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išleisti ne vieną, bet bent du „Mūsų
Vyčio" numerius. Tikimės, kad čia bus
pirmutinis, o ne paskutinis Atlanto Rajone
numeris. Didelė dalis šio numerio skirta
Bostono žinioms ir Atlanto Rajono ASS
Atrodo tik vakar Atlanto Rajono Įgalio stovyklų apžvalgai.
tinis Vaidievutis Mantautas pakvietė
Prie šito numerio daug kas žadėjo stoti
mane į pavaduotojas! Labai sutikome, į talką. Na, bet ne visuomet visi planai
gražiai dirbome kartu, ir tikrai akademikų išsipildo. Norėčiau padėkoti broliui Vaidieveikla Atlanto Rajone pradėjo atsigauti. vučiui Mantautui už visus patarimus, už
Per tuos tris metus labai daug darbo pagalbą ir kantrybę! Nuoširdus ačiū t. n.
atlikome. Teko man per tris Atlanto Nidai šnipaitei už įdėtą laiką ir darbą.
Rajono Akademikų Skautų Stovyklas
Čia rasite fil. Apolinaro Treinio ir fil.
viršininkauti.
Julio špakevičiaus straipsnelį Bostono
1985 AR stovykla „Anykščių šilelis"
veiklos apžvalgą. Amerikiečių pasakymas
ASS stovykla „Ąžuolynas"
— nuotraukos kalba geriau negu žodžiai,
1986 AR stovykla „Romuva"
štai, nutarėme pasidalinti su Jumis mūsų
ASS stovykla „Medvėgalis"
veiklą nuotraukomis. Čia sudėjome nuo
1987 AR stovykla „Šventaragis"
traukų montažą. Žvilgsnis į praeitį: keletą
ASS stovykla „Mindaugas"
nuotraukų iš Bostono ASS praeities.
Teko dažnai su broliu Vaidevučiu Žvilgsnis į ateitį: rinkinys nuotraukų iš
planuoti, organizuoti, diskutuoti. Po daug trijų Atlanto Rajono Stovyklų! Mūsų
posėdžių, daug pasikalbėjimų, nutarėme žingsnis tvirtas, ateitis šviesi!

Praėjo meteliai
Praeis du ar trys
O praėjęs laikas
Niekados negrįš.

J. Aukštikalnienė

šio ,,M. V." numerio redaktorė Jūratė Aukštikalnienė (Bostonas)

ir prof. fil. Vaidevutis. Mantautas (Hertford, Conn.).
LIETUVOS
Į
NACI ONA LINB 1
M MAŽVYDO
BIBLIOTEKA Į

.
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Buvęs ASS p-kas fii. Kęstutis Ječius perduoda
pirmininko pareigas s. Danutei Eidukienei.
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Naujoji A.S.S. vadija. Sėdi: V. Milaveckienė, R. Viskanta, J. Variakojienė, pirm. D.
Eidukienė, J. Damauskas, A. Likanderienė, P. Rudaitienė, A. Rasutienė, I. Kairytė. Stovi: R.

Dirvonis, E. Korzonas, S. Miknaitis, L. Maskaliūnas, V. Mikūnas, A. Rauchas ir K. Jecius.

KAM REIKALINGAS
AKADEMINIS SKAUTŲ JAUNIMAS?
Akademinis Skautų Sąjūdis nėra moks
linė institucija, o organizacija skaučių ir
skautų, studijuojančių aukštosiose mokyk
lose. Baigę mokslus, jie lieka organizacijoje
alumnais, pagal Lietuvos tradiciją vadina
mi filisteriais. Dėl to Akademinio skautų
sąjūdžio nariai neturėtų vadintis akademi
kais, o geriau kukliau: studentės skautės,
studentai skautai, filisterės, filisteriai. Iš
tokių nepaprastų, o skautiškų studentų ar
filisterių lietuvių visuomenė gali laukti
daugiau pastangų ugdyti savo asmenybę ir
kūrybingai dirbti ne tik savo asmeniškai
naudai. To reikalauja pagrindinis skautavimo tikslas: gyventi tėvynei ir artimui.
Galima įsivaizduoti tris ugdymo laiptus
perėjimui iš skauto-vaiko į skautus-

filisterius. Pirmasis laiptas jau praeityje:
tai vaikų ir jaunuolių skautavimas, žaidi
mai. Antrasis laiptas — skautiškas studen
tavimas. Tai yra 4-6 metų laikotarpis, kada
mokomasi specialybės arba profesijos
kartu su bendrojo išsilavinimo pakėlimu.
Trečiasis laiptas — skautų filisterių sieki
mas gilesnio savo profesijos patyrimo ir
įsijungimo j lietuvių visuomenę per ben
drines organizacijas. Antrasis, studentiš
kasis laiptas įpareigoja studentus skautus
neapsiriboti formaliu mokslu aukštojoje
mokykloje. Reikalinga daugiau išmokti ir
daugiau sužinoti, negu reikalaujama mo
kykloje. Mūsų organizacijos šaunus akade
minis vardas įpareigoja narius susipažinti
su gyvenamojo krašto lietuvių visuomenės
3
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struktūra ir su aktualiomis Lietuvos
problemomis. Sueigų bei stovyklų studen
tų skautų programoje reikia susipažinti su
lietuvių profesinėmis organizacijomis,
kaip rašytojų, architektų, inžinierių, meni
ninkų, gydytojų ir kitomis. Svarbu žinoti
lietuvių finansinius fondus, kur galima
prašyti stipendijų studijoms ar kitiems
svarbiems uždaviniams realizuoti. Jų yra
keli: didysis Lietuvių fondas, mažesni
Vydūno jaunimo, Ateities, individualių
mecenatų fondai. Reikia susipažinti su
lietuvių visuomenės struktūra, suprasti
VLIKo, LB, ALT, BALFo uždavinius ir
atliekamus darbus. Filisteriams turėtų būti
jdomūs Lituanistikos instituto, Lietuvių
katalikų mokslų akademijos, šviesosSantaros darbai, Europos lietuvių savaitės.
Kiekvienam lietuviui, neatšalusiam nuo
tolimosios tėvynės ir nuo čia esančios
diasporos, neatitrūkusiam nuo svųjų ša
knų turėtų rūpėti pasiskaityti lietuviškus
laikraščius bei žurnalus, žinoti, kas ir kur
juos spausdina. Taip pat svarbu žinoti
lietuviškas knygų leidyklas ir naudotis jų
patarnavimais. Atrodo, kad čia suminėtieji
interesai bei uždaviniai gali būti svetimi, ar
net persunkus šių dienų jaunimui, pasi
nešusiam daugiau j pramogas („fun"),
negu rimtiems užsiėmimams. Kita vertus,
ASS narės ir nariai nėra jaunimas tik „for
fun", nes kitaip jie nebūtų mūsų organi
zacijoje. Savo geru pavyzdžiu studentai
skautai ir skautės galėtų patraukti ir kitą
jaunimą.
Su minėtuoju žinių bagažu jau galima
kopti j trečiąjį laiptą — būti sąmoninga
filistere ar filisteriu. Dabar jau turėtų būti
lengva susirasti sau tinkamą vietą lietuvių
visuomenės struktūroje ir ne tik imti iš
jos, o ir duoti savo laiko, savo darbo, savo
pinigų. Kuriam tikslui? Tam, kad pratęs
tume lietuviškąsias tradicijas ir keltume
lietuvių kultūrą savo tėvynės garbei ir
savo satisfakcijai. Žinoma, dalis skautų
filisterių lieka ir turėtų likti dirbti savajai
Lietuvių skautų organizacijai kaip vaikų
vadovai, „Mūsų Vyčio", „Skautų Aido"
4

bendradarbiai, Vydūno jaunimo fondo ir
Skautybės fondo talkininkai.
Akademinis skautų sąjūdžio ir jų
padalinių: Studenčių skaučių draugovės,
Vyčio korporacijos ir Filisterių sąjungos
vadovybės perėjo j jaunesnes rankas.
Organizacijos vadovai galėtų nebekartoti
praeities klaidų ir pakelti ASS akademinį
lygį ir prestižą visuomenėje. Mūsų garbės
narys ir filisteris Bronius Kviklys, žinomas
autorius ir publicistas, primena man kai
kurias praeities ir dabarties klaidas. ASS
organizacija, turėdama šimtus narių, taigi
labai didelį žmonių potencialą, permažai
davė lietuvių visuomenei. Nemažai yra
davę atskiri ASS nariai-visuomenininkai,
mokslininkai, pedagogai, — bet ne pati
organizacija savo valdybų ar pirmininkų
iniciatyva. Neturime žinių, kad ASS
vadovybė būtų kada nors rimčiau susirūpi
nusi, kaip atiduoti deramą duoklę Lietuvai.
Nebūta nei planų, nei žinomos paskatos.
ASS ir FSS (filisterių) vadovybės savo
narių atliktų darbų beveik „nematydavo",
net ir tais atvejais, kai jie susilaukdavo
pripažinimo ar apdovanojimų iš kitų
organizacijų ar institucijų. Kai ASS ruošia
studijų savaites, stovyklas, vakarinius
renginius, tai paskaitininkais ar pranešė
jais dažnai kviesdavo ne ASS narius, o kitų
organizacijų žmones. Tuo tarpu kitos
draugijos mielai kviečiasi mūsų filisterius
paskaitininkais ar vadovaujančioms pozici
joms visuomenėje. Toks abipusis bendra
darbiavimas yra naudingas, bet dėl to ASS
vadovybė neturėtų ignoruoti savųjų po
tencialių narių ypatingomis progomis.
Atrodo, kad ir pavieniai ASS nariai
galėtų daugiau domėtis lietuvių išeivijos ir
Lietuvos kultūrine veikla ir politinėmis
aktualijomis. Nors ir turime savą ASS
knygų leidyklą, bet toli gražu ne visi mūsų
nariai perka tos leidyklos knygas. Dėl to
leidykla neturi nė trijų šimtų prenume
ratorių, o galėtų jų būti dvigubai daugiau.
Pasitaiko, kad ir iš tų 300 prenumeratorių
kai kas jiems nusiųstas knygas grąžina
leidyklai („kam man tos knygos reikia?").
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Jei ir nereikia, tai visada galima rasti ką
kitą, kuriam reikia, ir padovanoti. O
savajai ASS leidyklai reikia pirkėjų ir jų
pinigų. Ir kitose srityse laukiama daugiau
dosnumo iš ASS filisterių, ypač iš turtin
gesniųjų. šalpos fondai, lietuvių politinė
akcija, Lietuvių fondas, paskirų asmenų
kultūriniai projektai, spaudos išlaikymas
— tai vis laukai, kuriems reikia finansinės
paramos. Palyginkime, ko reikalaujama iš
Amerikos universitetų alumnų: jie nuolat
prašomi duoti pinigų visų pirma savajam
universitetui ar kolegijai, o taip pat
visokiems specialiems projektams. Ir lietu
viai alumnai — filisteriai galėtų ir turėtų
aukoti geriems tikslams ne dešimtinėmis,
o kartais ir tūkstantinėmis dolerių. Tada
atsistotume lygiomis greta graikų, žydų ar
latvių, kurie toje srityje yra mus pralenkę.
Kad nors dalis čia iškeltų sumanymų
būtų lengviau realizuojama ir kai kurių
praeities klaidų būtų išvengta, reikia ASS
vadovybės iniciatyvos. Reikia plano keleriems metams, kurie kultūriniai ar specifi
škai skautiški projektai turėtų būti remia
mi ar iš nieko pradedami. ASS leidykla
turėtų paskelbti numatomų knygų sąrašus
ir leisti dėl jų pasisakyti leidyklos pre
numeratoriams. Tada paaiškėtų, ko pagei
daujama. Reikėtų, kad ASS paremtų ir
pavienių savo narių atliekamus kultūrini
us, ne komercinius darbus. Padėtų išleisti
parašytus veikalus, padėtų juos platinti,
suruoštų naujų veikalų sutikimo iškilmes
ir kitokiu būdu tinkamai įvertintų. Prieš 7
metus AS Los Angeles filisteriai atliko
gražų darbą — išleido Vilniaus universite
to jubiliejinį medalį, sukurtą skulptoriaus
V. Kašubos. Rodosi, kad gavo gražaus
pelno. Tokius darbus reikia tęsti nebūtinai
ASS centre, bet ir skyriuose. Bostoniškiai
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filisteriai jau dešimtį metų dirba Lietuviš
kosios skautybės fonde ir leidžia visokius
lietuvių menininkų sukurtus jubiliejinius
ženklus, kurie pageidaujami visuose konti
nentuose, kaip lietuviškas suvenyras —
tautinė reklama.
Pabaigai: ar ASS nariai ne permažai
domisi okupuotąja Lietuva? Jos žmonės
reikalingi mūsų dėmesio ir kartais pagal
bos. Reiktų dažniau lankytis, palaikyti
ryšius paštu, pagloboti atvažiuojančius
svečius. Kiek tik įmanoma, reikia mainytis
knygomis ir spauda. Lietuvos universitetų
bibliotekoms galima ir reikia siuntinėti
profesinės literatūros svetimomis kalbo
mis. Graži pradžia buvo padaryta 1979
metais čikagiečių iniciatyva. Atrodo, kad
mūsų studentams verta vykti į Vilniaus
universiteto ruošiamus vasarinius litua
nistikos kursus. Kelių metų patirtis rodo,
kad iš to yra naudos lietuviškajai išeivijai.
Studentai nepraranda galvų tenai, o grįžta
labiau pamilę savo tėvų kraštą.
Tikėkimės, kad naujoji ASS vadovybė
išvarys gilesnę vagą ne tik siaurai supran
tamoje organizacinėje veikloje, o ir plačiau
užsimojusi lietuviškosios visuomenės lau
kuose. Laikas padarė tai, kad dabar turime
daugiau filisterių studentų, tad ir veikla
turi remtis filisteriais nemažiau kaip
studentais. Reikia bandyti grąžinti į Aka
deminį skautų sąjūdį nutolusius narius. Jei
kam nepatiks mano „pamoksliškas"
straipsnio turinys, tai dalinuos atsako
mybe su šio numerio redaktore filistere
Jūrate Aukštikalniene. Straipsnis buvo jos
paprašytas ir maždaug nurodytas jo
turinys. Tad ačiū filisterei Jūratei.

