų širdžiai ir pasaulėjautai.
Kaip ši ypatinga skulptūra, taip ir visas
dail. Ados menas, būtų tai keramika,
grafika, akvarelė ar pluoštas, giliai ir šiltai
atliepia mūsų akiai ir jausmui. Ne vien tik
dėl to, kad visi jos darbai yra išmąstyti,
išgyventi, kruopščiai atlikti iki smulkiau

sių detalių, bet kad jie sklidini lietuviškos
dvasios, nebūtinai išore ar tematika, bet
savo gelme. Be to, dail. Ados Korsakaitės
menas, galbūt, išeivijai geriausiai pažįsta
mas, nes ji yra viena iš tų retųjų
nesibranginančių, patalkinti neatsisaka
nčių kūrėjų. Tik pavartykime „Eglutę" ir
lituanistinių mokyklų vadovėlius — pilna
dail. Ados iliustracijų. Gražiausi Vydūno
Fondo kalėdiniai atvirukai — dail. Ados.
Na, o Lietuvių operos plakatai ir progra
mų viršeliai, tautinių šokių švenčių leidi
niai, plokštelių aplankai — vėl jos kūryba.
O kur dar dekoracijos „Kūlgrindos",
„Dux Magnus" pastatymams ir visas
nuostabiai pavykęs sceninis apipavidalini
mas Čikagos skautų suvaidintai pjesei
„Užgavėnės bendrabutyje po kreivuoju
tiltu"! Be to, dail. Ada yra dalyvavusi arti
50-ties grupinių parodų ir sukūrusi virš
40-ties knygų aplankų. Ir visa tai atlikta
kruopščiai, profesionaliai, auginant pen
kių vaikų šeimą, aktyviai dalyvaujant
skautų organizacijoje, bendradarbiaujant
lietuviškoj periodikoj, einant pareigas
Illinois lietuvių gydytojų moterų pagalbi
niam vienete, Lietuvių moterų dailininkių
draugijoj ir BALFe. Dail. Ados sugebėji
mas atlikti tiek įsipareigojimų, apvaldyti
tiek kasdienybės ir visuomenės pareikala
vimų ir atiduoti įvairialypę duoklę menui,
kelia nuostabą ir pasididžiavimą, kad
turime tokių moterų, ypač tokių skaučių,
savo tarpe.
Gimė Ada Klovainių bažnytkaimyje,
ūkininkų šeimoje. Vaikystės metai gam
toje — laukai, miškai, upeliai — padarė
Adai neišdildomą įspūdį ir visam gyveni
mui surišo ją su lietuviškąja mitologija,
pasakomis, legendomis. Gal todėl ir jos
menas mums visiems toks savas ir mielas;
gal todėl išaugo jos rankose tas šakotas
vėlių medis — kas šakelė — protėvių
vėlelė. . .
Atvykusi į JAV. Ada studijavo Immac
ulate Heart kolegijoje, kuri turėjo stiprų
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religinio meno skyrių. Studijuodama
meną ji dirbo Merritt Ceramics ir Mosaic
Tile bendrovėse ir dalyvavo daugelyje
grupinių parodų San Diego, San Francisco
ir Santa Barbara miestuose. Vėliau jai
teko dirbti Niujorke, Helen Cole meno
studijoj. Persikėlusi j Čikagą, dail. Ada
kūrė vitražų projektus A. Valeškos baž
nytinio meno studijoj. Jos kūrybą galima
matyti Library of Congress Vašingtone,
Palace of Honor, San Francisco, šv.
Filomenos bažnyčioje Čikagoje ir dauge
lyje privačių namų.
Minėdamas 35 metų veiklos sukaktį,

Vydūno Jaunimo fondas pagerbė daili
ninkę Adą Korsakaitę-Sutkuvienę. Daug
kas Vydūno Jaunimo fondą geriausiai žino
iš kalėdinių atviručių, kurių nuolatinė ir
našiausia projektuotoja yra dailininkė Ada
Sutkuvienė. Platinant atvirutes sukeltos
lėšos ir aukos įgalino būrį lietuviško
jaunimo pasinaudoti fondo teikiamomis
stipendijomis, siekiant profesinio ir litua
nistinio lavinimosi. Todėl labai tiko, kad
šia proga, š. m. kovo mėn. 28 dieną,
įteikiant specialią plaketę, buvo viešai
padėkota vienai labiausiai nusipelniusių
ilgalaikių Vydūno Jaunimo fondo bendra
darbių.

Dail. A. Sutkuvienės kūryba
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Fil. Robertas Vitas, V]F 1986 metų premijos laureatas.

VYDŪNO
JAUNIMO FONDAS
PASKYRĖ PREMIJĄ
ROBERTUI VITUI
Jūratė Variakojienė

Kas metai Vydūno Jaunimo Fondas
skiria metinę premiją žymesniam, lietuvių
kultūriniame gyvenime aktyviai besireiš
kiančiam jaunosios kartos atstovui,-ei.
šiais me is Vydūno Jaunimo Fondui
švenčiant 35-tuosius metus, kovo 28 d.
Lietuvių Tautiniuose Namuose šių metų
premija 1000 dol. buvo įteikta daug
lietuviškai kultūrai nusipelniusiam, akty
viam skautui, paskautininkiui filisteriui
Robertui Vitui.
Robertas į skautų organizaciją įstojo
1971 metais ir nuo to laiko yra veiklus
skautas, vadovas, ėjęs ir einąs laipsniškai
vis daugiau atsakingas vadovavimo parei
gas. Šiuo metu yra Lietuvių Skautų
Brolijos spaudos ir informacijos skyriaus

vedėjas. J Akademinį Skautų sąjūdį įstojo
1981 metais. Būdamas giliai susipratęs
lietuvis, eidamas įvairias vadovo pareigas,
pasižymėjo ryžtingumu, darbštumu, di
namika. Buvo brolis ir pavyzdys kitam
skautui. Buvo pakeltas į paskautininkio
laipsnį 1982 metais.
Skautų Sąjunga, giliai įvertindama,
brolį Robertą apdovanojo net trimis
žymenimis: Pažangumo, Vėliavos ir Tėvy
nės Sūnaus.
Pradinį ir aukštesnįjį lituanistikos
mokslą Robertas baigė K. Donelaičio
mokyklose. Lituanistikos studijas tęsė
Pedagoginiame Lituanistikos institute,
kurį baigė 1981 metais. Po trejų metų
buvo pakviestas kaip lektorius dėstyti
istoriją tame pačiame institute, kur ir
dabar tebedėsto. Yra vicepirmininkas
gretimai veikiančio Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro.
Robertas yra parašęs daug mokslinių
straipsnių ir skaitęs paskaitas istorinėmis,
politinėmis temomis lietuvių ir anglų
kalbomis. Nuo 1981 metų parengia ir
perduoda politinę apžvalgą „Lietuvos
Aidų" radijo programos bangomis, kuri
yra transliuojama iš WCEV 1450 AM
stoties.
Be mokslinių ir darbo įsipareigojimų,
Robertas priklauso ir dirba eilėje lietuviš
kų organizacijų: yra pirmininkas Br.
Krištanavičiaus Fondo, narys Lietuvių
Fondo pelno, stipendijų skirstymo ko
miteto, Lietuvių Bendruomenės ir Jauni
mo centro direktorių tarybos. Taip pat
yra Pasaulio Lietuvių archyvo patikėtinių
tarybos narys. Tai jaunosios kartos
tautinis-kultūrinis švyturys.
Robertas Vitas sparčiai kopia moksli
niais laiptais aukštyn. Baigė Brother Rice
aukštesniąją mokyklą. Pasirinkęs politinių
mokslų šaką, stojo į Loyola universitetą,
baigė 1984 metais „Suma cum Laude".
Pereitų metų gegužės mėnesį buvo jam
suteiktas magistro laipsnis taip pat iš
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politinių mokslų. Tenka pasidžiaugti, kad
savo vienam diplominiam darbui pasirin
ko lietuvišką temą: „Civiliniai-kariniai
santykiai Lietuvoje prez. Smetonos lai
kai sUž pasižymėjimą, pirmavimą mok
sle yra gavęs eilę stipendijų iš lietuviškų ir

amerikietiškų institucijų.
šiuo metu Robertas ruošiasi doktorato
laipsniui Loyola universitete, kur ir dirba
kaip asistentas politinių mokslų tyrinėji
mo srityje.

PADĖKA
Per praėjusius metus esame gavę
dovanų, kurios padėjo mums geriau
sutvarkyti raštinę. Mūsų darbas tapo
lengvesnis, tobulesnis.
Fil. J. Dainauskas padovanojo dvi rašo
mąsias mašinėles su lietuvišku raidynu,
vertė $500.00
Fil. V. Garbonkaus rūpesčiu ir pastango
mis gavome kopijavimo mašiną $2000.00
vertės
Fil. fl. Maskaliūnienės rūpesčiu ir pastan
gomis gavome elektrinę rašomąją maši
nėlę $200.00 vertės.
Fil. L. Vclodkos rūpesčiu ir pastangomis
gavome du kompiuterius, kuriems jis
parašė programas, įvedė į darbą ir nuolat
juos aptarnauja, instruktuoja jaunuosius.