Fil. Jurgis Gimbutas
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1966 m. Jaunimo Kongreso Stovykloje Bostono akademikės
(antroje

eilėje

trečia)

ir

Giedrė

Jūratė

Norkūnaitė-Aukštikalnienė

Karosaitė- Budreckienė.

1966 m. Jaunimo Kongreso Stovykloje Bostono akademikai. Antroji iš kairės Giedrė Galinytė-

Penčylienė-,,Panelė Lietuva".
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ŽODIS IŠ A.S.S. ATLANTO RAJONO
SESĖMS IR BROLIAMS AKADEMIKAMS
s. fil. Vaidievutis Andrius Mantautas

Laiškelį broleliui rašau, rašau,
Žodelį man tarti prašau, prašau. . .

(Kažkada dainuotieji žodžiai)
Garsusis viduramžių domininkonas
Meister Eckhart (1260-1327), dažnai vadi
namas vokiečių filosofinės terminologijos
tėvu, kartą pasakė: „Žodžiai yra labai
galingi. Žodžiais galima daryti stebuklus,
nes jie išplaukia iš Amžinojo Žodžio, Dievo
Sūnaus!" Prabėgus beveik trims šimtmeči
ams, Martyno Mažvydo CATECHISMVSA PRASTY SZADEI atidarė vartelius
literatūrai lietuvių kalba. Skaitydamas
lietuviškąjį žodį 1883 m. pasirodžiusioje
„Aušroje", Vincas Kudirka pravirko apsi
kniaubęs ant stalo, pasijuto lietuviu
esąs. . . Maironis, kalbėdamas 1831-ųjų
metų sukilimo liudininko lūpomis, pra
našavo:

„Mokytojų žodis
Stebuklus parodys:
Užgims darbininkų šimtai
Tenai, kur šiandieną
Bevargstantį vieną
Ant mūsų dirvonų matai."
Didelis skautų gerbėjas ir rėmėjas,
Lietuvos
šaulių
ideologas
Vladas
Putvinskis-Pūtvis, paskutinį kartą kreip
damasis į šaulius iš Raudonojo kryžiaus
ligoninės Kaune naujųjų 1929 m. išvaka
rėse rašė: „Visi mes broliai, ir seni ir jauni,
sveiki ir ligonys (man šiuo metu tenka būti
tarp paskutiniųjų), raginkim kits kitą,
padėkim viens kitam, palaikykim tautos
8

pasitikėjimą ir savo jėgomis ir gerais
siekimais. Nes išties mūsų tautos ir mūsų
pačių jėgos ir galios yra didelės, bet jos
neveikia iki jų nesukels pasitikėjimas ir
siekti pasiryžusi valia. O tikėti, ryžtis ir
siekti sunku yra, nes dar nepamiršę esame
dejuoti, dar nepakankamai išdrįsę viltis
pradžios pasisekimais. Taigi, broliškai
padėkim viens kitam palaikyti dvasią, nes
joje yra vyriausia pasisekimo sąlyga."
Tardami žodį viens kitam per Mūsų
Vyčio puslapius gal nepadarysime didelių
stebuklų, negausime Nobelio premijos,
nesukursime naujos epochos lietuvių
literatūroje. Tačiau kiekvienas naujas
numeris vistiek mums padeda palaikyti
glaudesnius tarpusavio ryšius, sustiprina
mūsų dvasią, padeda geriau tarnauti mūsų
idealams. Ypač dėmesio vertas šiąja
prasme yra paskutinis Mūsų Vyčio nume
ris, kurį redagavo penki jauni akademikai,
jų pačių žodžiais tariant, iš tūkstančių
puslapių suredaguodami keturių dešimt
mečių veiklos leidinį, šis retrospektyvinis,
antologinis numeris jauniesiems redakto
riams tikrai gerai pavyko. Galima sutikti
su jų nuomone, kad toks sumanymas (ir jo
realizavimas) yra pirmasis per beveik
keturiasdešimt metų.
Dabartinis sesės fil. ps. Jūratės Aukštikalnienės redaguotas numeris yra šiek tiek
kitokio pobūdžio. Centro Valdyba jau
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daugiau negu prieš vienerius metus krei
pėsi j mūsų, atseit, A.S.S. Atlanto rajoną
su prašymu suredaguoti bent porą nume
rių. Pasikrapštę savo ir senas ir jaunas
makaules ir truputi griaudžiai padūsavę
(tinginiams gyvenimas juk visad lengves
nis!), pagaliau sutikome, nes mums atrodė
— ir tebeatrodo — kad tokiu- būdu ne vien
tiktai atliksime savo skautišką pareigą, bet
taip pat mūsų darbą praturtinsime ir
naujenybe, kuri galėtų mūsų.sąjūdžiui būti
gal net ir labai naudinga.

Vyresnieji mūsų idėjinės šeimos nariai
ir narės neabejotinai prisimena, atrodo,
niekada nepabaigiamus pokalbius pirmai
siais metais ar mėnesiais Tėvynę palikus.
Nors kojos vaikščiojo svetimų kelių dulkė
mis, sielos ir širdys buvo likę Lietuvoje.
Valandų valandomis kalbėdavom apie
kiekvieną tėviškės kampą ir kampelį.
Atsimenu, kaip 1944 metų ankstyvą,
gražų, saulėtą rudenį Vokietijoje atkakliai
ginčijomės apie Šiaulius didžiulėje vyrų
grupėje. Vieni tvirtino, jog Šiauliai —
nuobodžiausias Lietuvos miestas, kuriame
visai nėra ko daryti. Kiti taip atkakliai gynė
Šiaulių grožį ir gyrė — beveik garbino —
įdomias to miesto vietas, kad tik vargais
negalais išvengėme sukruvintų nosių, o
gal net ir kokio brakštelėjusio kaulelio.
Pagyvenus porą matų taip vadinamose
Dievo paukštelių stovyklose arba lage
riuose, šalia tebesitęsiančių diskusijų apie
Lietuvą bei jos įvairius kampelius, jau
būdavo kas kart vis daugiau kalbama apie
amerikiečių, anglų, prancūzų zonas, apie
paskiras kolonijas. Pradėjome save vadinti
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Miuncheniečiais, Augsburgiečiais, Rebdorfiškiais ir kitokiais „iškiais"h
Persikėlimas į tolimus užjūrio kraštus,
ilga metų eilė juose prabėgusi su skausmo
ir džiaugsmo valandomis, šeimų sudary
mu, vaikų ir net anūkų auginimu, studijo
mis, darbais, skirtingais išgyvenimais bei
patirtimis taipgi padarė savo. Lietuvos
meilė tebedega mūsų širdyse ir mus
tebejungia tie patys idealai, bet reikšmin
gus skirtumus tarp mūsų nesunkiai paste
bės kiekvienas, kuris, pavyzdžiui, kelias
dešimtis metų praleidęs Čikagoje persike
lia gyventi į Bostoną, Hartfordą, Waterburį, Worcesterj, New Yorką. . . Ne vien
tik laikas, bet ir vieta (nekalbant jau apie
profesiją) mumyse paliko gilų, neišdildomą
antspaudą.
Kaip tik dėl tos priežasties ir yra
nepaprastai svarbu palaikyti dar gilesnius,
dar šiltesnius tarpusavio ryšius. Tam tikra
prasme, privalome iš naujo susipažinti
vieni su kitais, pasidalinti įspūdžiais,
suartėti. Centro Valdybos sumanymas ir
pasiūlymas paskiriems A.S.S. rajonams iš
eilės redaguoti bent po vieną-kitą Mūsų
Vyčio numerį yra beveik ideali proga
tokiam suartėjimui. Dar gražiau ir malo
niau, kai atsiranda pasišventimo, noro,
darbo ir medžiagos vienai vietovei paruoš
ti atskirą numerį.
Mūsų rajone tokja vietovė atsirado
tuojau pat, būtent, Bostonas. Atsirado ir
energinga, jaunąją akademikų kartą atsto
vaujanti redaktorė, trijų A.S.S. stovyklų
viršininkė, rajono vadeivos pavaduotoja
sesė fil. ps. Jūratė Aukštikalnienė. Ačiū
Jūratei.
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BOSTONO AKADEMIKŲ SKAUTŲ SKYRIUS
Apolinaras Treinys ir Julius Špakevičius

Bostono Akademikų skautų skyriaus
steigiamoji sueiga įvyko 1950 m. lapkričio
mėn. 19 d. prof. Igno Končiaus bute.
Dalyvavo dvi sesės ir septyni broliai. Prof.
Končiui pirmininkaujant, nutarta įsteigti
mišrų ASS vienetą kartu veikiant ASD-vei
ir Korp! Vytis. Pirmuoju pirmininku
išrinktas fil. Kęstutis Kasperavičius ir
sekretore t. n. Aldona Labuckaitė. 1951 m.
išrenkamas senj. Apolinaras Treinys ir
t. n. Gražina Čaplikaitė. Dalyvauta ASS
suvažiavimuose ir stovyklose.
Po metų vėl pirmininku perrinktas A.
Treinys ir sekretore t. n. Raminta Mantautienė. 1953 m. valdyba sudaryta iš A.
Labuckaitės, sen. R. Mieželio ir vieno
kooptuoto nario. Narių skaičiui augant,
didėja ir valdybos sąstatas. . . 1955 m.
valdybą sudaro: pirm. A. Treinys, junj.
tėvūnas Kostas Nenortas ir spec, reikalų
vedėjas senj. A. Banevičius. Tais pačiais
metais šaukiamas Atlanto Raj. ASS sąsk
rydis Bostone. 1958-1960 metų tarpe
Bostono ASS vadovauja senj. Gediminas
Kurpis, o po jo t. n. Birutė Banaitytė. 1960
m. prof. Končius apdovanojamas „Geleži
nio Vilko" ordinu, kurį įteikia Lietuvos
garbės konsulas Bostone A. šalna. Tą patį
rudenį skyrius suruošia Studijų dienas,
kuriose paskaitas skaitė dr. J. Gimbutas,
fil. V. Mantautas, rašytojas St. Santvaras,
p. E. Vosyliūnienė ir dr. J. Girnius.
Tuometiniai ASD ir Korp! Vytis vadovai
t. n. Milita Lemonaitė ir senj. Laimis
Venckus bei visi ASS skyriaus nariai įdėjo
daug pastangų prie šio renginio pasiseki
mo. 1960-1970 dešimtmetis pasižymėjo
ASS Bostone išaugimu ir stipria veikla.
1960 m. veikė trys vienetai: Korp. Vytis su
dvylika narių (pirm. senj. L. Venckus),
ASD-vė su dvidešimt narių (pirm. M.