Didžiai dėkojame visiems už gražias ir
naudingas dovanas, kuriomis naudojasi
visi Akademinio Skautų Sąjūdžio padali
niai.
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Fil. EDUARDAS TUSKENIS dalyvavo
L. frontininkų stovykloje Dainavoje. Ten
vyko simpoziumas, kuriose jis siūlė
jaunimo s-gos nariams pratęsti amžių iki
50 metų. Pabrėžė skirtumą tarp Lietuvoj
augusių vyresniųjų ir čia gimusiųjų.
Lietuvybei ugdyti sukurtos lituanistinės
mokyklos, stovyklos, bet vis tiktai jau kai
kurių jaunuolių tėvai nebekalba lietuviš
kai. Su lietuviais lieka gal 1-2%. Jis mano,
kad su vyresniųjų mirtimi pasibaigs ir
lietuviškoji veikla. Juk nė viena tautybė
neatsilaikė, tad ir mes neatsilaikysime.
Jaunimas nebe tas, koks buvo prieš 30

metų. Lietuviškoji išeivių veikla sunkiai
bepatenkina jaunuosius; jie nori jungtis j
amerikiečių organizacijas.
Edvardas Tuskenis, lankęs lietuvių
kalbos kursus Vilniuje ir matęs Kryžių
kalną, pareiškė, kad tai buvo didžiausias jo
gyvenimo pergyvenimas. Išeivijos jauni
mas dingsta, įsilieja į vietinį Amerikos
gyvenimą.
Fil. Edvardas Tuskenis, augęs Chicagos Marquette Parke. Taipgi baigęs
istorijos mokslus. Jo draugai esą lietuviai,
dabar dirba lietuvių įstaigoje „Kasoje".

Sėkmingas vasaros visuomeninio darbo kursų dalyviams
įteikiamos jų suredaguotos skaitymų knygelės: G.
Eidukaitė, įteikėjas Vyt. Mikūnas, S. Eidukas, E.

Tuskenis.
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TARYBOS METINIS POSĖDIS
D. Eidukienė
Gražią gegužės 2 dienos sekmadienio
popietę, trečią valandą po pietų į Dainos
restorano salę rinkosi Akademinio skautų
sąjūdžio, Vydūno jaunimo fondo Tarybos
nariai j metinį susirinkimą ir fondo
Tarybos pirmininko prof. fil. Romualdo
Viskantos pagerbimą.
Prieš pradedant posėdį, ASS pirminin
kas fil. Kęstutis Ječius tarė ilgesnį žodį
apie R. Viskantą, kurį neseniai US
National academy of engineering išrinko
savo nariu, šiuo metu ši organizacija turi
apie 1350 narių ir apie 100 užsienio
bendradarbių. Nariai į šią organizaciją yra
renkami. Dabar šioje akademijoje yra ir
vienas, vienintelis lietuvis, tai mūsų
filisteris prof. Dr. Romualdas Viskanta
sėkmingai dirbąs Purde universitete.
Toliau kalbėdamas, K. Ječius apibūdino
profesoriaus atsiekimus mokslo ir darbo
srityse. Lietuviškoje veikloje mūsų filiste
ris R. Viskanta reiškiasi nuo studentavi
mo laikų, šiuo metu yra VJF Tarybos
pirmininkas ir naujai išrinktas Filisterių
skautų sąjungos pirmininku. Sudainavus
ilgiausių metų, J. Variakojienė prisegė
gvazdiką ir V. Mikūnas įteikė dovaną.
Toliau sekė pietūs, kuriuose dalyvavo VJF
Tarybos nariai. Posėdį atidarė VJF Tary
bos pirmininkas R. Viskanta. Sekretoriau
ti sutiko VJF valdybos pirmininkas V.
Mikūnas.
Praėjusio posėdžio protokolas buvo
priimtas be pataisymų. Sekė Tarybos
pirmininko trumpas pranešimas, pasi
džiaugta VJF 35 metų sukaktimi. D.
Eidukienė pranešė apie fondo sukakties
minėjimą, kuris įvyko š. m. kovo 28 d.
Lietuvių tautiniuose namuose Minėjimas
buvo gražus, dalyvavo 130 asmenų.
Minėjimas davė 130 dol. pelno. į minėjimo
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siųstus pakvietimus atsiliepė 89 asmenys,
kurie suaukojo 2.500 dol. VJF reikalams.
Nuoširdi padėka sukaktuvių dalyviams,
rėmėjams ir pobūvio rengimo komisijai.
Valdybos darbų metinį pranešimą
padarė VJF valdybos pirm. V. Mikūnas ir
pasidžiaugė, kad fondas auga pajamomis
ir darbais. Per 1986 metus buvo gauta
35.522.87 dol. pajamų ir buvo išmokėta
29.989.26 dol., fondo darbo plotai vis
plečiasi, visuomenė VJF siekius stipriau
remia. Valdybos iždininkas L. Ramanaus
kas pranešė kasos stovį. Turimi pinigai ir
esantieji skolininkai sudaro 99.173.71 dol.
sumą, kuri yra VJF pagrindinis kapitalas.
Revizijos komisijos pranešimą padarė K.
Ječius. Atskaitomybės knygos rastos
vedamos tvarkingai.
Šiais metais Taryboje kadenciją baigė:
R. Dirvonis, E. Korzonas, R. Lukienė, V.
Vasaitienė ir R. Viskanta. Po diskusijų
buvo sudarytas sąrašas ir įvyko balsavi
mai. Slaptu balsavimu buvo perrinkti visi
kadenciją baigę Tarybos nariai ir naujai
pasiųlytas ir išrinktas L. Ramanauskas.
Tarybos prezidiuman išrinkti: pirmininku
R. Viskanta, pirm. pav. L. Maskaliūnas ir
sekr. V. Vasaitienė.
Posėdyje dalyvavo: J. Dainauskas, D.
Eidukienė, K. Ječius, E. Korzonas, D.
Korzonienė, R. Lukienė, V. Mikūnas, V.
Vasaitienė, R. Viskanta, J. Variakojienė,
L. Maskaliūnas ir VJF iždininkas L.
Ramanauskas. Raštiškais įgaliojimais at
stovavo 6 nariai, posėdyje nedalyvavo 2
nariai.
Po posėdžio buvo nusifotografuota ir
pasisvečiuota, bei padiskutuota tolimesnė
VJF veikla. Sekantis Tarybos posėdis bus
šaukiamas rugpiūčio mėn. Chicagoje.

Dabartinė VJF taryba: J. Variakojienė, D. Korzonienė,
R. Lukienė, R. Viskanta (pirmin.), V. Vasaitienė, D.
Eidukienė. Stovi: ]. Dainauskas, E. Korzonas, L.

Ramanauskas, Vyt. Mikūnas, K. Ječius, L. M askaliūnas. Trūksta: R. Dirvonio, Dr. ]. Gimbuto, V.
Garbonkaus, G. Reinienės ir Dr. T. Remeikio.
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VASAROS KURSANTŲ
ĮSPŪDŽIAI
PRISIMINIMAI IR PADĖKA
Mes, Vydūno Jaunimo Fondo vi
suomeninių kursų vasaros dalyviai, pir
miausia norime padėkoti visiems tiems,
kurie mums padėjo per šiuos kursus
dirbant mums įvairiuose vietose, kaip pas
Lietuvos Generalinį Konsulą Čikagoje,
Balzeko Kultūros muziejuje ir pavergtų
tautų parodoje. Jie padėjo mums suprasti
lietuvių vieklą Čikagoje.
Prieš dirbant pas Generalinį Konsulą
V. Kleizą, mes neturėjome jokio suprati
mo apie konsuliarinius darbus. Išmokome
ir sužinojome ką jisai lietuviams ir kitiems
daro. Pamatėm kokia proga lietuviai turi
parodyti savo kultūrą ir istoriją kitiems,
kai dirbome naujajame Balzeko kultūros
muziejuje. Tą pačią progą turėjome ir
pavergtų tautų parodoje Čikagoje miesto
centre.
Dirbant Vydūno Jaunimo Fondo būsti
nėje susipažinome su įvairiais fondo
darbais. Su fil. D. Eidukiene paruošėme
santraukas Nijolės Sadūnaitės knygos
KGB Akyratyje ir Vyt. Alanto knygos Romas
Kalanta. Jos yra skirtos jaunimui skaityti.
Paruošėm su jos pagalba Akademinio
Skautų Sąjūdžio garbės narių knygą. Su
fil. V. Mikūnu sutvarkėme fondo kartote
ką. Fil L. Maskaliūnas su mumis dirbo
organizuojant senus VYTIS ir MŪSŲ
VYČIO numerius. Surašėme juos į kom
piuterį, kuriuo naudotis išmokė fil. K.
Ječius. Fil. J. Dainauskas kartu su mumis
paruošė Akademinio Skautų Sąjūdžio
nukankintų ir nužudytų narių sąrašą.
Išmokome dalį Lietuvos istorijos ir sužin
ojome jos kančias. Daugiau supratome
kaip mums yra svarbu mūsų tautos
istorija.
Su fil. R. Rudaitiene išsiaiškinome kaip
yra svarbu lietuviams bendradarbiauti
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spaudoje. Kursuose išnagrinėjome visai
naujas temas, ar primenėm dalykus,
kuriuos mes buvome pamiršę, rašėme
spaudai pranešimus.
Baigiant norėčiau vėl visiems padėkoti.
Mes ne tik atlikome darbus, bet ir gavome
progą išmokti daugelį darbų. Turėtų
daugiau studentų įsijungti į šią programą.
Linkiu, kad ji dar ilgiau tęstųsi. Ačiū.