Lemonaitė), ir filisterių — aštuoni nariai
(pirm. A. Treinys). Dr. J. Gimbutas
išrenkamas ASS Bostono skyriaus pirmi
ninku. 1961 m. skyriaus metinėj šventėj,
su naujų narių pasižadėjimu, ASS Bostono
šeima siekia 40 narių. Ruošiama lietuvių
dailininkų paroda, padedant dail. V. Viz
girdai. Paveikslai buvo pasiskolinti iš
privačių namų, jų susirinko net 80. Parodą
atidarė dail. V. K. Jonynas. 1962 m. ASS
Bostono skyrius atidaro savą būstinę 330
E St. S. Boston'e. Patalpų mecenatė — p.
Ona Ivaškienė, ilgametė Bostono taut,
šokių sambūrio vadovė. 1963 m. prof.
Ignas Končius pakviestas ASS garbės
nariu. ASS skyriaus pirm, pareigas eina fil.
A. Treinys.
1964 m. naują ASS valdybą sudaro:
pirm. fil. Julius špakevičius, ASD pirm,
t. n. Aldona Malėnaitė, kandidačių globėja
t. n. Laima Jakutytė, Korp! Vytis pirm,
senj. Algis Lapšys, junj. tėvūnas senj.
Juozas Venckus, sekretorius senj. Alf.
Baika, bendras iždininkas senj. R. Skrinska
ir ASD sekretorė — korespondentė kand.
Jūra Galinytė. Surengiamas iškilmingas
ASS 40 m. sukakties minėjimas su fil. dr. J.
Gimbuto paskaita.
1964-69 m. laikotarpyje ASS Bostono
skyriui vadovauja fil. J. špakevičius, o
valdybas sudaro šie akademikai: t. n.
Audronė Kubiliūtė, t. n. Glorija Razvadauskaitė, t. n. Jūra Galinytė, t. n. Audro
nė Lapinskaitė, t. n. Giedrė Galinytė, t. n.
Giedrė Karosaitė, t. n. Aušra Kubiliūtė, ir
t. n. Jūratė Norkūnaitė. Korp! Vytis —
senj. Arvydas Vaičiurgis, senj. Juozas
Venckus, senj. Uogintas Kubilius, senj.
Algis Lapšys, ir senj. Juozas Biknaitis. Eita
pilna ASS programa: pravesta eilė paš
nekesių, kviečiant į susirinkimus prelegen-
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ASS DIENA

STOVYKLOJE

Svečiai: Kęstutis Ječius,
Petras Molis,

Apolinaras Treinys

Klausomės Dr. Gimbuto pašnekesio.
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tais p. E. Vasyliūnienę (tema: pasaulinio
masto filosofai), dr. J. Girnių (lietuvybės
bei tautiškumo išlaikymas svetur). Vasa
ros metu ruoštos iškylos Cape Codan pas
fil. K. Nenortą, ir pas t. n. Grytę Kuncaitytę. Kasmet rengti kalėdiniai ir velykiniai
šokiai, kurie sutraukdavo jaunimą ir iš kitų
vietovių. Mažesnės apimties pobūviai ir
susirinkimai vykdavo Sandaros namuose F
gatvėje, So. Boston'e.
1967 m. surengtas studijų suvažiavi
mas Atl. rajono stovyklavietėje „Ąžuoly
nas", Lisbon, CT. Pagrindinis prelegentas
fil. dr. J. Gimbutas. Dalyvavo daug narių iš
New Yorko, New Jersey bei kaimyninio
Worcesterio. Bostono ASS nariai(ės) daly
vavo 1966 m. Jaunimo kongreso stovykloj,
ASS pastovyklėje Dainavoj) ir 1968 m.
LSS Tautinėj stovykloj.
1969 m. ASS Bostono skyrius persit
varkė ir tolimesnei veiklai vadovavo fil.
Genutė Čikštė-šikštėnaitė (ASD) ir senj.
Gintaras Karosas (Korp! Vytis). Daugeliui
aktyvesniųjų narių apleidžiant Bostoną,
skyriaus veikla sumažėjo. Nesusilaukta
prieauglio. . . 1978 m. gegužės 19 d. fil. A.
Treinio namuose šaukiamas susirinkimas
norint pagyvinti veiklą. Dalis narių daly

vauja 1978 m. Vl-je Tautinėje stovykloje.
1979 m. Atlanto rajono „švyturys" sto
vykloje vėl bandoma judinti veiklą. Čia fil.
P. Molis išrinktas Atl. Raj. ASS Vadeiva.
1982 m. Atl. raj. stovykloje „Maironis"
veikia ASS pastovyklė „Čičinsko Dvaras".
Stovyklos viršininkas fil. A. Treinys,
programos vedėja fil. Livija Garsienė.
Panašios pastovyklėš ruošiamos kasmet.
Be vietinių akademikų dalyvauja svečių iš
Čikagos, Detroito ir Cleveland©. 1983 m.
gegužės 21 iškilmingos ASS sueigos metu
spalvas gavo v. s. Lilė Milukienė iš New
Yorko ir ps. fil. Laimutė Kormosšvarcaitė. 1985 m. kovo 3 d. įvykusioj ASS
Bostono skyriaus sueigoj sudaryta ši
valdyba: ASS ir FSS pirm. fil. A. Treinys,
ASD pirm. fil. Jūratė Aukštikalnienė, vbos narė fil. Judita Huston-Subatytė,
Korp! Vytis pirm. Vyt. Jurgėla, Jr.
Daugelis Bostono akademikų dirbo ir
dirba LSS Taryboje, Pirmijoj, Lietuviškosi
os skautijos fonde (Gimbutas, Nenortas,
špakevičius, Zikienė), Seserijos ir Brolijos
vadijose, bei talkininkauja vietos skautųčių vienetams. Taip pat daugelis narių yra
įsijungę į kultūrinę/visuomeninę lietuvių
veiklą.

Apolinaras Treinys, Petras Molis, Vaidevutis
Mantautas — trys „šulai" Atlanto rajone.
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Sesės, brolių pagerbtos rožėmis!
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Aš ir mano ateitis
Nida Šnipaitė

Nors man atrodo aišku, kokia kryptimi
mano gyvenimas (profesinis) turės pasi
sukti, dažnai suabejodavau, kuria linkme
pasukti. Mano rankos neblogai valdo
pieštuką ir įvairius įrankius, todėl aš
galvojau, jog man patiktų architektūra ar
grafika. Praėjusi vasara visas mano idėjas
ir planus paleido vėjais. Ir štai kodėl.
Vasaros metu pasitaikė proga padirbėti
su vaikais vasaros stovykloje. Vaikų
amžius buvo nuo šešių iki dvylikos metų.
Dauguma buvo dirbančių tėvų vaikai.
Dalis buvo gavę įvairias stipendijas. Kas
dien dirbau su 120 vaikų. Oficialus mano
titulas buvo „meno mokytoja" ir „gamtos
specialistė", bet darbas stovykloje reikala
vo daug daugiau nei sausos pamokos. Aš
tapau ne tik vaikų mokytoja, bet ir jų
patikėtinė.
Vasaros bėgyje man teko pažinti virš
400 vaikų. Daugumos jų veidai ir vardai
jau seniai pamiršti, bet yra keletas, kurie
mano mintyse ir širdyje pasiliks amžinai.
Tai vaikai ir jų istorijos, kurie sumaišė
mano ateities planus.

Vienas berniukas (vadinkim jį Andri
um), septynių metų, labai kapryzingas tiek
kalboje, tiek elgesyje. Tarėmės su psicho
logu. Psichologas spėliojo, jog vaiko elges
ys bando mums pasakyti, kad jis namuose
buvo skriaudžiamas ir išnaudojamas ne tik
žodžiais, bet ir lytiniai. Tada prasidėjo
' mano tikrasis darbas. Aš turėjau vaiką

skatinti piešti paveikslus tema: „šeima ir
gyvenimas namuose". Rezultatai buvo
labai įdomūs: paveikslai pikti, sumaišyti,
namų gyvenimas nemalonus. Mums buvo
aišku, kad piešiniais bandė mums pasakyti
tai, ko jis žodžiais negalėjo pasakyti. Ten
pat stovykloje prasidėjo vaiko gydymas ir
teikiama reikalinga pagalba.
Kita pora — broliukas ir sesutė.
„Tomas" vos šešių metų ir „Kristina" —
aštuonių. „Tomas" dažnai maudavo batus
ne ant tų kojų, dažnai net skirtingų porų
batais, šaltom dienom jis dėvėjo trumpas
kelnes ir marškinukus. Retai atsiveždavo
megztinį ar švarkelį. Ne vieną dieną jis
neatsivežė pietų (nei jis nei jo sesutė).
Valdžia jiems nutarė duoti maistą. Sužino
ta, kad vaikai patys iš ryto apsirengdavo,
patys pasiimdavo valgyt (jei buvo kas
valgyt). Tėvai šiais vaikais visai nesirūpi
no. Vaikai ieškojo meilės ir šilumos pas
vadovus ir mokytojus. Kiekvieną kartą, kai
vaikai prisiartindavo prie manęs, mane
apkabindavo. Glausdavosi prie manęs ir
bandydavo būti arti manęs. Man buvo
labai sunku suprasti, kaip galima tokius
mielus padarėlius apleisti ar jų nemylėti.
šie vaikai, kurie buvo apleisti tėvų ar
išnaudoti kitų palietė mano širdį ir su
maišė mano ateities planus. Gal ši suteikta
man proga dirbti su vaikais man buvo
ženklas gerai apsigalvoti savo ateities
planuose ir gal net pakeisti kryptį į kurią
mano gyvenimas keliaus.
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Petriukas nori būti paukštyčių vadovu. . .

. . . gal geriau vyr. skaučių? . .

Broliai privalo pabučiuoti viršininkei rankų. . .

Einam ar ne?
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TEISINGAI ĮMINTA MĮSLĖ
s. fil. Vaidievutis A. Mantautas
„Takai svetimi
Vien tik kryžkeliais ves naktimi!'’

(Maironis)
„Ištikimosios ir didžiadvasės Lietuvos
jaunime! Mokėkite su džiaugsmu ir ištikimai
priimti tėvų paveldu!"

(Popiežius Jonas Paulius II)

Perskaičius Sesės Mirgos Šaltmiraitės
straipsnį „LIETUVIŲ IŠEIVIJOS JAUNI
MO KLAUSIMAS" bei „MŪSŲ VYČIO"
redaktorės klausimą „Argi tikrai kačiukas
gimęs pečiuje jau tampa pyragu?" prisime
na Vaižganto straipsnis apie Vladą
Putvinskį-Pūtvį ir Povilą Višinskį, kurio
pradžioje Vaižgantas kalba apie „senų
laikų mįslę" ir apie „visuomenę erzina
nčią" lietuvių tautos kartą, kuri (neskai
tant nedaugelio išimčių) tos mįslės neįs
tengė įminti:
„Kai man tenka kalbėti apie bet kurios
tautos žmogų veikėją, man jis rodos,
sąmoningai ar nesąmoningai, klausęs
istorijos pamokymų, kitą kartą 77 psal
mėje duotų žydų tautai, o per ją ir kitoms
tautoms, kadfjos atsimintų didžius Dievo
veikalus.

'Aš atversiu prilyginimais savo
burną, kalbėsiu mįsles iš senų laikų.
Ką mes girdėjome ir ką patyrėme
ir ką mūsų tėvai mums papasakojo,
tai tenebūna paslėpta nuo jų vaikų
kitoje kartoje.
Jis (Viešpats) paskyrė. . .
liepdamas mūsų tėvams kalbėti
tai vaikams,
kad patirtų kita karta;

vaikai, kurie gims ir kelsis,
turėjo skelbti savo vaikams. . .
kad neužmirštų Dievo veikalų. . .
idant nebūtų, kaip jų tėvai,
nedora ir erzinanti karta,
karta neturėjusi tiesios širdies.'

Ps. 77 ir 2-8
Dievo veikalai reiškiasi bet kurioje
tautoje ir sudaro jos tradiciją. Ji žinoti iš
tėvų, ji skelbti vaikams — prievolė ne
vieniems romantikams, idant nepasidary
tų kuri karta erzinanti, nedora, netekusi
tiesios širdies.
Tokia visuomenę erzinanti karta man
rodės tikroji lietuvių tautos, bajorija. Kad
ji niekais pavirto dabartiniame visuomenės
gyvenime, kalta artimoji tėvų karta,
nutraukusi lietuvių tautos tradicijas, ir tuo
vienu save ir ypač savo vaikus padariusi
gyvenimui svetimus, nereikalingus, o gal
ir nepakenčiamus. Erzino, ne taikės; dirbo
nebe bendrą darbą ir lyg patys atsisakė
naudotis tais vaisiais, kurių išsiaugino
bendrą tautos darbą dirbantieji. Nedauge
lis teįminė senų laikų mįslę, ir tie nežu
vo."(U
Tą mįslę įminti reikėjo pirmąjai, vyres
niajai lietuvių tremtinių kartai, o dabar,
šiandien, laikui negailestingai bėgant,
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atėjo ir jaunosios kartos eilė. Tą mįslę
dabartinės kartos atstovė Sesė Mirga
formuluoja ypatingai ryškiai: „Reikia
skirti jausmus nuo realybės. Ar tėvų
įdiegtas nacionalizmo jausmas viršyja norą
būti žmogumi, ne vien lietuviu? Ar
jaunimui yra privaloma skaityti save
lietuviais, o ne 'kanadiečiais', ameri
kiečiais? šie klausimai turi būti atsakomi,
kad galėtume nuspręsti jaunimo tikrąją
atsakomybę išeivijoje."
Bandydamas pasisakyti šiais tikrai
svarbiais, gyvybiniais klausimais, visų
pirma turiu jaunuosius „MŪSŲ VYČIO"
skaitytojus painformuoti, jog aš tremties
lietuvių generacijai, kuriai „tremtis" reiš
kia nevisai tą patį, kaip „išeivija". Net
daugiau, negu ketveriems dešimtmečiams
prabėgus nuo to laiko, kai mūsų prikrauti
vežimai, palikę dulkinus Tėvynės vieškeli
us, patraukė į nežinomus tolius asfaltuo
tais Vokietijos plentais, aš vis tebesijaučiu
esąs tremtinys, ne išeivis. Todėl ir prašau
jaunųjų akademikų traktuoti šį straipsnį
ne kaip kokio nors autoriteto pamokslą,
bet jau gerokai senstelėjusio tremtinio
nuoširdų ir rimtą bandymą pasidalinti
mintimis su lietuviškuoju jaunimu, gyve
nančiu už Lietuvos ribų, apie to jaunimo
atsakomybę ir pareigas ir, jei taip galima
išsireikšti, apie tikrojo žmogiškumo pilnatį.
Sesė Mirga rašo, jog reikia skirti
jausmus nuo realybės. Vienu atžvilgiu šis
tvirtinimas yra teisingas. Išskyrus tiktai
protinius ligonius, (ir tai tik jų tam tikrą
rūšį) visi gerai žinome, jog žiauri realybė
ne kartą nugali ir pačius karščiausius
jausmus. Betgi kitu atžvilgiu jausmai, ar
jie būtų „kilnūs" ar pilni pykčio ir neapy
kantos, yra gyvenimo realybės dalis. Jie
nekartą net supurto ar pakeičia tą realybę.
Ir be filosofijos, teologijos, psichologijos
bei psichiatrijos autoritetų kiekvienas
pripažins, jog, pavyzdžiui, meilės jausmai
gali iš viengungių padaryti vedusius
žmones ir tėvus; tai yra ypatingai aišku
(arba labai greitai paaiškėja) kiekvienam
vedusiam, prieauglio susilaukusiam asme

niui. Pažvelgus į istoriją taip pat nesunku
pamatyti, kaip intensyvių jausmų ir juos
lydinčios tvirtos valios asmenybės, nebijo
dami kietos realybės, keitė gyvenimo
santvarką. Mūsų pačių didysis tautos
atgimimo dainius Maironis, nepaisydamas
gal net ir perdaug realios caro galybės ir
milžiniškų Rusijos imperijos plotų, kalbė
jo, dainavo ne apie pėstininkų pulkus,
kazokų eskadronus, bet apie viską nugali
nčią meilę: „Į darbą, vyrai! šalį jauną
(Prižadins meilės rytmetys;) Galybė meilės
viską griauna: (Žiemos ledus ji sutirpdys."
(JAUNIMO GIESMĖ). Maironis tuos
žodžius rašė 1895-aisiais metais, kai tautos
atgimimo darbas buvo jau pradėjęs duoti
vaisių. Betgi jau žymiai anksčiau, dar
baudžiavos laikais, kai susipratusių lietu
vių inteligentų būrelis buvo visai mažytis,
o rusų priespauda — pačioje savo siautėji
mo viršūnėje, jaunas Petrapilio kunigų
akademijos studentas, vos užbaigęs rašyti
savo „Anykščių šilelį", 1859-aisiais metais
iškeliavęs Petrapilin, savo naujoje giesmėje
liūdnai atsisveikinęs su tėviške ir karčiai
apkaltinęs rusus, lietuviams neduodančius
„anei rašto, anei druko" bei norinčius, kad
Lietuva būtų „ir tamsi ir juoda", drąsiais,
revoliuciniais žodžiais sviedė kovos pirš
tinę Lietuvos smaugėjams:

„Kad tu, gude, nesulauktum, nebus kaip
tu nori:
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo įsakai
nedori!
Neįveiksi, sūnau šiaurės: mūsų širdys
tvirtos!
Seniai buvo išmėgintos, seniai keptos
virtos!

Nori savo aštriu peiliu mums širdys supiaustyt.
Nori savo šaltu ledu krūtines apkaustyt.

Nesulauksi, sūnau šiaurės — trupės tavo
peiliai!
Sutirps ledai nat krūtinės, tu pats liksi
eilėj."
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„Visi pirmyn, dainelė skamba,
Mes koja kojon stovyklos link". . .
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Šią Antano Baranausko giesmę „Kelio
nė Peterburgan" Vaižgantas savo ,,Pra
giedruliuose" vadino „Tautos Himnu",
„Lietuvių Marsiliete", per keturis dešimtis
metų „žadinančią Lietuvą nepasiduoti
fizinei pajėgai, nes sielos pajėgą įveikti ji
bejėgė, netesi. Jos autorius, žodžių ir
gaidos sudėtojas Kunigų Akademijos
studentas Antanas Baranauskas pats
nesižinojo, kiek dvasios stiprybės bus
lietuviams
įpylęs
ta
viena
savo
giesme. . .''(2)
Kalbant apie jausmų įtaką realybei kitų
tautų ir valstybių gyvenime, užtenka tik
prisiminti Martin Luther King Jr. ir jo
garsiąją, turiningą bei pilną ypatingai
stiprių jausmų kalbą „I HAVE A DRIEM!"
Gal tik ateities istorikai įstengs pilniau
įvertinti tos kalbos atgarsius ne vien mūsų
juodųjų brolių ir sesių, bet visų ameri
kiečių širdyse. . .
Aukščiau suminėtieji ir kiti panašūs
pavyzdžiai — kurių, mano manymu,
kiekvienas iš mūsų galėtų daug rasti ir
praeityje ir dabartyje — aiškiai rodo, jog
jausmų ir gyvenimo realybės susidūrimas,
neturėtų būti a priori traktuojamas kaip
tragiškas arba neigiamas reiškinys. Todėl
žvelgiant į tremties ir taip pat į visos
lietuvių išeivijos jaunimą man toli gražu
neatrodo, kad mes turėtume bijoti prarasti
mūsų tautai tą jauną žmogų, kurio širdyje
gyvena „tėvų įdiegtas nacionalizmo jaus
mas." (Gal Sesė Mirga ir kiti jaunieji
akademikai perdaug neužpyks ant manęs,
jei nevartosiu kitokį terminą ir vietoje
„nacionalizmo" kalbėsiu apie „tautišku
mą". Tiesa, Pr. Skardžiaus, St. Barzduko ir
J. M. Laurinaičio 1950 m. spausdintame
„Lietuvių Kalbos Vadove" rašoma, jog
„nacionalizmas" yra „tautiškumas", o
„patriotizmas" — „tėvynės meilė". Deja,
visa eilė šių dienų žurnalų ir dienraščių,
įvairiomis kalbomis rašydami apie „nacio
nalizmą" dažnai kalba apie nesveiką,
neapykantos sužalotą tautiškumą, kitas
tautas persekiojantį šovinizmą, ypač nacionalsocializmo pavidale. Kaip tik dėl to

kalbėdamas apie sveikąjį, nesužalotą naci
onalizmą visuomet vartoju „tautiškumo"
terminą). Jeigu jaunas žmogus tikrai turi
tėvų įdiegtą tautiškumo jausmą, jeigu jo
širdyje tikrai dega nors ir maža, bet skaidri
tėvynės Lietuvos meilės ugnelė, toji meilė
neleis jam nutautėti; tautiškumo jausmas
ras tinkamų būdų ir kelių vienaip ar kitaip
„susidoroti" su nelietuviškąja gyvenimo
realybe ir ją savaip sulietuvinti
Žinau, kad taip sakydamas pats sau
prieštarauju, nes anksčiau minėjau, kad
realybė ne kartą nugali ir pačius karščiau
sius jausmus. Bet net ir šiuo skaudžiu
atveju pasitaiko netikėtumų: tariamai
užgesę jausmai staiga atsibunda, meilės
ugnies tariamai šalti pelenai tampa karš
tomis žarijomis ir ugnis ima vėl liepsnoti
— kartais dar skaisčiau, dar kaitriau. Ir
žmogus, kuriame toji ugnis vėl užsilieps
noja, pasijunta esąs pilnesniu žmogu
mi. . .
Kaip tyčia rašau mano
straipsnį
Šventojo Patriko dienoje. The Martford
Courant (seniausias Amerikos dienraš
tis, spausdinamas nuo 1764-ųjų metų)
šiandien atspausdino Barry Wallace
straipsnį "THE SEARCHING SADNESS
OF THE IRISM SOUL", kuris kaip nulie
tas derinasi prie dabartinės temos. Barry
Wallace yra kilęs iš Bridgeporto (Connecti
cut valstybėje) ir dėsto netolimam Fairfieldo mieste. Jis rašo priklausąs taip vadina
majai "baby boomers" generacijai. Kai
Barry buvo dar nedidelis berniukas, jo
tėvai (abudu airiškos kilmės, kurių tos
pačios kilmės seneliai buvo gimę jau
Amerikoje) paliko "Irish enclave" ir persi
kėlė gyventi Bridgeporto šiaurinėn pusėn.
Jie norėjo gyventi „nuosavu" gyvenimu,
nusikratyti diktatoriškos airiškos motinos
ir daugybės dėdžių ir tetų įtakos. Nepai
sant to atsiskyrimo, Barry lankė griežtą
airiskai-katalikišką pradžios mokyklą, ku
rioje dėstė airės vienuolės iš Bostono. Iki
pat kolegijos dienų Barry save laikė tiktai
amerikiečiu, Dalykai pasikeitė, kai jis.
kolegijoje pradėjo skaityti didžiųjų airių
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Pusvalandis sau, prieš pradedant vandens sargybą.