Visuomeninio darbo vasaros
kursų dalyvis
junj. Darius gilas

IV Vydūno Jaunimo Fondo visuomeni
nio darbo vasaros kursai įvyko 1987 m.
birželio 29 — rugpiūčio 7 d. Juos lankė
Saulius Eidukas (antruosius metus), Vik
toras Izokaitis, Darius šilas ir Daiva
Viktoraitė. Kursus vedė fil. J. Dainauskas.
Birželio 29 — liepos 7 d. fil., Danutei
Eidukienei vadovaujant, suredagavome
jaunimui skirtas chrestomatijas: V. Alan
tos Romas Kalanta ir N. Sadūnaitės KGB
Akiratyje, Liepos 8-13 d., rytais dirbda
vome su fil. J. Dainausku sudarydami
1941 m. sukilime dalyvavusių A. S. S.
narių sąrašą, taip pat sąrašus A. S. S.
žuvusių, mirusių ir ištremtų narių. Liepos
8 d. vakare adv. P. Žumbakis plačiau
pranešė apie gręsiantį deportavimą K.
Palčiausko. Liepos 9-10 d. fil. K. Ječius
supažindino su kompiuteriu ir dirbome su
Vydūno Jaunimo Fondo adresų sąrašu.
Liepos 14-15, 27 d. vakare tvarkėme, gen.
garbės kons. V. Kleizos konsularinę
kartoteką ir aprašėme apie JAV 65 metų
sukaktį paskelbiant de Jure Lietuvos
nepriklausomybę amerikiečių spaudai.
Liepos 15 d. fil. Jonui Dainauskui prave
dant, diskutavome Lietuvos istoriją. Lie
pos 16-17 d. lankėme Balzeko muziejų ir
dirbome Spaudos ir fotografijos archy
vuose. Liepos 20 ir 22 d. su s. B.
Vindašiene budėjome Illinois State Build
ing „Pavergtų Tautų" parodoj. Liepos 21,
23-24, 29-31 d., fil. Leonui Maskaliūnui ir
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fil. Vytautui Mikūnui vadovaujant tvar
kėme „Vyčio" komplektus įrašydami juos
į kompiuterį. Tvarkėme ir Vydūno Jauni
mo Fondo kartoteką, aukotojų sąrašus.
Rugpiūčio 3-4 d. dirbome su fil. Ritone
Rudaitiene rašydami straipsnius lietuvių
spaudai.
Rugpiūčio 7 d. vakare įvyko kursų
užbaigtuvės, kur kursantai padėkojo
lektoriams ir Vydūno Jaunimo Fondui už
progą padirbėti įvairiuose lietuviškuose
darbuose.

NAUJA ŠEIMA
Fil. Vytenis Rasutis su Lydija Majauskaite sukūrė naują lietuvišką šeimą Dai
navos stovyklavietėje prie Detroito. Kelis
metus matėme brolį Vytenį kaip ištikimą
Studijų Dienų dalyvį toje pačioje Daina
voje. Dabar jis pasirodė kaip šaunus
raitelis atvykęs sutikti savo gyvenimo
draugės ant balto žirgo.

Visuomeninio darbo vasaros

kursų daly vė
Daiva Viktoraitė

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
progą dalyvauti ketvirtuosiuose Vydūno
Jaunimo Fondo visuomeninio darbo vasa
ros kursuose. Su Jūsų pagalba išmokome
daug apie lietuvių vieklą ir visuomenę.
Mes Jums esame dėkingi, kad fondas ir
šiais metais šiuos kursus suruošė, o mes
gavome progą juose dalyvauti. Skautiškas
ačiū! Ad meliorem!

1987.8.7
Viktoras Izokaitis, Darius Šilas
Saulius Eidukas, Daiva Viktoraitė

Liepos mėnesyje Pavergtųjų Tautų
Savaitės rengimo komisijoje ASS Čikagos
skyrių atstovavo fil. L. Maskaliūnas.
Pavergtųjų Tautų Savaitės uždaryme,
Illinois gubernatorius Thompson pirmą
kartą JAV istorijoje suruošė rengėjams ir
svečiams iškilmingą vakarienę, kurioje
buvo kviesti mūsų filisteriai A. Likanderienė ir L. Maskaliūnas. Kaip jau buvo
minėta, Pavergtų Tautų parodoje ir
demonstracijose dalyvavo Čikagos A. S.
S. skyriaus nariai: S. Eidukas, junj. V.
Izokaitis, junj. D. šilas ir skautė D.
Viktoraitė.

Fil. A. Saulaitis SJ palaimino jų santuo
ką prie šimtamečio ąžuolo. Visos pamer
gės dėvėjo tautinius rūbus. Nuotaikingos
vestuvių apeigos praėjo lietuviškų tradici
jų palydėtos. Perkūnas taip pat dalyvavo
vestuvėse ir palydėjo garsiais trenksmais
vestuvininkus į puotos salę. . . Vestuvės
truko tris dienas, tris naktis. Dalyvavo
daug jaunimo iš įvairių miestų.
Tenka palinkėti jauniesiems laimingo
gyvenimo ir gero stovyklavimo. Ad melio
rem!
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ČIKAGA
BAIGĖ MOKSLĄ

Gailė R. Eidukaitė 1987 m. birželio 14
d. Illinois universitete Chicagoje gavo
dvigubą bakalaurą — baigė politinius
mokslus ir istoriją. Rugpjūčio mėnesį
pradės trejų metų studijas John Marshall
teisės mokykloje.
Gailė pasižymėjo darbštumu ir buvo
gerųjų mokinių sąrašuose. Yra baigusi
Pedagoginį lituanistikos institutą su teise
dirbti aukštesnėse lituanistinėse mokyk
lose.
Teise, politika ir istorija Gailė domisi
nuo gimnazijos laikų. Ėmė teisės kursą ir
su gimnazija dalyvavo Loyolos universite
to gimnazijoms paruoštame „Chicago
street law project", darbavosi Chicagos į
merus rinkimų kompanijoj. Studijuodama
Europos pokario kursą savo darbų temuose ne kartą įtraukė partizanų kovas ir
neteisėtą Lietuvos okupaciją.

38

Gailė yra skautė nuo penkerių metų
amžiaus. Priklauso „Aušros Vartų" tun
tui, šiuo metu eina tunto adjutantės
pareigas. Daug iškylavusi, stovyklavusi.
Priklauso Akademiniam Skautų Sąjūdžiui
ir yra aktyvi Akademikių skaučių draugo
vės narė. Dalyvauja studijų dienose, eina
pareigas.
Lankė Lietuvių skautų sąjungos su
ruoštus jauniesiems vadovams du litua
nistikos seminarus ir tris vasaras po
šešias savaites Vydūno Jaunimo Fondo
ruošiamus studentams visuomeninio dar
bo kursus.
Gailė priklauso Pasaulio jaunimo są
jungai ir yra Chicagos skyriaus valdybos
narė. Priklauso Moterų federacijos jauni
mo sekcijai, šoka studentų tautinių šokių
grupėje „Žilvytis".
Bendradarbiauja spaudoje ir laimėjo
„Laiškų lietuviams" jaunimui skirtą raši
nių premiją. Rašo „Mūsų Vytyje", „Aka
deminėse Prošvaistėse".
L JFil. MARIUS NARIS

Užbaigęs Loyolos universitetą 1980
metais, tolimesnėms studijoms įstojo į
Northern Illinois universitetą, DeKalb. Po
dvejų metų kruopščių studijų ir laborato
rijos darbų gavo masters degree. Domėji
masis analitine chemija ir noras pagilinti
žinias apie elementus ir jų junginius
jautrius šviesai, nuvedė Marių į Universi
ty of Houston, Texas, kur dr. A. Ham
burg kaip tik dirbo panašiuose tyrinėji
muose. Po kietų studijų ir labai
intensyvaus laboratorinio darbo Marius
apvainikavo savo pastangas ir ištvermę
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Dr. Marius Naris

daktaro laipsniu. Per visus savo studijų
metus mokė studentus chemijos labora
torijose, kaip T. A. (teaching assistant) —
mokytojo padėjėjas. Paskutinį semestrą
dėstė chemiją University of Houston, kaip
assistant professor.
šiuo metu jaunasis daktaras dirba
Hezleton Labs Madison, Wisconsin, kaip
„staff
scientist".
Jaunam
daktaruimokslininkui linkime geriausios sėkmės
savo pasirinktoje profesijoje. Tikimės, kad
jis neužmirš savo lietuviškų „šaknų" ir
atliekamu laiku ras progos pabendrauti
lietuviškoje visuomenėje.
g

T.n. Ramona L. Steponavičiūtė 1987
m. gegužės mėn. St. Xavier kolegijoje
gavo dvigubą bakalaurą, baigdama tarp
tautinę komerciją ir prancūzų kalbą suma
cum Įaudė pažymėjimu. Ramona nesusto
jo prie savo laurų. Priimta į Chicagos
Meno institutą ir šį rudenį studijuos
komercinį meną.
Ramona baigė Kristijono Donelaičio
lituanistinę mokyklą ir pedagoginį litua
nistikos institutą. Lankė mokytojų kursus
Dainavoje.

T. n. Ramona Steponavčiutė.

Skautė nuo mažens, vadovės pareigose
Chicagoje ir stovyklose septinti metai ir
dabar draugininke „Aušros Vartų" tunte,
priklauso Akademikių skaučių dr-vei,
Vyr. skaučių būreliui, JAV Liet, jaunimo
sąjungos narė. St. Xavier kolegijoje
atgaivino ir vadovavo lietuvių klubui.
Taip pat priklausė kolegijos „student
ambassadors" grupei, kelioms tarptauti
nėms studentų organizacijoms, kalbų
klubui. Per American Institute for For
eign Study studijavo vieną semestrą
Sorbonos universitete Paryžiuje. Lietuvos
Vyčių 13-tos kuopos ir jų tautinių šokių
grupės narė.
Bendradarbiauja lietuvių spaudoje.
Gavo Liet, žurnalistų sąjungos specialų
pažymėjimą, rašo poeziją ir prozą. 1984 ir
1985 m. laimėjo „Laiškų Lietuviams"
konkursą. 1985 m. laimėjo pirmą vietą
Amer. Lietuvių Tautinės sąjungos rašinių
konkurse. Buvo redaktorė St. Xavier
žurnalo „Opus" ir laikraščio „Xavierite"
korespondentė.
Džiaugiamės sesės Ramonos laimėji
mais ir linkime jai geriausios sėkmės
moksle ir gyvenime.
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Gamtoje jprasta pavasarį sėti, o rudenį
derlių nuimti, švietime atvirkščiai. Prade
dama rudenį, baigiama pavasarį. Vienas iš
tų baigusiųjų yra senj. Andrius Rasutis,
daktaro Petro ir Aldonos Rasučių jauniau
sias šeimos narys. Baigė biznio adminis
tracijos mokslą, Illinois universitete Chicagoje.
Andrius ne vien savo pavarde lietuvis,
bet ir darbais. Iš mažens lanko Donelaičio
mokyklą. Mokydamasis Brothers Rice
gimnazijoje, atranda laiko skautiškiems
reikalams. Jau penkiolika metų kaip
„Lituanikos" tunto narys. Jūrų skautas-

Ruošiamas ir kviečiamas 1987 m.
spalio mėn. 16, 17 ir 18 dienomis ČIKA
GOJE. Jau dabar laikas visiems pradėti
ruoštis jame dalyvauti. Kiekvieno nario
įnašas yra svarbus Sąjūdžio veikloje,
klestėjime ir jo išsilaikime.

Vadija

A. S. S. ŠVENTĖ ČIKAGOJE
Čikagos A. S. S. skyriaus metinė
šventė ir vakarienė įvyks š. m. spalio mėn.
16-18 d. Iškilminga vakarienė ruošiama
spalio mėn. 17 d. (šeštadienį) 7:30 v. v.
Balzeko Kultūros Muziejaus pokylių
salėje 6500 So. Pulaski Rd., Marquette
Parke.
Laukiama dalyvių iš kitų miestų, nes
tuo laiku vyks A. S. S. Suvažiavimas. A.
S. S. suvažiavimui prašoma registruotis ,
ar skambinant fil. Aldonai Rauckienei, adr.
10423 Broadmoor. Dr. Palos Hills, IL., telef.
312-598-7438. Vakarienei vietas prašoma
užsisakyti pas t. n. Ramoną Steponavičiūtę,
telef. 925-0198

A. S. S. BŪSTINĖ

Andrius Rasutis

budys, vyresnysis valtininkas, akademikas
filisteris. Baigęs Gilvelio kursus. Geras
šokėjas. Anksčiau šoko „Grandyje", dabar
„Vytyje". Ir sporto mėgėjas. Mokykloje
žaidė beisbolo komandoje. Kur reikalinga
pagalba, Andrius paslaugus. Planuoja
stoti į Amerikos laivyno tarnybą.
Rasučiai gali didžiuotis savo šeima. Nė
vienas nepaskendo svetimuose vande
nyse, visi liko ištikimi savo tautiniam
kamienui ir liko geri šio krašto piliečiai.
Ryžtas ir ištvermė visas kliūtis nugali.

J- Plačas
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AKIVAIZDINIS SUVAŽIA
VIMAS

Būdami Čikagoje aplankykite A. S. S.
būstinę, kuri yra Morkūno spaustuvės
namuose 3001 W. 59th Street (Marquette
Park). Atidaryta trečiadienio vakarais nuo
6 iki 9 v. v. Pamatysite visas Akd.
Leidyklos išleistas knygas ir kitus leidini
us, Mūsų Vyčio, pilnus komplektus, įvairius
albumus, kuriuose rasite garbės narius,
VJF premijų laureatus, žuvusiųjų ir
nužudytų akad. skautų nuotraukas ir
aprašymus, daug kitų vertingų rinkinių.
Čia yra A. S. S. archyvas, kuriam savo
medžiagą jau perdavė: J. Dainauskas, B.
Kviklys, V. Statkus, V. Mikūnas. Siųskite
ir savo archyvinę medžiagą.
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LOS ANGELES
LOS Angeles ASD skyrius paaugo
šešiomis narėmis, tai: Lina Baipšytė, Vida
Čekanauskaitė, Audra Dapšytė, Rūta
Predkelytė, Aida Šukštaitė ir Daiva
Venckutė. Ateityje tikimės iš Jūsų dau
giau girdėti apie konkrečią veiklą.

Praėjusių metų kultūrinė veikla prasi
dėjo rugsėjo mėn. 27 ir 28 d. d. šv.
Kazimiero parapijos salėje įvykusiu čikagiečių muzikų Lapinskų koncertais (šešta
dienį ir sekmadienį). Programą sudarė
lietuvių ir kitų kūriniai, kuriuos atliko
solistė Laima ir smuikininkas Aras, akomponuojant Dariui Lapinskui. Koncertai
buvo gražus praturtinimas Kalifornijos
gyvenime.
Sausio mėn. 11 d. įvyko A. S. S.
metinė šventė Sheraton-Tovvn salėje, kuri
sėkmingai praėjo. Paskaitininkas Vyt.
Belajus iš Denverio ir kalbėjo apie tautini
us šokius. Kaip žinome, preligentas yra

Los Angeles A.S.S.

Leškys,

pirniin.. fil.

lietuvių ir kitų tautų šokių pionierius
J. A. V.,leidžia ir redaguoja Vilties žurna
lą. Junjorų tėvūnas fil. Laimis Venckus
pristatė jun. Aleksą Baipšį ir jun. Liną
Venckų, kurie davė senjoro pasižadėjimą.

Sausio mėn. 23 d. (kartu su Korp!
Neo-Lithuania) įvyko klevelandiečio fil.
Alio Rukšėno naujausios knygos Is that
you laughing-comrade? pristatymas. Au
torius yra žinomas amerikiečių rašytojas,
parašęs knygą Day of shame ir kelis dramos
veikalus, dabar rašo romaną. Po pristaty
mo vyko susipažinimas su autoriumi ir
šokiai. Vakaras praėjo labai įdomiai.

Gegužio mėn. 29 d. fil. Sodeikų
vaišingoje pastogėje įvyko fil. Dr. L.
Trečioko aktuali paskaita neurolijos sri
tyje. Ją išgirsti buvo naudinga jauniems ir
senesniems. F. S. S. skyrius gražiai pasi
tarnavo visiems. Reikėtų daugiau pa
našaus pobūdžio paskaitų ir parengimų.

metinėje šventėje iš k.: Fil. G.

D. Janutienė, prelegentas

Vyt.

Bielajus ir viešnia P. Mažeikienė.
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Senj. pask. TADAS DABŠYS sėkmin
gai studijuoja psichologiją UCLA. Jis turi
noro ir randa laiko dalyvauti skautiškoje
veikloje, Laisvės Žygyje Baltijos jūroje,
Spindulio ansamblyje, Kalifornijos re
spublikonų, Žurnalistų, parapijos chore,
Lietuvių Jaunimo s-gos vietiniam skyriui,
dramos sambūriui, mažai rasime lietuviš
kų organizacijų, kurioms jis nepriklausy
tų. Daugeliui atrodytų, kad tokia priklau
symo našta yra nepakeliama. Brolis Tadas
visur pribūna ir savo dalelę įdeda į bendrą
darbą. „Nėra lengva svetimame krašte
užaugti geru lietuviu", sako jis. „Turėtų
būti rūpestingesnis planavimas jaunąją
kartą išlaikyti prie lietuviško kamieno ir
suklydusią sugrąžinti. Reikia stipresnės ir
nuolatinės komunikacijos tarp kartų. . ."
šią vasarą brolis Tadas dirbo Ameri
kos Baltų Laisvės Lygos raštinėje, kur jam
teko palaikyti ryšius su Kongreso nariais,
federalinės ir vietinės valdžios pareigū
nais, amerikiečių spauda. Mums tenka

palinkėti sėkmės ir ištvermės ateities
darbuose.
šiais metais senj. Tadas Dabšys laimė
jo E. Kriaučeliūno vardo metinę premiją,
kuri jam buvo įteikta Čikagoje. Sveiki
name ir Ad Meliorem!

Los Angeles ASD naujos tikrosios narės su karnl.
globėja fii. D. Petronyte. Iš k.: V. Čekanauskaitė, D.