Išmoksiu naują dainą — Trys, keturi! . .
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rašytojų veikalus. Ir tą pasikeitimą Barry
aprašo taip subtiliai, jog aprašymą cituoju
pažodžiui, bijodamas jį netinkamai, netiks
liai išversti:
"I discovered my own Irishness re
moved from the hard and bitter lessons of
my imigrant forbears. In college I began to
read the Irish writers and the great genius
of modern fictio, James Joyce. How
shocked I was to discover my own soul in
Joyce's "Portrait of the Artist as a young
man."
For years I had assumed that my name
and my physical features and my outlook
on life were incidental to my nationality.
But now I sensed how deep-rooted and
persistent cultural bonds are. Being an
American is indeed a complex fate with a
double heritage of history and personality
to contend with.
I found an Irishness in myself that
went beyond Bing Crosby's crooning in
"Going My Way" — a soul-searching
sadness of memory and morning mist and
a cold eye cast on the world. The Irish
heart is a clouded sky on a windy day with
the sun occasionally breaking through. . .
On this day I remember a people who
taught me love of family, simple human
decency and the courage of the human
spirit.3
Jeigu jausmų ir gyvenimo realybės
susidūrimas nėra toks jau baisus dalykas,
kaip jis pradžioje nekartą atrodo, ko mes
turėtumėm daugiausiai bijoti, kas mus
turėtų ypatingai gąsdinti stengiantis teisin
gai įminti „senų laikų mįslę", t. y., kar

toms besikeičiant tęsti lietuviškąją kultūrą
arba, v. s. fii. Antano Saulaičio, S. J.,
žodžiais tariant, „išsaugoti genetinį paveldą
ateičiai”?
Pats baisiausias, skaudžiausias ir tragi
škiausias dalykas, mano manymu, yra —
grįžtant prie Vaižganto formulavimo —
„artimoji tėvų karta, nutraukusi lietuvių
tautos tradicijas ir tuo vienu save ir ypač
savo vaikus padariusi gyvenimui sveti
mus."
Tie tėvai — jau nebe senoviškieji
didikai ar bajorai. Jie augo, mokėsi ir
brendo nepriklausomoje Lietuvoje (arba
kad ir truputį vėliau tremtinių stovyklose
Vokietijoje, kur baigė lietuviškas pradžios
mokyklas ir gimnazijas). Iš Tėvynės gavę
viską, patekę užjūrin jie tos Lietuvos
stebėtinai greit išsižadėjo gal „dėl trupinio
aukso, gardaus valgio šaukšto", gal dėl
kurių kitų priežasčių. Jie ir patys nustojo
būt lietuviais ir savo tautos tradicijų
neperdavė vaikams, nenorėjo, atsisakė, nebandė
mažiesiems perduoti tautiškumo jausmo,
o dažnai net ir visokiais būdais trukdė,
tyčia persikeldami gyventi ten, kur lietuvi
škai aplink niekas nekalbėjo, drausdami
vaikams dalyvauti lietuviškose organizaci
jose, nuo pat mažens namuose kalbėdami
su jais angliškai ir t. t. Prie šios kategorijos
tam tikra prasme, tur būt, priklauso ir tie
tėvai, kurie su savo šeimomis nutautėjo ne
staiga, bet pamažu, kuriems lietuviškoji
kalba, papročiai, tradicijos, bei visas lietu
viškasis genetinis paveldas tapo tiktai
šiokia-tokia išorinė forma be gilios esmės,
kurie, anot Maironio, yra „iš mūsų, bet jau
nebe mūsų!"
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Lietuvybės išlaikymas
Petras Avižonis

Išlaikyti lietuvybę nėra lengvas darbas.
Dar sunkiau yra, kai arti nėra didesnio
lietuvių centro. Kultūriniai centrai duoda
galimybių dirbti kartu. Tie, kurie nėra arti
tų centrų, turi rasti kitokių būdų lietuvy
bei išlaikyti.
Svarbiausias lietuvybės išlaikymo bū
das yra šeima. Toli nuo lietuviškų centrų
asmuo turi tik savo šeimą, kurioje jis gali
išmokti savo kalbą, sužinoti ir išlaikyti
papročius. Labai svarbu yra savo šeimoje
vartoti lietuvių kalbą. Kultūra labiausiai
atsispindi žmogaus kalboje. Labai svarbu
palaikyti savo šeimoje savo tautos tradici
jas. Lietuviškai švęsti šventes galima
išmokti tik iš savo tėvų. Trečias dalykas,
kurį pats gali išmokti yra istorija. Lietuvos
istorija geriausiai išmokti iš knygų, bet jei
jos neprieinamos, reikia klausti tėvų,
senelių ar mokytojų (jei jų yra). Mano
nuomone, viena dalis nė kiek nėra svar
besnė už kitą. Jas visas mokytis reikia
kartu. Lietuvių įvairius papročius, jei nėra
arti lietuviškų centrų, reikia praktikuoti
tarp svetimtaučių. Tai nėra labai lengva,
nes kitų tautybių žmonėms yra sunku
suprasti ne savo tautos ar šeimos paproči
us, tuo labiau, kad Amerikoje labai mažai
jų, palyginus su lietuviais. Či3 gera proga
svetimtaučius supažindinti su Lietuva.
Praktikuokime ką išmokstame! Keliau
dami sutinkame lietuvių. Palyginkime, ką
aš išmokau su tais, kurie lankė lietuviškas
mokyklas. Pamatysime, kad ir be lietuviš
kų mokyklų galime pasiekti daug!
Kodėl reikalinga išlaikyti lietuvybę?

Labai svarbu palaikyti ryšius su lietu
viais Lietuvoje. Ne todėl, kad tauta
prapuls, bet todėl kad mes be savo šaknų
nudžiūsime ir išnykime. Svarbu pažinti
kitus, anoje pusėje esančius brolius ir seses
lietuvius, pažinti jų galvojimo būdą, kodėl
jie galvoja taip, o ne kitaip, šiandien,
„šaltojo karo" šešėlyje, yra labai lengva
galvoti, kad visos tautos komunistų valdži
oje yra Rusijos imperijos dalis. Netiesa, bet
tai reikia dažnai svetimtaučiams įrodyti,
lietuviai Lietuvoje yra mūsų dalis (o gal
mes jų dalis) ir tai galima matyti ten
apsilankius ir pažįstant lietuvybę.
Pažįstant kitas kultūras lengviau su
prasti žmones, kurių niekad nesi sutikęs.
Lengviau tada suprasti ir ką kiti galvoja.
Gal suprantant vieniems kitus galėsime
pasaulyje turėti šventą ramybę? . . .
Lietuvybės išlaikymui reikia ne tik
išmokt, bet ir vartot kalbą ir papročius.
Reikia skirti laisvo laiko susitikti su kitais
lietuviais ir dalintis turimomis žiniomis.
Neturint didelių lietuvių centrų mokyki
mės lietuvių kalbos ir papročių iš tėvų.
Galima išmokti apie savo tautą, savo
praeitį ir savo papročius ir be didelių
lietuvybės centrų, tik reikia noro ir šiek
tiek pastangų. Mokykimės, kad galėtu
mėm palikti tas žinias ateinančiom kar
tom, kad neišnyktumėm, lyg vėjo blaško
mas smėlis.
Gerbiant savo tautą išmoksime gerbti
ir kitas tautas. Gerbiant ir pažįstant kitas
tautas ir jų kultūras gal lengviau bus
pasiekti taiką ir ramybę pasaulyje.
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Lietuvių Kalbos Svarba
Regina Zabulytė

Kodėl išeivijos lietuviams Lietuvių
kalba yra svarbi? Ar yra naudinga kalbėti
savąja kalba? Keli pavyzdžiai:

1. Geresnis supratimas kitų, skirtingų
kultūrų.
2. Lengvesnis susipažinimas su kitais
(iš kitų kraštų) lietuviais.
3. Savosios kultūros tęsimas.
Diskutuojant šiuos punktus galėsim
nuspręsti, ar žinojimas savo tėvų kalbos
yra svarbus.
Žinant lietuvių kalbą yra lengviau
suprasti kitų kultūras ir jų kalbas. Lietuvių
kalba duoda žmogui daugiau supratimo
apie techniškas gramatiškas taisykles,
kurių trūksta anglų kalboje. Pavyzdžiui,
amerikonams yra labai sunku suprasti,
kada sakoma „tu" ir kada. „jūs". Taip pat
padeda suprasti linksniavimą, nes anglų
kalboje linksniuojami tik veiksmažodžiai.
Mokant kalbą yra daugiau galimybių
sutikti per organizacijas ar suvažiavimus
kitus, su ta pačia lietuviška šaknimi, bet iš
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kitų vietovių ar kraštų. Pavyzdžiu galime
imti kad ir skautavimą. Per skautų suvaži
avimus, Tautines ir Jubiliejines stovyklas
sutinkam lietuvių iš viso plačiojo pasaulio.
Žinant kalbą, galima pasidalinti mintimis,
susidraugauti ir suprasti bei išdiskutuoti
lietuvybės išlaikymo problemą. Kitų kraš
tų jaunimui taip pat yra sunku išlaikyti
lietuvybę kaip ir Amerikoje gimusiems ir
augusiems. Tie, kurie nekalba savo tautine
kalba neturi tokio stipraus ryšio su tokiais
pat lietuviais.
Kalba turi įtakos ir į tautybės kultūrą.
Per poeziją, dainą, literatūrą, muziką,
kalba duoda įnašą į tradicijas ir papročius.
Per šią įtaką išauga meilė Tėvynei, kurios
dauguma nematė, kurią pažįsta tik iš tėvų
pasakojimų. Man, pavyzdžiui, Baranausko
„Anykščių šilelis" įdiegė nepaprastą norą
pačiai nuvažiuot ir pamatyt tą vietą.
Lietuvos pamatymas padeda išlaikyti meilę
Lietuvai. Savos kalbos žinojimas padeda
suprasti kitas kalbas, kitų tautų kultūras,
ir tęsti savosios tautos kultūrą.
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Karalius Mindaugas su ,,žmona".
Orentaitė ir Aras Nausėda).

,, Vyskupas",
Mindaugą. . .

kuris

(Ingrida

karūnavo

(Paulius Naronis).

Vyresnioji sesė ir paukštytė (Ingrida
Orentaitė ir Dailė Aukštikalnytė).
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VAIDMUO GRUPIŲ VADOVAVIME
Fil. Romas Buivydas
Calisle, Mass

Asmenys, kurie pasireiškia kaip vado
vai grupėje, turi įsipareigojimų ir atsako
mybės: ar tai būtų filosofai, mokslininkai,
ar kitokių profesijų žmonės. Pripažįstama,
kad norint būti vadovu, turi turėti aiškų
tikslą: siekti aukščiausios pozicijos, kurią
tik galima pasiekti. Šiuo klausimu yra buvę
daug diskusijų ir nagrinėjimų. Amerikiečių
filosofija, jos tradicijos, duoda suprast, kad
visi žmonės turėtų būti vienodi, nes visi
yra sukurti vienodai ir vieni neturėtų būti
geresni už kitus. Amerikos konstitucija
pabrėžia, kad čia, šioje šalyje, nėra klasių
bei luomų skirtumo. Amerikoje manoma,
kad čia svarbiausią vaidmenį vaidina
paprastas pilietis. Tikrumoje, visgi, yra
kitaip. Čia politinis kandidatas dažnai
nustato gaires, atsižvelgdamas į masės
norus ir siekimus. Atrodo, kad ne jis siekia
vadovaujamo posto, bet visuomenė jo
ieškojo, nes jis tai ar kitai vietai geriausiai
tinkamas ir pasiruošęs.
Ir mes, lietuviai, taip pat stengiamės
būti kuo pranašesniais. Lietuviui yra
prigimta siekti ko nors geresnio, aukštes
nio, tobulesnio. Toks polinkis pas mus
pasireiškia ir dabar ir tai yra mūsų
pasisekimo ženklas. Lietuviai stengiasi
pasiekti galimai aukštesnes pozicijas savo
darbe, profesijoj ar organizacijoj. Dažniau
siai jaunuolis jau yra paruoštas vadovauti
jam būnant mokykloj, universitete ar
tarnyboje. Dažnai gabus jaunuolis yra
atžymimas savo viršininkų už sugebėji
mus organizuoti, vadovauti ir skatinamas
siekti dar geresnių rezultatų.
Dažnai žmonės savo pokalbiuose kriti
kuoja blogus vadovus politikoj, visuomen
ėj, darbe. Dažnai girdime nusiskundimų,
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kad trūksta gerų vadovų. Politinių mokslų
tyrinėtojai bando aiškinti vadovavimo
pasisekimus. Manoma, jog pirmieji tyrinė
tojai patys klaidingai suprato vadovavimo
sąvoką ir klaidingai ją perdavė. Tikrumoje,
galima parašyti knygą apie vadovavimo
sąvoką ir įvairiai ją aiškinti. Kažin, ar
atsiras dvi vienodos nuomonės. . .
Skautų organizacijoje vadovavimą gali
ma lengvai pastebėti. Skautų vadovas
duoda įsakymą ir jaunesnieji skautai
paklusta. Tačiau gyvenime daug kas
vyksta be organizuotos autoritetinės
struktūros. Jeigu organizuotoj grupėj
eilinis narys duos žemesnio ar to paties
laipsnio nariui parėdymą, ar tai bus
teisėta? Dažnai žemesnio laipsnio narys
automatiškai paklausys įsakymo, bet artai
galima? Be vadovo, be vadovavimo (auto
riteto?)
sąjungoje gautųsi betvarkė.
Tačiau jei vadovai išnaudoja savo autorite
tą, tada gaunasi diktatūra. Šioje šalyje
dauguma grupių yra demokratiškos ir visi
grupės dalyviai gali pasisakyti. Tad kamgi
vadovybė? Jei visi norėtų savo norus
įgyvendinti, gautųsi betvarkė. Kad to
išvengti, reikia vadovų. Lietuvių tarpe
dažnai yra vengiama žodžio „vadovas".
Naudojama „pirmininkas", „pirmininkė",
„viršininkas", „viršininkė", bet, mano
manymu, gaunasi visai kitokia sąvoka.
Atrodo, kad vieni vis yra „pirmesni", o kiti
„viršesni". Mano supratimu, vadovo sąvo
ka yra tiksliausia, nes ši sąvoka nurodo,
jog asmuo vadovauja grupei asmenų ar
masei žmonių. Apie vadovavimo funkciją
reiktų gerokai pastudijuoti, nes mes visi
priklausom grupėm: šeimai, organizacijai,
tautai. Kuo geriau suprasime vadovavimo
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prasmę, tuo geriau suprasime ir vieni
kitus. Tuo pačiu, bus mažiau ginčų,
mažiau nesusipratimų ir darbas bus našes
nis.
Išvada: Jei nėra tikrų vadovavimo
gairių, kiekvienas vadovas turi remtis savo

protu, savo išmintimi, atsižvelgiant j
aplinkybes ir turimą patirtį, kad išlaikytų
savo autoritetą ir mokėtų paveikti asme
nis, esančius jo priežiūros ribose, nepažei
džiant kitų asmenų orumo ir nuomonės.

Ad Meliorem!

1985 rn. ASS stovykla „Ąžuolynas"
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Trys ASS stovyklos
Jūratė Aukštikalnienė

Kaip greitai prabėgo trys metai ir su
tais metais trys stovyklos. 1985 m. Atlanto
Rajono stovykloje „Anykščių šilelis" vyko
ASS stovykla „Ąžuolynas". Stovyklavome
šešiolika „dūšelių". Išklausėm daug paskai
tų, pnėmėm daug svečių ir naktį slaptai
apdovanojom visus stovyklos vaikus sal
dainiais. Paulius Nenortas iš Hartfordo
davė senjoro pasižadėjimą. O! kaip gražu
miške naktį tarp pušų ir ąžuolų duoti
įžodį!.
1986 m. Atlanto Rajono stovykloje
„Romuva" vyko ASS stovykla „Medvėga
lis". (tai tas baisusis kalnas, į kurį niekas
nedrįsta lipti!) Vardas tiko, nes stovykla
vome ant nemažo kalno. Medvėgalio
tikslas: pasiruošti Lietuvos Krikščionybės
600 m. šventei. Beveik visos paskaitos
rišosi su pagonybės laikais, su raganomis
ir vaidilutėmis, dievais ir vaidilom. Jonas
Stundžia iš Lawrence, Mass, paruošė
skaidres, kuriose buvo surinkęs net 60
dievaičių vardų. Sekančią dieną Dr. Algis
Budreckis iš Bostono paaiškino, kad tik
maždaug 13 iš tų 60 dievaičių buvo
svarbūs senovės lietuvių religijoje ir
apibūdino jų reikšmę ir svarbą Lietuvos
istorijoje.
Kunigas fil. Antanas Saulaitis ir seselė
Igne Marijošiūtė mums aiškino apie lietu
vių krikščionybės kelią: kaip sunku buvo
Lietuvoje gimti krikščionybei. Fil. Kazys
Matonis pravedė diskusijas: „kaip geriau
siai naudoti laiką". Su Lietuvos istorija
mus suartino ir Baltimorės karo muziejaus
paroda. Pamatėm Lietuvos kariuomenės
uniformą, medalius, šautuvus.
Medvėgalio stovyklą užbaigėm su fil.
Vaidevučio Mantauto paskaita „Lietuvos
kelias į krikščionybę". Brolis Vaidevutis
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papasakojo mums apie Lietuvos didvyrius,
apie mūsų prosenelius. Kalbėjo kalba,
kuria buvo kalbama Lietuvoje prieš 400 ar
gal net 600 metų. Visuomet smagu
klausytis fil. Vaidevučio, nes moka sudo
minti jaunimą.
Petras Avižonis iš Albuquerqe, New
Mexico davė pasižadėjima.
1987 m. stovykloje „Šventaragis" vyko
ASS stovykla „Mindaugas". Stovyklos
temą „Mindaugas ir Lietuvos krikščiony
bė" pradėjome diskutuoti su fil. A. Sau
laičių. Prie gražios ežero pakrantės išgir
dome apie Mindaugą, jo pilį, jo krikštą, jo
gyvenimą. Brolis Antanas mums papasa
kojo apie jubiliejaus minėjimus Romoje ir
įvairiuose Amerikos miestuose.
Aplankė mus iš Bostono svečias su
nepaprastai įdomia paskaita apie Gehghis
Khan. Iškilo ir įvairių klausimų, p. Vasys
bandė atsakyti. Jaunimas didžiavosi, kad
Genghis Khan, užėmęs pusę pasaulio
sustoti turėjo prie Lietuvos sienų. Pagal
poetą, „tai andai tu Europą nuo mongolų
apgynei savo krūtine". . . Esame dėkingi p.
Vasiui.
Fil. Aldona Lingertaitienė iš Bostono
įdomiai paruošė ir pravedė istorinį žaidi
mą. Atvežus didžiulę lentą su išpaišytu
Lietuvos žemėlapiu ir iš kieto popieriaus
padarytas „pilis" ir „kunigaikščius", išdali
no juos dalyviams. Sudarė dvi grupes: 1.
Vytautas ir jo „kariuomenė". 2. Jogaila su
savo „kariuomene". Planavom strategijas.
Nežiūrint, kaip kryžiuočiai viliojo Vytautą
ir Jogailą, jų niekaip negalėjo išskirti. Mes
istoriją bandėm keisti: Vytautas niekad
nesusipyko su Jogaila. Broliškai draugau
dami vis puolė kryžiuočius, kol galutinai
juos nugalėjo.
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„Dainuok, linksma jaunyste
Paulius, Petras ir Daina.

Edis ir Daiva ruošiasi laužui.

Bendram laužui akademikų sukurta daina „Einam jūsų taku .
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Ačiū Aldonai! per tokius žaidimus mes
daug išmokstame!
Vyr. s. Kazys Matonis mus aplankė su
didžiausiais plakatais ir grafom, bet gaila,
laiko mums mažai turėjo.
Turbūt, gražiausi šios stovyklos prisi
minimai — pasižadėjimo vakarai. Mažam
ratelyje sesė Daiva Česonytė iš Vašingto
no ir sesė Nida šnipaitė iš Bostono davė
ASD pasižadėjimą. Apsupom jas rateliu ir
nakties tyloje, su degančiom žvakėm
rankose, išklausėm „Aš pasižadu. .
Po
apeigų brolių sudainuota „Tau, sesute
puikios gėlės" nuskambėjo nepamiršta
mai. . .
Penktadienio naktį vėl susirinkom prie
ežero pakrančių. Kadangi 1987 m. yra
Lietuvos krikšto jubiliejiniai metai, nuta
rėm senjorų ir t. n. pasižadėjimą pravesti
prie ežero, per mišias. Kunigas Saulaitis
įspūdingai atlaikė šv. Mišias ir net šeši
akademikai vakaro tyloje, prie ramiai
teleksenančių ežero bangų, davė Korp!
Vytis ir ASD pasižadėjimą. Nauji mūsų
nariai: Daumantas Pakštys iš Washingto-

Broliams Keziams grojant akademikai. . .šoką.

no, Linas Garbaliauskas iš Toronto, Ro
mas Stanulis iš Toronto. ASD pasižadėji
mą davė: Nida Česonytė iš Vashingtono,
Ingrida Orentaitė iš Vashingtono ir Moni
ka šernaitė iš New Yorko. Fil. Vaidevutis
pasveikino naujuosius narius. Esame dėk
ingi fil. Saulaičiui ir fil. Teresei Meiluvienei už pagalbą ruošiant pasižadėjimo vaka
rą.
Jau treji metai mūsų broliai parenka
vieną dieną — „sesių dieną". Ir šiais metais
„sesių dienoje" apdovanojo mus raudo
nom rožėm. Malonu būti įvertintom!
Akademikai prisidėjo ir prie bendrų
stovyklos darbų: vandens sargyba buvo
mūsų rankose, virtuvėje dirbo kasdien po
pora akademikų, prisidėjo prie iškilmingų
Mišių organizavimo.
Grįžom iš stovyklos pasisėmę skautiš
kos dvasios ir jaunatviško idealizmo.
Džiaugiuosi, kad Mindaugo stovykloje net
aštuoniem studentams užrišome spalvas!
Studentai studijuoja ir dirba, bet randa
laiko ir lietuvių skautų stovykloms. Ti
kiuosi, pasimatysim Tautinėje Stovykloje.
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ASS stovykla „Medvėgalis"

1986 m.