Petronytė, A. Dabšytė, D. Venskutė (nusisukusi), L.'
Dabšytė, trūksta A. Schukstaitės.
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Los Angeles Korp. Vytis naujieji senjorai: A. Baibšys,

L Venckus ir junj. tėvūnas fil. L. Venckus.

MELBOURN, AUSTRALIJA
SKAUTAI AKADEMIKAI

Filisterių Vyt. ir Vandos Šliūpų sūnus Kęstutis vedė
Lėlytę Pažemėnaifę. Abu jaunieji buvę skautai ir šiuo
laiku taut, šokių grupės Vakarų Vaikai nariai. Vaišėse
dalyvavo svečių iš JAV., Islandijos ir Lietuvos. Vaišės
vyko Šliūpų namuose.

Skautų Akademikų įgaliotinis ir Mel
bourne skyriaus pirm, filisteris Algiman
tas Žilinskas sušaukė sueigą Melbourno
Lietuvių Namuose vasario 8 d. popietę.
Sueigai pirmininkauti pakvietė kun. fil.
Pr. Dauknį. Visi skyriui priklausantieji
skautai akademikai gyvai reiškiasi lietuvi
škame gyvenime. A. Žilinskas yra aktyvus
visuomenininkas iki šiol buvo ir Pabaltiečių Tarybos pirmininkas, dabar tik
žmonai Danutei sergant, pasitraukė iš
pirmininko pareigų. Virginija Bruožytė iš
pat mažens minėjimų parengimuose dai
nininkė, prieš Kalėdas baigė Melbourno
universiteto
Muzikos
konservatoriją.
Vida Žemaitytė jau įpusėjo studijas
universitete, pareiginga kur tik paskiria
ma. Loreta Čižauskaitė — gimnazijos
mokytoja, Džiugo tunte vyr. skaučių
draugininke, Skaučių Akademikių pirmi
ninkė, gabi dainininkė, gitariste. Andrius
Vaitiekūnas — Korp. Vytis pirmininkas,
Australijos Lietuvių Jaunimo sąjungos
pirm., Krašto valdyboje iždininkas, uni43
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versitete gilina studijas magistro laips
niui. Jonas Vizbaras — paslaugus bet
kuriom pareigom. Vytas Vaitkus — vyr.
skautininkas, buvo ir Rajono vadijoj ir bet
kurių kitų pareigų aktyvus vykdytojas.
Kitų narių sueigoje šį kartą nebuvo.
Fil. A. Žilinskas apžvelgė praėjusių
metų veiklą ir numatė naujus darbus.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ
IEŠMINĖ

Jau seniai buvo tartasi kaip geriau
pasinaudoti fil. Vaitkaus kvietimu pas jį
praleisti sekmadienio popietę naujai atsta
tytame name po didžiųjų gaisrų Mt.
Macedon kalno papėdėje.
Todėl sekmadienį, balandžio 5 dieną
susirinkus būreliui skautų — akademikų,
bet nedalyvaujant ASS skyriaus pirm. fil.
V. Bruožytei ir porai kitų narių, fil. Alg.
Žilinskas perėmė sueigos pravedimą ir
pranešė apie ateinančius LSS vadovybės
rinkimus, birželio mėn. įvyksiantį JAV,
ASS studijų savaitgalį ir visuotiną Akad.
Skautų Sąjūdžio suvažiavimą Čikagoje
spalio 16-18 d. d. savaitgalį, kur laukiama
daug dalyvių.
Taip pat priminta ateinančiais metais
įvyksianti Jubiliejinė Skautų Sąjungos
stovykla JAV.
Atvykus ir Skautininkų Ramovės
vadovams s. J. Žitkevičienei ir ps. Birutei
Prašmutaitei, tartasi dėl būsimos 19881990 m. kadencijos Rajono štabo sudary
mo.
Po to sekė iešminė, kur broliai filiste
riai Arūnas ir Algimantas galėjo parodyti
savo sugebėjimus ,,kepėjų" pareigose.
Melbourne skyrius dėkingas Birutei ir fil.
Vyt. Vaitkams už maloniai jų globoje
praleistą popietę.
Dalyvis — vienas filisteris
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Mieli Broliai/Sesės!
Beskaitydamas MŪSŲ VYTIS 1986 m.
paskutinį numerį, kurį mes čia gavom
nelabai seniai, pastebėjau, kad yra gerokai
netikslumų, kurie neturėtų būti. Žinoma,
tai liečia ASS metus nuo 1950 iki dabar:
1. 1951 m. Melbourne akademikus
skautus neįkūrė inakt. junj. Janulevičius,
o sueigą sušaukiau aš raginamas fil. V.
Stasiškio-Statkaus, tuolaikinio ASS Įgali
otinio Australijai, kas ir yra pažymėta
steigiamosios sueigos protokole, kurio
kopiją prijungiu, ši sueiga įvyko 1952.7.6.
2. Apie mūsų skyriaus gyvą veiklą
keletą metų prijungiu iš Australijos
Lietuvių Metraščio kopiją iš kurios paaiš
kės kaip veikėm ir ką atsiekėm. Tik man
pasitraukus iš Valdybos ir kada jaunesnie
ji nariai perėmė, Skyrius po trumpo laiko
likvidavosi.
3. Būkit malonus ir klaidas atitaisykit,
nes reikia, kad skyrių veikla būtų aprašy
ta kuo tiksliau, tuo pačiu ir ASS istorija.
AD MELIOREM!

Fil. K. Alg. Žilinskas
WASHINGTON D. C.

Filisterės Danutė Molytė ir Livija
Garsienė, pasisėmusios dar daugiau entu
ziazmo ir užsidegimo Atlanto Rajono
Akademinio Sąjūdžio stovykloje, nutarė šį
tą atlikti Washington'© apylinkėse. Pasita
rusios su kitais akademikais skautais,
juodvi įsteigė, gal sakykime atkūrė,
bendrą ASD / Korp! VYTIS skyrių net su
14 narių. Joms didelės įtakos turėjo ir
filisterė Jūratė Aukštikalnienė iš Boston'o.
šiuo metu skyriuje yra 14 narių: 8
filisteriai, 5 kandidatės ir vienas junjoras.
Skyriaus valdyba susideda iš: fil. Danutės
Motytės — pirmininkės, fil. Lauros Lauciūtės — sekretorės ir junj. Aliaus Mei
laus — iždininko. Skyrius jau suspėjo
prisistatyti Vadijai ir pilnai atsiskaitė su
Vadijos iždininku, atsiųsdamas visų, narių
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nario mokestį. Čia tai yra sveikinantis
reiškinys, ne dažnai taip pasitaikantis
visame Sąjūdyje. Apylinkėje yra dar
keliolika ar daugiau akademikų, kurie į
skyrių greitai įsijungs.
Sąjūdžio Vadija sveikina seses/kandidates Nidą Česonytę, Ingridą Orentaitę,
Rūtą Virkutytę, Loretą Lukaitę, Vidą
Vodopolaitę ir brolį/junjorą Alių Meilų
nutarusius ir toliau skautauti Akademini
ame Skautų Sąjūdyje. Čia Jūs turėsite
visas galimybes pasidarbuoti lietuviškai
visuomenei. AD MELIOREM!, tai mūsų
obalsis, reiškiąs: gerinkime, darykime
geriau, tobulėkime ir aukime visokiariopame mūsų gyvenime. Sąjūdyje tai įma
noma skautiškai ir smagiai savo bendra
minčių tarpe visa tai atlikti.

Fil. Tadas ir Meilė Mickai grįžo atgal į
JAV ir apsigyveno 5938 Veranda Dr.,
Springfield, VA, 22152. Sesė Meilė gražiai
ir labai naudingai pasidarbavo Vasario 16
d. gimnazijoje Vokietijoje. Jos pasiryžimo
ir darbštumo dėka, gimnazijos skautiškoji
veikla sužydėjo naujomis, gražiomis spal
vomis. Brolis Tadas buvo lyg ir akademi
nės skautijos ambasadorius Europoje, jo
talką jautė ir vertino Vydūno Jaunimo
Fondas.

Fil. M. Pleikys priima žymenį už sėkmingas lituanisti
nių kursų organizavimus prie Kento, dabar Čikagoje.