Fil. Livija Garsienė moko savo sukurti} dainą ,,Romuva".
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Per ASS akivaizdinį suvažiavimą Chicagoje jaunimas pageidavo straipsnių iš
Nepriklausomos Lietuvos ir karo metų
jaunimo išgyvenimų, šiame numeryje
talpiname truputį prisiminimų iš vokiečių
okupacijos metų. Rašykite, ar įdomūs tie
buvusio jaunimo išgyvenimai, ar verta jų
dėti daugiau, ar verta kreiptis į mūsų
filisterius — jų išgyvenimai tikriausiai
skirsis nuo ano meto gimnazistiškų iš
gyvenimų. Rašykite, kas patiko ir kas
nepatinka Mūsų Vytyje — įvesime skaity
tojų skyrelį.
Redaktorė

1941 m. vasario 16 d.
Pirmadienis

šiandien vasario 16. Lietuvos Neprik
lausomybės Diena. Turėtų būti linksma,
turėtų plėvesuoti vėliavos, skambėti dai
nos ir juokai. Deja. Jau antri metai
nesimato plevėsuojančių trispalvių, antri
metai ši diena praeina gedulo ženkle. Ir
nors okupantas verčia mus dirbti, verčia
mus užmiršti brangią mums Nepriklauso
mybės Dieną, bet laisvės troškimo joks
okupantas nepajėgs užgniaužti. Argi vel
tui bolševikmečiu išpiaustėm gimnazijos
sodelyje jaunutėje liepoje „Pro Patria"?
čia mūsų namai, čia mes gimėme ir
augome, čia mūsų kojų numindžioti takai
ir vokiečio čebatui čia vietos nėra ir nebus!
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Musų planas tai dienai: (kas žino kas jį
sugalvojo ir kam tas svarbu)?, :
Vasario 16 d. rytą pamaldos už Lietuvą.
Tėvynės intencija kaip galima daugiau
mokinių eina prie šv. komunijos.
Puošiam klases ir patys rengiamės
šventiškai.
Per pertraukas dainuojam patriotines
dainas.
Tą pat suorganizuojame ir žemesnėse
klasėse.
Viskas pasisekė puikiai. Visur skambė
jo „Laisva Lietuva kaip gėlelė žydėjo tada",
„Į kovą į kovą", „Už laisvę už laisvę". . . ir
kitos. Klasės buvo papuoštos čisais ir
trispalvėmis, perrištom juodais kaspinė
liais. Mokytojas B. S. pasakė kelis žodžius
apie Lietuvos praeitį, jos kovotojus. „Nuo
mūsų priklauso, ar turėsime laisvę ar ne",
sakė mokytojas. „Jūs, jaunimas turėsite ją
iškovoti. . . Mes turėjome laisvę, bet
nemokėjome jos branginti". . . Kada toji
laisvė sugrįš? Gal gi mokytojas Bronius ir
teisus ir. . . „reikia pasitikėti laiminga
įvykių eiga, kuri nuo mūsų visiškai
nepriklauso". .. Nuo ko gi priklauso? . . .
Paaiškinimas: Vokiečių ir rusų okupa

cijų metais buvo uždrausta švęsti vasario
16 d., kariuomenės šventę ir kitos tauti
nės, valstybinės ar religinės šventės.
Nežiūrint draudimą, gimnazijų mokiniai,
kartais pastūmėti vieno ar kito mokytojo,
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Kas laimės tinklinį?

ASS ar prityrę skautai?

ASS bendrame lauže.
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o kartais ir grynai savo iniciatyva suorga
nizuodavo ir atšvęsdavo įvairias šventes.
Kartais vienas-kitas nukentėdavo, o ypač
vyresniųjų klasių moksleiviai, bet tai
nesustabdydavo moksleivių. Virš minėtas
straipsnelis mini vienos gimnazijos moks
leivių vieną pasipriešinimą valdžiai. Gal
vaikišką, gal naivų, bet tuo metu gan
pavojingą.

Ir pagalvoji vienas, vienui vienas,
Kad ta daina ir žodžiai žemėje prinoko,
Kad jie lig ašarų pravirkdo tavo sielą,
O kartais juoktis ir dainuot išmoko.
Staiga, lyg žiežirba, armonika pravirko.
Tai juokias, tai kvatoja kiek tik gali!
Ir tuos žodžius, ir tas dainas skiri tu
minčiai
Ir duodi vardą: LIETUVOS ŽEMELĖ. . .

Kai vakarais ir sodai ir laukai nurimsta,
Tik žaros raudonuoja toliuos,
Mes dainą, tyliai plaukiančią, išgirstam
Kuri ir juokiasi, ir verkia ar vaitoja.

ASD ir Korp! Vytis Kavinėje Chicagoje per Kaziuko mugę.
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Autorius nežinomas
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Mūsų fil. inž. Vytautas Šliūpas, gyve
nąs šiaurinėje Kalifornijoje, neseniai buvo
paties vice-prezidento George Bush pak
viestas įeiti nariu į „National Steering
Committee of the George Bush for
Prezident Campaign".
Fil. V. šliupas jau nuo 1972 m. aktyviai
reiškiasi Respublikonų tarpe, šiuo metu jis
yra išrinktas į Republican Central Com
mittee of ElDorado County, Ca.; yra vice
prezidentas (vice-pirmininkas) visos Kali
fornijos Lietuvių Respublikonų Sąjungos
ir taipgi Vakarų Rajono įgaliotinis Lietuvių
Respublikonų Lygos.
Praeityje fil. Šliūpas yra vadovavęs
šiaurės Kalifornijos Respublikonų Tauti
nių mažumų Tarybai (Republican Herit
age Groups Cou.nsil N. California Div
ision);
buvo lietuvių respublikonų
įsteigėjas ir dukart pirmininkas San Fran
cisco apylinkėje bei kitose svarbiose parei
gose/
Kaip esame rašę „Mūsų Vytyje", fil.
Šliūpas rūpinasi savo tėvo, ir kitų lietuvi
ams svarbių dokumentų apsauga. Jis
pereitais metais įsteigė „Aušrininko Dr.
Jono Šliūpo vardo Archyvą", į kurį jau
•
' i'
/.gausiai plaukia vertingos dovanos.

Filisterės Gailė Eidukaitė, Kristina
Likanderytė ir Ramunė Gaižutytė vasario
mėn. 16 d. proga dalyvavo su grupe
studentų už Lietuvos laisvę bado streike ir
demonstracijose Chicagos miesto centre.

Fil. Algis Rukšėnas nuo š. m. sausio
mėn. 1 d. eina direktoriaus pareigas
Natidnalities Service Center Clevelande.
ši įstaiga padeda imigrantams ir pabėgėli
ams, gavusiems leidimą gyventi JAV,
socialiniais, darbo, teisiniais, ir finansiniais
reikalais, steigia anglų kalbos kursus, bei
teikia informaciją imigracijos ir giminių
iškvietimo reikalais. Fil. Algiui Rukšėnui
Western Reserve universitetas 1965 m.
suteikė bakalauro laipsnį, o 1971 m.
Illinois valstybinis universitetas — politi
nių mokslų magistrą. 1973 m. parašė "Day
of Shame"1- knygą, apie Simą Kudirką,
kurią Vydūno Jaunimo fondas apdovanojo
premija. Jo satyra „Posėdis Pragare" buvo
vaidinama Clevelande, Chicagoje ir kitur.
Didelio pasisekimo. sulaukė "Is that you
laughing, Conrade"?1 ši knyga Anglijoj ir
Australijoj buvo išleista nauju paVadinimu
"Worlds Best Rusian Jokes". Algis Rukšė
nas plačiai reiškiasi lietuviškoj ir amerikie
tiškoj veikloj: skaito paskaitas, rašo spau
doje, yra JAV kultūros tarybos narys,
buvęs Cleveland© ALTO skyriaus pirmi
ninkas, vienas iš BATUNo steigėjų.

„Draugas" 1988 m. kovo 16 d. trečiadienis
* * *
Zitos Sodeikienės ir Ados Sutkuvienės,
šiais metais Kultūros Fondo premiją
laimėjusios dailininkės ir Vydūno Fondo
bendradarbės, išskirtinai aukšto lygio
kūrybos darbų paroda šiuo metu vyksta
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje.
Parodą galima aplankyti reguliariomis
muziejaus lankymo valandomis iki ge
gužės 18 d.
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šią vasarą rugpjūčio 7-21 d. La Sale
Manor, Plano IL. įvyks XIV Lituanistikos
seminaras. Rengėjas PCJS ryšių centras,
fil. M. Pleškys 6031 S. Fairfield Chicago,
IL. 60629 (312) 476-6564. Šios vasaros
kursuose dėsto fil. Rasa Mažeikaitė ir fil.
Bronius Vaškelis.

fil. dr. Rasa Mažeikaitė istorikė JAV LB
visuomeninių reikalų tarybos pakviesta
ruošia „Vidations of Human Rights in
Soviet Okupied Lithuania". Praėjusią
vasarą ji buvo viena iš istorikų pakviesta
skaityti paskaitą Vatikano organizuotame
simpoziume Lietuvos 600 metų krikšto
tema.

fil. Algis Rukšėnas žurnalistas, rašyto
jas, aktyvus lietuvių ir amerikiečių vi
suomenininkas nuo 1988 m. sausio 1 d.
perima Nationalities Service Center
Clevelande direktoriaus pareigas.

1988.II.5-7 d. įvyko JAV Lietuvių
Jaunimo sąjungos antrasis politinis semin
aras, Washingtone. Seminaras pasižymėjo
konkrečiais pratimais, kaip suorganizuoti
politinius projektus ir kaip juos vykdyti.
Politinį seminarą suorganizavo Washing
ton© Lietuvių jaunimo politinio seminaro
organizacinis komitetas. Seminaro organi
zatoriai fil. A. šilas ir kand. Rūta Virkutytė. Seminare dalyvavo visa eilė mūsų narių
iš Wash.; fil. Laura Lauciūtė, fil. Danutė
Molytė, fil. dr. Ginta Remeikytė, fil. Judita
Gudaitytė, fil. Edis Sabas, fil. Arūnas
Gudaitis, junj. Alius Meilus ir junj. Paulius
Mickus. Iš Chicagos dalyvavo fil. Gailė
Eidukaitė, fil. E. Tuskenis, fil. V. Rasutis.
Jie visi yra JS nariai.

Filisterį kunigą Dr. Praną Dauknį,
švenčiantį 35 m. kunigystės jubiliejų,
sveikiname ir linkime sveikatos, Dievo
palaimos ir kantrybės bei ištvermės sunki
ose kapeliono pareigose Melbourne.
ASS VADIJA
Mūsų Vytis
Vasario 16 d. minėjimų programose ir
pravedimuose dalyvavo visa eilė ir mūsų
narių. Chicagoje pagrindiniame Neprik
lausomybės minėjime Marijos mokyklos
salėje fil. Gailė Eidukaitė perskaitė Prezi
dento R. Reagan'o proklamaciją, iš Valsty
bės Departamento atsiųstą laišką ir prave
dė meninės dalies programą.
LB Brighton parko tautos šventės
minėjimo meninės dalies programą pa
ruošė t. n. Vida Milavickienė.
Cicero, ILL. Nepriklausomybės aktą
perskaitė fil. A. Baukutė.
Worcester, Mass. Lietuvių organizacijų
tarybos ruošiamame vasario 16 d. min
ėjime rezoliuciją perskaitė fil. Teresė Meiluvienė.
Fil. Jono Vizbaro skautiškos spaudos
platintojo šaržą atsiuntė iš Australijos
Rajono vadas fil. Vaitkus.

* * *
Fil. Jonas Vizbaras — žymus skautiškos spaudos
platintojas.
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Fil. Nijolė Maskaliūnienė labai gražiai
pravedė Lietuvių Respublikonų Illinois
Lygos banketą, balandžio 24 d. vykusį
Lietuvių Tautiniuose namuose. Jos kvieti
mu, bankete dalyvavo u gražus būrelis
ASS filisterių.
★

★

★

Fil. Broniaus Kviklio Lietuvos Bažnyčių
redaguoto paskutiniojo tomo sutiktuvės
visuomenei gegužės 13 d. 7 vai. 30 min.
vak. Jaunimo Centre ruošė Filisterių
Skautų Chicagoje skyrius.

Vydūno Jaunimo Fondo metinis susi
rinkimas įvyko gegužės 2 d. 7:30 vai. vak.
ASS būstinėje Chicagoje, 3001 W. 59th
St. Tel. 737-8230. Dalyvavo visi Tarybos
nariai, gyvenantieji Chicagoje ir kitur,
šiame susirinkime buvo tvirtinama 1987
m. apyskaitos ir nauji darbo planai. 1988
m. perrenkami kadenciją baigę penki
Tarybos nariai, persvarstomos paskolų ir
premijų skyrimo taisyklės. Revizijos ko
misija padarė pranešimą. Nariai, negalin
tieji asmeniškai susirinkime dalyvauti,
atsiuntė įgaliojimus jiems atstovauti ki
tiems Tarybos nariams.

December 18, 1987

Mr. Vytas Šliupas
Ppst Office Box 17808
Sputh Lake Tahoe, CA 95706

f tp .