Brangiai motinai

A.tA.
KRISTINAI GRINIENEI,
buvusio Lietuvos Prezidento našlei mirus, sūnų fil.
LIŪTĄ, marčią fil. NIJOLĘ ir vaikaičius giliai
užjaučia ir kartu liūdi.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla
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STUDIJŲ DIENOS 87

A. S. S. studijų dienų savaitgalinė
stovykla įvyko birželio 18-21 d. Dainavos
stovyklavietėj. Susirinko nemažas būrys
narių, šeimų, draugų ir svečių gražioj
gamtoj praleisti keletą dienų. Aišku,
studijų dienų ruošos komisija (filisteriai
Br. Vaškelis, Nijolė ir Leonas Maskaliūnai, Kęstutis Ječius, Antanas Rauchas,
Birutė Kožicienė, Rita Likanderytė ir t. n.
Gailė Eidukaitė) tikėjosi daugiau žmonių.
Atrodo, kad visi dalyvavę buvo patenkinti
stovykla ir programa. Kadangi beveik
pusė dalyvių buvo studentiškas jaunimas,
o kita dalis vyresni, ruošos komisija kvietė
prelegentus, kurie sudomintų ir vyresni
us, ir jaunesnius. Nepavyko susitvarkyti
su oru, kad jis būtų palankesnis.
Stovyklos administracija ir registracija
atvyko stovyklon ne pirmi (kaip turėjo
būti), bet antri. Juos pralenkė sesės iš
Toronto, kurios, sekdamos darbotvarkę,
atvažiavo pirmai paskaitai ketvirtadienį
4:00 v. v. Prasidėjo per visą savaitgalį
nesibaigiantis ginčas — kuri valanda?
Kieno laiku tu klausi — Chicagos, Detroi
to, ar Toronto,
Kadangi studijų
ruošos komisija buvo iš Čikagos ir
čikagiškių visuomet būna dvigubai dau
giau negu visų kitų, tai buvo nutarta visą
programą vesti Čikagos laiku.
Ketvirtadienį susirinko nedaug žmo
nių, tai po vakarienės, per kurią aptarėm
„vitaminą C", Baltųjų Rūmų vienoj salėj
vyko diskusijos ir pašnekesiai. Skaidres iš
tolimųjų rytų parodė fil. L. Maskaliūnas,
papasakodamas apie įvairių kraštų pa
pročius, tradicijas. Toliau apie savo darbą
(kaip „air controller") kalbėjo fil. Juozas
Liubinskas. Buvo įdomu išgirsti, kaip
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lėktuvų kelionės yra tvarkomos, kad
lėktuvai ore nesusidurtų. Kiekvienas
lėktuvas yra sekamas nuo kelionės pradži
os iki jos pabaigos.
Penktadienį išaušo gražus rytas. Pra
dėjo rinktis ir daugiau žmonių, tik deja
šios dienos paskaitininkai paskutinę min
utę „iškrito", tai atsirado daugiau laisva
laikio; vieni skubėjo prie Spyglio ežero
pasimaudyti, pagulėti saulėj, kiti į miestelį
apsipirkti, o treti didelio ąžuolo pavėsyje
šnekučiavosi.
Per pirmą oficialų vėliavų nuleidimą
buvo susipažinta su vadovybe ir kai
kuriais svečiais. Stovyklos viršininkas ir
vyriausias vaidila buvo fil. Leonas Maska
liūnas, mergaičių komendante — t. n.
Nida Bichnevičiūtė, berniukų komendan
tas — fil. Romas Penčyla; dalyvių tarpe
matėsi LSS Pirmijos pirmininkas fil.
Petras Molis iš VVorcesterio.
Po vėliavų nuleidimo vyko pirmoji
paskaita. Fil. Algis Rukšėnas supažindino
su savo knyga „Is that you laughing
comrade?" ir papasakojo, kaip ir kodėl ta
knyga išėjo. Savo kalbą prelegentas
paįvairino anekdotais, — didelė dalis jų
randama knygoj, tik jau anglų kalboj. Po
įdomios paskaitos, vyko diskusijos, o tada
autorius mielai pasirašinėjo knygas ir
atsakinėjo į klausimus. Knyga patraukli ir
lengvai skaitoma — reikia tik šiek tiek
suprasti sovietinę sistemą ir pažinti to
krašto ypatybes.
šeštadienį suvažiavo nemažai žmonių
ir buvo vykdoma pilna programa. Pirma
paskaita, buvo fil. prof. Broniaus Vaškelio
apie išeivijos literatūrą — „Lietuvių
išeivijos literatūros keliai ir keleliai".
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Studijų dienų dalis dalyvių, svečiai ir prelegentai.

Profesorius nagrinėjo ir lygino rašytojų
Savickio ir Katiliškio kūrybą. Kadangi
klausytojų tarpe buvo nemažai mokytojų,
tai buvo įdomu išgirsti ir jų pasisakymus
tokiom pačiom temom. Buvo pageidauta
ištraukų iš abiejų rašytojų darbų, kad visi,
ypač jaunimas, galėtų geriau susipažinti
su šiais rašytojais. Po trumpos pertraukos
vyko diskusijos politine tema — „Lietuvių
dalyvavimas krašto politinėj veikloj".
Dalyvavo Michigano valstijos politikoj
veiklūs lietuviai fil. Algis Zaparackas ir
Andrius Anužis. Algis Zaparackas, buvęs
Michigano respublikonų veikėjas, apibūdi
no JAV lietuvių politinės veiklos istoriją,
pradedant nuo 1870 m. anglių kasyklose
Shenandoah. Senoji lietuvių karta ir
dabar simpatizuoja demokratams, o nau
joji — respublikonams. Jis pristatė ir 17-to
Michigano Respublikonų distrikto pirmi

ninką ir buvusį kandidatą į Michigano
Atstovų rūmus Andrių Anužį. Andrius
pasakojo apie savo ir savo brolio Sauliaus
laimėjimus ir pralaimėjimus, apie savo
veiklos pradžią ir ką galime daryti, kad
lietuvių balsas būtų išgirstas, kad lietuvių
vardas būtų dažniau linksniuojamas ir kad
kiti politikai daugiau dėmesio kreiptų į
lietuvių interesus.
Po pietų, valgykloj vyko Povilo Žumbakio paskaita „OSI Exportas". P. Žumbakis, (dažnai girdima pavardė, susijusi su
OSI klausimu ir kaltinamų žmonių bylo
mis) kalbėjo apie OSI ir kas daroma karo
nusikaltėlių klausimu Amerikoj, Kanadoj
ir Australijoj. Jis paaiškino, kaip galime į
tai reaguoti, ką daryti ir kaip gintis. Buvo
pasiūlyta ir nutarta, kad Akademinis
Skautų sąjūdis turėtų stengtis padėti
broliui Palčiauskui, kuriam gresia depor47
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..Serenados
programą iš
Underys, su
ir Vaidotas

rvrų kvartetas iš Toronto, atlikęs vakarinę
k.: Paulius Vytas (vargonėliai), Raimundas
barzdele ‘gitara), Edis Norkus (akordeonas,
Vaičiūnas (gitarai.

Naujos pažintys, naujos draugės iš įvairių vietovių. Iš
k. fil. Dalia Barzdžiūfė (Toronto), fil. Svajonė Kerelyfė
(Chicago), fil. Angelė Krivinskailė (Hamilton), Kand.
Gailė Saltmiraifė (Toronto) ir fil. Rita Likanderyfė
(Chicago).
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tacija. Nuspręsta, kad LSS Vyriausi
skautininkai ir LSS pirmijos pirm. fil.
Petras Molis nuvyks pas Boy Scouts of
America (BSA) organizaciją, papasakos
apie brolio Palčiausko bylą ir likimą ir
paprašys, kad jie tas žinias ir informaciją
perduotų visiems savo vienetams, kaip
pavyzdį broliškos meilės.
Baltųjų Rūmų didžioji salė buvo
užtemdyta ir paversta į galeriją. Prie durų
visus pasitiko Antanas Kulbis ir Vytas
Bazikas, ragindami apžiūrėti iškabintus
eksponentus. Antanas dirba Bostono
Universitete filmavimo skyriuje. Daug jo
susuktų filmų turi lietuvišką turinį, temą.
Matėme jo susuktą video ,,Partizanai",
kuris visai be žodžių perduoda sunkią
lietuvių partizanų dalią Matėm ir kitus jo
projektus (kuriuose jis pasižymi kaip
režisierius, kinematografas), — reklamas,
skelbimus, muzikinių grupių video juos
teles. Dviejų skaidrių aparatų pagalba
parodė savo sukurtą pasaką apie ūkininką
ir velnią, kuri buvo atlikta lietuviškai
Antano, talkinant Vytui Bazikui ir Rasai
Bobelytei. Skaidrėse matėm jo naujo
darbo „Gedimino sapnas" ištraukas. Sis
projektas dar nebaigtas, bet jau galima
matyti kiek laiko, darbo ir pinigų įdėta,
kad tokia mintis taptų realybe. Kvietė
apžiūrėti parodėlę, paskaityti straipsnius
apie jo veiklą ir premijuotus darbus.
Po vakarienės vyko vėliavų nuleidi
mas, kurio metu į tikrąsias nares buvo
pakeltos keturios sesės iš Toronto. Dvi iš
jų galėjo dalyvauti ir gražioj gamtoj gauti
spalvas, tai Ina Balsytė ir Gailė šaltmiraitė. Fil. Dalia Barzdžiūtė perskaitė sueigos
protokolą ir pravedė pasižadėjimą. Spal
vas užrišo sesė Dalia, o ženkliukus
prisegė fil. Angelė Krivinskaitė. Naujas
seses sveikino broliai su puokštėm gėlių ir
daina „Tau, sesute, puikios gėlės". Baigę
universitetą, buvo pakelti į filisterius — t.
n. Gailė Eidukaitė (ženkliuką jai persegė
jos mama, fil. Dana Eidukienė), Gailė
Saltmiraitė (ženkliuką jai persegė fil.

Dalia Barzdžiūtė), senį. Vytenis Kirveiaitis, kuriam ženkliuką persegė fil. Molis ir
senį. Audrius Kirvelaitis, kuriam ženkliu
ką persegė ką tik į filisterius pakeltas
brolis Vytenis. Labai pasigedome fil. Jono
Dainausko, kuris negalėjo su mumis
dalyvauti. Naujas nares ir naujuosius
filisterius sveikino LSS Pirmijos pirm. fil.
Molis, Chicagos A. S. S. pirmininkas fil.
Leonas Maskaliūnas ir F. S. S. Chicagos
skyriaus pirmininkė fil. Svajonė Kerelytė.
Po iškilmių skubėjome kiton pusėn
Spyglio ežero, kur buvo numatytas
koncertas ir laužas. Vakarinę programą
atliko vyrų kvartetas iš Toronto „Serena
da". Grupė pasižymi estradinių ir jų pačių
parašytų dainų atlikimu. Nors šie vyrukai,
kaip vienetas, dainuoja neilgai, bet lietuvi
šką dainą seniai pamilę; jie visi dainuoja
„Volungės" chore ir išleido plokštelę
vaikams „Du gaideliai". Vienetą sudaro
Ramūnas Underys (vadovas), Vaidotas
Vaičiūnas, Edis Norkus ir Paulius Vytas,
sau pritardami gitaromis, akordeonu,
elektriniais vargonėliais, kartais dainuo
dami in a capella.
Pradėjus lynoti, laužą reikėjo „perkel
ti" į pastogę Greit atsirado žvakė (laužas)
ir prasidėjo dainos, sesės fil. Astos
Rainanauskaitės-Karosienės akordeonu
palydimos. Fil. Svajonė Kerelytė ir fil.
Vytenis Kirvelaitis pravedė smagų laužą.
Skambėjo daina po dainos, atsirado net
keli „savanoriai su pasirodymais — Lidija
Majauskaitė ir Asta Jurgutytė padainavo
kelias dainas, vėl pasirodė „Serenados"
vyrai, buvo pasirodymas apie šešias
naujas lietuviškas organizacijas, naujos
tikrosios narės pravedė dainą, broliai
Paulius Jurgutis ir Andrius Anužis iš
Detroito pravedė „Jonas turi vieną plak
tuką. Neatsiliko ir svečiai iš Bostono —
Antanas Kulbis ir Vytas Bazikas išvaidino
vieną dainą, o pabaigai Vytas Bazikas
padainavo kelias savo dainas, pritardamas
gitara laužą baigėm „Lietuva brangi" ir
„Ateina naktis”. Po paskutinių dainos
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Sesės padeda ne tik prie laužo, bet ir virtuvėje, iš k.:
dail. A. Karosienė, t.n. R. Ramanauskaitė ir t.n. N. Bichnevičiūtė.

žodžių nesiskirstėm, bet dar gan ilgokai
dalinomės dienos įspūdžiais.
Sekmadienį, po pusryčių buvo šv.
Mišios, aukojamos fil. kun. Antano Saulaičio. Skaitymus atliko fil. Alfa Juodikis ir
fil. Rita Likanderytė, o pianinu skambino
kand. Laima šarkaitė. Po pamaldų vyko
paskutinis vėliavų nuleidimas ir stovyklos
uždarymas. Buvo iškviesta šeimininkė
Danutė Kurauskienė, visą savaitgalį mus
maitinusi. Jai buvo nuoširdžiai padėkota.
Toliau vyko studijų dienų apžvalga. Po to,
nors lijo, buvo trumpas Romo Kalantos
pagerbimas prie jam skirto paminklo.

Susirinkę studijų dienoms išklausė
įvairių sričių paskaitų, dalyvavo pokal
biuose, išmoko ką nors naujo ir susipaži
no su naujais draugais, atnaujindami ir
senąsias pažintis. Smagiai praleidę savait
galį, visi žadėjo sekančiais metais vėl
sugrįžti.
tn. Ina Balsytė

AUKOS STUDIJŲ DIENOMIS
Studijų savaitgalis Dainavoje praėjo
sėkmingai, tačiau .atnešė kiek nuostolių.
Sekantieji dalyviai prisidėjo savo aukomis
nuostoliui sumažinti.

Studijų dienos gerai praėjo ir visi buvo
patenkinti programa ir stovykline nuotai
ka. Trūko tik daugiau žmonių. Kitais
metais nereikės konkuruoti su 600 metų
krikščionybės minėjimu Romoje, tai daly
vių bus daugiau. Pasimatysime vėl kitais
metais Tautinėj stovykloj — aišku,
Akademikų pastovyklėj, arba vėl A. S. S.

Fil. P. Molis, Wort. MA $50,—
Fil. Fil. P. ir D. Jurgučiai, Detroit, MI
$25,—
Fil. B. ir S. Vaškeliai, Chicago'$20,—
Fil. A. Juodikis, Cleveland, $20,—
P. Manelienė, Cleveland, OH. $20,—
Fil. L. Maskaliūnas, Chicago, $20,—
J. ir S. Užupiai, Chicago, $10,—

Ad Meliorem!

Už aukas širdingai dėkoja
A. S. S. VADIJA

fil. Rita Likanderytė
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ATĖJO JUODOS DIENOS LIETUVIŠ
KAI KNYGAI, ir nesimato pragiedriejimo
(pradėjau liet, knygas pardavinėti 1915
metais — jas leisti 1923 metais) ir niekad
nebuvo taip sunku liet, knygas ir kitus
leidinius kaip dabar pasidarė.
JŪSŲ leidykla viena iš garbingiausių
yra t. y. lietuvių — reiškiu Jums pagarbą
ir padėką, už atliktus didelius darbus. O
dabar lyg ir užuojautą, nes dabar išleisti
knygą be kieno nors paramos neįmanoma
— bus grynas nuostolis.
Turiu savo leidinių ne už vieną
desėtką tūkstančių, o už kelis desėtkus ir
nerandu galimybės ką su jais daryti? ? ?,
gal Jus jaunesnis man patarsite?, bandžiau
duoti bibliotekoms, jos priima, bet reik
mokėti už persiuntimą, o dabar persiunti
mas pasidarė sočiai brangus. Ta pačia
proga pažymiu, kad savo testamentą
neužmiršau ir JŪSŲ ĮSTAIGOS t. y. V. J.
Fondo, nes jis to vertas yra.

J. K.
Nuoširdžiai sveikinu Jus sukakties
proga ir, linkiu geros sėkmės dirbti, ir
toliau garbingą ir nelengvą tautybės
išlaikymo darbą. Ačiū už pakvietimą
dalyvauti Jūsų sukakties proga, deja
dalyvauti negaliu, nes esu silpnos sveika
tos senas 76 metų, amžiaus. Niekur iš
namų toli vykti jau neturiu jėgų. Tad
linkiu Jums viso geriausio, geros sveikatos
ir Dievo palaimos. Siunčiu Jums 10
dolerių vertės čekį. Tai tiek šį kartą, likit
sveiki iki kito karto.

Juozas Tamašauskas ir
Petronėlė mano žmona.
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Dėkoju Vydūno Jaunimo Fondo vado
vybei už gautą kvietimą dalyvauti Vydū
no Fondo trisdešimt penkių metų iškil
mėse. Deja nors širdis ir nori, šiuo metu
su jumis pabuvoti negalėsiu.
Lietuviškosios Skautybės Fondo valdy
bos sveikinimas šia proga buvo pasiųstas
pirmininkui, prašau jį perduoti dalyviams.

Su skautiškais linkėjimais,
v. s. Česlovas Kiliulis

širdingai dėkoju už gautą informacinę
medžiagą — apyskaitą, kuri labai vaizdžiai
pailiustruoja atliekamą darbą ir jo rezulta
tus. Sveikinu ir linkiu kuo geriausios
sėkmės visuose Jūsų užmojuose!

Džiugu girdėti gražius atgarsius praė
jusios šventės — 35-rių veiklos metų
sukakties paminėjimo. Gailiuosi negalėju
si dalyvauti kartu, ypač kai mintyse
prabėga pirmųjų Fondo dienų kelio prisi
minimai. Neatrodo, kad jau tokia ilga
metų grandinė nusitęsė. . .

Vyriausia Skautininke
Sesė Stefa

Jūsų kultūriniuose darbuose linkiu ko
geriausios sėkmės.
Vincas Urbonas
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KORTELIŲ KARALAITĖS PRISIMINIMAI
Dauguma mergaičių, vienu ar kitu
metu svajoja būti karalaitėmis. Vienos
nori būti tikros karalaitės, kurios gyvena
rūmuose, nešioja aukso karūnas, ir kurias
kiekvieną dieną bučiuoja princai atjoją ant
baltų žirgų. Kitos pasitenkina būti antros
rūšies karalaitėmis pradedant „Panele
Amerika" ir baigiant bulvių kasimo šven
tės karalaite. Lietuvių tarpe, vienu metu
buvo labai išgarsėjusi Metrikaitė —
„sūrių karalaitė". Pavydėjau jai iš širdies
dugno, kad jos tėvas gamina sūrius, o ne
kaip mano rašo knygas. Gyvenime lygy
bės nėra.
Žmonės ramino mane. „Užaugsi,
pasensi, į kuprą sulinksi ir tau visos
karalaitės iš galvos išgaruos. Bet likimas
to nelėmė. Kartą skaitau laikraštyje kad
įvyksta „senelės karalaitės" kontestas. Vėl
užėjo depresija. Plaukus nusidažiau gelto
nai. Nusipirkau netikras blakstienas, bet
karalystės kaip nebuvo, taip nebuvo.
Galvojau, jeigu nepriaugau ligi karalystės,
tai kas nors galėtų nors į garbės komitetą
paprašyti. O čia irgi nesiseka. Kai telefo
nas suskamba tai vis pakvietimai į bulvių
skutimo ir torkavimo komitetus, kėdžių ir
stalų nešimo, vokų lipinimo, ženklų
klijavimo ir t. t. . .
Nutariau kapituliuoti. Vienos gimsta
po karalaitės žvaigžde, kitos ne. Likimo
nepakeisi.
Bet klydau. Psichologai aiškina kad
likimas mūsų rankose. Reikia tik norėti ir

nepailstant siekti, ir tada žmogus gausi
savo troškulį.
Dar pradžios mokykloje, per tėvo
protekciją, įkritau VJF kalėdinių kortelių
rūšiavimo ir į vokus kišimo komitetą,
šiame komitete atradau save, ar kaip
proseneliai sakydavo, sužinojau „kur šuo
pakastas". Pastebėjau kad turiu mikliausi
us pirštus ir esu greičiausia kortelių kišėja
visam Čikagos pietvakaryje. Dėl mano
talentų pradėjo varžytis keli spaustuvi
ninkai. Ir jeigu jums ateidavo knygos su
sumaišytais puslapiais tai tikriausia būda
vo mano nuopelnas. Įgijau savimi pasitik
ėjimą. Gyvenimas pasidarė įdomesnis.
Kokių kortelių nebuvo — ir gražių, ir
kreivų, ir luošų, ir spalvuotų ir nespalvuotų, ir tokių kurios buvo nuspalvuotos,
bet turėjo būti nespalvuotos. Kiek korte
lių kišėjų praėjo pro rankas, ir kiek jų
nebegrįžo.
Norėjau nebegrįžti ir aš bet ką žmogus
sakysi kai vieną dieną pats Vydūno
Jaunimo Fondo viešpats Vytas Mikūnas
sako man: „Juk tu kortelių karalaitė, kaip
mes be tavęs apseisim?" Laimė trenkė
kaip žaibas. Čia buvo tiek metų lauktas
momentas. Pastebėjau kaip susiraukė
visos kitos būstinėje dirbančios moterys.
Ašara nuriedėjo Korzonienės veidu, mat ji
ne tik korteles kišo, bet ir į spaustuves
važinėjo ir kitus darbus atliko. Nusivylė ir
Eidukienė. Juk ji šešis vaikus beauginda
ma buvo kaip ta lietuvė motina prie
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ratelio, koja supa lopšį ir vis nepailstomai
rūšiuoja VJF korteles. Sužinojusi apie
mano karalystę, girdėjau kad pyko ir
Gustaitė iš L. A., kuri korteles ne tik
ekspedijavo, bet pati net nufotografuoda
vo. Mačiau kaip pavydo žaibai ėjo ir iš
kitų moterų akių. Bet kartę tapusi
karalaite, nepasidaviau. Sėdžiu ant sosto
ir nei krust. Tik prašau šiais metais
neskambinkit padėti su kalėdinėm korte

lėm. Supraskit! karalaitėms netinka juo
das darbas. Turiu baltas rankeles, su
raudonais ilgais nagais prižiūrėti. Bet
nemanykit kad nuo darbo atsisakau. Jeigu
20/20 kvies televizijoje apie Vydūno
Fondą pakalbėti mielai sutiksiu.

Ramunė,
kortelių karalaitė

Taip yra paruošiami išsiuntimui kalėdiniai atvirukai.
Dažnai talkininku būna kiek mažiau. . .

. . . Pageidautina, jei galite, kitoms
Kalėdoms gaminti grumstą šviesesnės
spalvos, pav. mėlynos, ružavos su gėl
ėmis. . . Arba su gėlėmis gražiai atspaus
dintas. Mano žmona labai myli gėles ir
daug jų augina ir prižiūri. . . Mes mielai
atvirukų užsisakytume, bet'kad nebūtų
per didelės ar per mažos, bet vidutinės. . .
Bet Jūs darykite kaip Jums patinka.

Prekyboje yra labai puikių sveikinimų,
todėl kerėplas, kurias Jūs spausdinate,
buvo gėda siųsti. . . Mums įdomu ne
modernizmas, bet lietuviškumas.

P. ir J. Tamašauskai

Kapt. M.
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šitokių atviručių nenoriu ir nemyliu.
Jos esą perdaug amerikoniškos.
M. M.
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Vasario lb d. minėjimo dalyviai Balzeko muziejaus
salėje. Viduryje paskaitininkas fil. J. Dainauskas tarpe
valdybos narių.

ADMINISTRACIJOS KAMPELIS
Administracija dėkoja už gausias aukas
ir dėmesį žurnalo išlaikymui. Visų lietuvi
škų laikraščių leidimo galimybės sunkėja,
todėl kiekvieną paaukotą dolerį didžiai
vertiname. Kviečiame visus pasinaudoti
pridėta 'atkarpa ir atnaujinti 1987 metų
prenumeratą, paraginti kitus užsisakyti
MŪSŲ VYTĮ ir pagal išgales prisidėti sava
auka.
GARBĖS PRENUMERATORIAI:
Janušienė Zuzana
Kalandra Veronika
Keršienė Danutė
Kun. Kijauskas G.
Noris Nina
Šliūpas Vytautas

GAUTOS AUKOS:

L. S. S. Fondas $200,—
Kun. J. Kubilius $100,—
Los Angeles Filisterių skyr. $100
Kaufmanienė Genė $11,—
Janušienė Zuzana $5,—
Jagutienė Amalija $3,—
Jelionienė Sofija $3,—
Meilienė Aldona $3,—
Mickus Tadas $3,—
Šatas Romas $3,—

Viršelio iliustracija Jūratės Eidukaitės Okura.

Užsklandos Vinco Luko.

Nuotraukos: J. Tamulaičio, D. Barzdžiūtės, R. Likanderytės ir kitų.
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VERTA ŽINOTI

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS YRA IŠDAVĘS $136,769.00 PASKOLŲ 153
LIETUVIAMS STUDENTAMS GYVENANTIEMS 12 PASAULIO KRAŠTŲ. VISI
PASKOLAS GRĄŽINO, IŠSKYRUS 2 SKOLININKUS.

LITUANISTINIŲ NEGRĄŽINAMŲ STIPENDIJŲ IŠMOKĖTA $25,388.68 JAS
GAVO 46 LIETUVIAI STUDENTAI IŠ 3 PASAULIO KRAŠTŲ. KELI STUDENTAI
STIPENDIJAS GAVO 2 IR 3 KARTUS!

BUVO REMTA LITUANISTINIAI SEMINARAI FORDHAMO, KENTO IR ILLINOIS
UNIVERSITETUOSE.
VISUOMENINIO DARBO VASAROS 6 SAVAIČIŲ KURSAI ĮVYKO KETURIS
KARTUS. 12 DALYVIŲ SUSIPAŽINO SU LIETUVIŠKOMIS PROBLEMOMIS,
TURĖJO PROGŲ SUSITAUPYTI ŽIEMOS STUDIJOMS.

KURSŲ DALYVIAI PARUOŠĖ
MOKYKLOMS IR JAUNIMUI.

5 SKAITYMŲ KNYGAS LITUANISTINĖMS

JAUNIMO ORGANIZACIJOS BUVO REMIAMOS PASKOLOMIS IR PAŠALPO
MIS $18,121.25 SUMOJE IR LIETUVIŠKOS GIMNAZIJOS VOKIETIJOJE IR
LENKIJOJE.

METINĖS VJF PREMIJOS ĮTEIKTOS 11 LAUREATŲ, KURIE PASIŽYMĖJO
MOKSLE, MENE AR VISUOMENINĖJE VEIKLOJE. DAUGELIS JŲ JĄU YRA
VADOVAUJANTIEJI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE. DR. V. KUDIRKOS ŽODŽIAIS
TARIANT — LIETUVYBĖS STULPAI.
LIETUVOS ISTORIJĄ REDAGUOTĄ A. ŠAPOKOS, VYDŪNO KNYGĄ VOKIEČIŲ
KALBOJE IŠLEIDO VJF. JOS PLAČIAI PASKLEISTOS PASAULIO BIBLIOTEKOSE
IR TĖVYNĖJE LIETUVOJE.

SKIRIAMOS PAŠALPOS KNYGŲ LEIDYBAI ANGLŲ KALBOJE.
RUOŠIAMA NAUJA LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE, KURI NUTARTA
IŠLEISTI SU PUOŠNIOMIS ILIUSTRACIJOMIS. GREITAI PASIRODYS LABAI
STAMBI V. STATKAUS KNYGA GINKLUOTOS LIETUVOS PAJĖGOS.
NEMOKAMAI DUODAMOS KNYGOS VEŽANTIEMS JAS Į LIETUVĄ IR LENKI
JĄ-

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS IKI 1987 METŲ IŠMOKĖJO 10 KARTŲ DAUGIAU
UŽ LIETUVIŲ FONDĄ! VJF YRA GAVĘS $31.000 AUKŲ, O LF $3.500.000 VJF
IŠMOKĖJO $223,988 ir LF $2,500.000 VYDŪNO JAUNIMO FONDAS >YRA GAVĘS
100 KARTŲ MAŽIAU AUKŲ IR YRA IŠMOKĖJĘS TIK 10 KARTŲ MAŽIAU!
• VYDŪNO JAUNIMO FONDE YRA GERIAUSIAI INVESTUOTI (PLB Pirm. V.
KAMAMTAS).

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS, INC.
3001 W. 59TH STREET
CHICAGO, IL 60629