'
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I am delighted you have accepted my
invitation to serve on the National Steering Committee
of the George Bush for President campaign. It means a
great deal to Barbara and me to have your active support
the presidency.
I want to bring the American people a
message of hope for the future* Together, we can build
a stronger, more prosperous America.

Again, thank you so very much

George Bush

73315TH STREET. N.W. SUITE 800. WASHINGTON. DC 20005
PMD FOR BY GEORGE BUSH FOR PRESIDENT

(202* 042-1988
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LIETUVOS KONSULO PRIĖMIMAS ČIKAGOJE
VASARIO 16 DIENOS PROGA

vos. Vaišes sudarė šilti užkandžiai su vynu
ir lengvais gėrimaisv.(kaip ir kituose
konsulų priėmimuose). Vaišitį metu gen.
kon. Kleiza pasveikino susirinkusius į
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 70tų metų šventę. Paminėjo kovas dėl
Lietuvos laisvės, gyvenimą laisvoje Lietu
šis konsularinis priėmimas buvo rengi
voje, 1940-tų metų okupacija ir lietuvių
amas tuo pačiu masteliu kaip ir minėjimai
tautos persekiojimus ir kančias iki šių
laisvų valstybių konsulų švenčiant savo
dienų.
krašto valstybines šventes. Jis buvo skirtas
Atsilankė bene šeši konsulai, eilė
kitataučių priėmimui, tačiau jame galėjo
dalyvauti ir lietuviai susimokėję $25 ?’amerikiečių politikierių,į,senųjų amerikonų" ir gražus ";burys įaunimo-studentų.
išlaidoms padengti.
Ypatingą dėmesį atkreipė moterys tautiČikagos lietuviškų organizacijų kom niuoše rūbuose. Tikrosios narės R. Variaitetas atstovauja virš 100 lietuviškų orga kojytė, R. Ramanauskaitė ir fil. G. Eidukainizacijų, tačiau j šį komitetą buvo pakvies tė susilaukė eilę komplimentų savo
ta (ar atsilankė) tik apie 20 asmenų. tautiniuose rūbuose: J šį konsulo priėmimą
Malonu paminėti, kad šiame komitete atsilankė ASS Vadijos p-kė fil. D. Eidukieskautus atstovavo fil. v. s. A. Paužuolis, nė, FSS Čikagos p-kas fil. V. Rasutis, K!
ASS fil. K. Ječius ir Čikagos ASS — fil. L. Vytis Čikagos p-kas fil. A. Korzonas, t. n.
Maskaliūnas. Paužuolis paruošė vietovės V. Gudaitė ir kiti. Taip pat matėme eilę
planą, Ječius talkininkavo konsului ir mūsų filisterių: Dr. T ir N. Remeikius, Dr.
spaudos platinime, o Maskaliūnas buvo J. Kerelytę, Dr. V. Kerelytę, A. Likandepaskirtas „spaudos ministeriu". Prie spau rienę, J. Dainauską, J. Kerelienę, S.
dos stalo buvo veltui dalinami ALTo, Kerelytę, A. Baukutę, N. Maskaliūnienę,
VLIKo ir LB lankstynukai, o taip pat ir The R. Dirvonį, mūsų žinomą fotografą fil. J.
Chronicle of the Catholic Curch in Tamulaitį ir t.<L
_ f'
Lithuania anglų ir ispanų kalbomis paau
Ir rėmėjai ir dalyviai išsiskirstė su
kota kun. Kuzmickio Taip pat buvo pakilia nuotaika ir su pasiryžimu ir kitais
suorganizuotas ekranas, kuriame, nors ir metais aktyviai prisidėti? prie Lietuvos
be garso, buvo nuolatinai rodomos skaid konsulo „Recepion" Vasario 16-jai pami
rės iš Lietuvos.
nėti.
Svečius pasitiko Konsulas su žmona.
Fil. Leonas
Dalyviai pasirašė į knygą padėtą ant stalo
Fil. prof. dr. Br. Vaškelio, Lituanistikos
apdengto lietuviška staltiese ir tautine
juosta. Ant sienos kabėjo didžiulė Vytis; katedros vedėjo pastangomis universiteto
šalia stovėjo Lietuvos ir Amerikos vėlia- patalpos buvo gautos veltui.

Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje
V. Kleizos iniciatyva, talkininkaujant
Lituanistikos katedrai ir Čikagos lietuviš
kų organizacijų komitetui, University of
Illinois didžiojoje salėje buvo atšvęsta
Lietuvos Atkūrimo 70-ties metų jubiliejus.
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AR TIKRAI GRAFAS LEV NIKOLAJEVICH TOLSTOJUS
BUVO LIETUVIŲ KILMĖS?
Prieš penkiasdešimtį metų mano tėvas,
dr. Jonas Šliūpas, tarė nepamirštamus
žodžius: — „Atmink sūnau, kad mes
lietuviai esame daug gero padarę savo
kaimynams ir esame jiems davę didelių
vyrų: rusams davėme Romanovus ir Levą
Tolstojų; lenkams — Adomą Mickevičių,
Tadą Kosciušką; vokiečiams — Emanuelį
Kantą, ir daugelį kitų". Tada man, mažam
vaikui, tėvo žodžiai nedaug ką reiškė, bet
matyt paliko tam tikrą įspūdį, nes 1973
metais, balandžio mėn. „Lietuvių Dienos"
laidoje, radęs prel. dr. J. B. Končiaus
straipsnelį apie Tolstojaus galimą lietuviš
ką kilmę, išsiplėšiau jį ir įsidėjau tarp kitų
laikraščių iškarpų.
Praėjo 15 metų, ir štai pereitą mėnesį,
betvarkydamas senus popierius, vėl užėjau
prel. Končiaus straipsnelį, kuriame jis
aprašo keletą susitikimų New Yorke su
rašytojo L. Tolstojaus dukterimi Aleksan
dra ir jos prisipažinimą buktai Tolstojai
yra lietuvių kilmės. Aleksandra užtvirtino,
kad jos tėvas dažnai jai minėdavęs, jog jų
giminės tikroji pavardė buvusi „Indris" ir
jie senovėje buvo kilę iš Lietuvos.

Susidomėjęs patikrinau Lietuviškąją ir
Amerikiečių enciklopedijas, bet tenai nieko
neradau apie Tolstojaus galimą lietuvišku
mą. Man nebūnant pavardžių žinovu,

„Indris" neskambėjo labai lietuviškai, nors
čia netoliese prie San Francisco mes ir
turime vieną lietuvį, pavarde „Indreika".
Laimingu sutapimu, parodžiau prel. Ko
nčiaus straipsnelį vienam Amerikoje besi
lankančiam Lietuvos turistui, kuris visiš
kai nenustebęs atsakė: „Taip, mes
Lietuvoje žinome, kad Tolstojaus prosene
liai Indriai yra kilę iš šiaurės Lietuvos.
Ne vien Tolstojus, bet ir Dostojevskis yra
lietuviškos kilmės, tačiau labai gaila, kad
rusai mums to dar neleidžia viešai spau
doje parašyti ir moksliškai ištyrinėjus
įrodyti". Išgirdęs tokius užtikrinančius
žodžius, tuoj sėdęs parašiau laišką prie
Stanfordo universiteto esančiam Hoover'io vardo Institutui, kuris renka Rusijos
istorinę medžiagą ir yra autoritetingas
Rytų Europos klausymuose.
štai, prieš kelias dienas gavau iš jų
atsakymą, patvirtinantį, kad Tolstojaus
seneliai tikrai yra kilę iš Indrės šeimos ir
kad L. Tolstojaus duktė Aleksandra nekly
do tvirtindama, kad ji yra lietuviškos
kilmės. Bet geriausia dabar bus čia man
leisti patiems skaitytojams pamatyti tas
Hoover'io Instituto laiško ir priedų kopi
jas, kad išsklaidžius bet kokius dvejojimus.
Fil. Inž. Vytautas Šliūpas,
So. Lake Tahoe, California
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LA
NOBLESSE DE RUSSIE
DEUXIEME EDITION
figment* pour scrrir A la reconstitution
des registers g^nealogiques de la Noblesse,
d'aprčs les actes et documents disponibles
compldtds grdee au contours ddvoud
des. nobles Russes.
PUBUES PAR

(i

NICOLAS IKONNIKOV
MAK1CHAL M LA DOBUSSB M KOVZHBTZC
tifTtnorr

no

buuau couawckwi m vunxm m la dobusi buss

Ports 1962

8, Rue Gabrielle d'Estrėes b Vanves (Seine)

LES TOLSTOY
nobles et comtes

Quelgues observations sur la descendance deflndris^
Les Tolstoy, ont depais toujours dtd favorisds ( et la .
famille le mdrite bien) en ce qui coneerne 5a gdndalogie.
On constate, non sans surprise, que la lignde des Tolstoy,
ni des autres descendants de(fndris^) ne figure dans le
Livre de Vdlours. Maia en l85&Te“Tecueil clasaique du pr.
Dolgoroukov fournit dėjš. une lignde substantielle de la
famille; en 1887, dans son magnifique recueil, Roummel
publiait 4 nouveau la ligndedes Tolstoy, considdrablement enrich!e par introduction de nouveaux personnages.
De nos jours, les registres publį_ds de la Noblesse
de Tver (Tcherniavsky 1869), de Toula ( i'chemopaitov
1908) et de Kalouga ( Boul^tchov 1908) fournissent un abondant matdrielpour controler les textes cites. Et des
centaines d'informations concemant des membres Isolds de
la famille se trouvent dans les ligndes des families de la
Noblesse Rusae, allides aux Tolstoy.
Le regrettd Mikhail Pavlovitch Tolstoy-Miloslavsky
(K°875 de la lignde) consacra une vingtaine d'annees de
sa vie pour rechercher des dldments pour completer nos
oonnaissanoes sur la famille a laquelle il appartenait;
et, en meme temps, sur d'autres families qui ddclaraient
descendre du m&ne auteur que les Tolstoy. Les renseignements accumulds et systematises representent trois gros
tomes manuscrits. La valeur scientifique d’une pareille
oeuvre est indiscutable. Mais il nous'parait utile de
noter quelques irregularitds, a fir. de ne pas conduire 4
une erreur les futurs lecteurs de la monographic.
Chacun salt, que quelle que suit l'abondanče des reu
se! gnem ent a accumulds, en ce qui concerns une lignde de
aouche ancienne,- il reste toujours un nombre plus ou
noins considerable de personnages en dehors de la lignde
ėtablie. Une documentation insuffisante nc permet pas
de lee placer avec assurance dans la lignde. Un chercheur drudit comae Roummel laissa en dehors de I'arbre prin
cipal non seulement de nombreux personnages; mais des bran
ches entidres des Tolstoy que les documents ne laissaicnt
pas placer dans la lignde disponible.
Ž1 est hregretter que Tit ait souffert du sal commur
4 la majoritd des gdndalogues dėbutents. Il conaiddrait
qu'aprds ses recherches rainutieuses ohaque personne du non
de Tolstoy devait trouver sa place* dans la lignde qu’il
constituait.
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LEO TOLSTOJ — LIETUVIŲ
KILMĖS?

Žymusis caro laikų Rusijos
krikščioniškosios dvasios filosofas
rašytojas Leo Tolstoi — lietuvis: jo
visi tėvai ir protėviai — kilę iš Lie
tuvos. Jo tėvas ar senelis (man dar
nepasisekė tai ištirti), jaunas būda
mas, nuvyko iš Lietuvos į Maskvą,
kad ten susikurtų sau geresnį pra
gyvenimą ir įsigytų aukštojo moks
lo. Jis vadinosi ne Tolstoj. bet
INDRIS. Kada ir dėlko jo vienas
iš protėvių savo pavarde pakeitė į
TOLSTOJ — man taip pat dar ne
pavyko išaiškinti.
Apie tai, ką čia sakau, patyriau
iš rašytojo Leo Tolstoj dukters
Aleksandros Tolstoj. kuri yra rusų
pabėgėliams iš komunistinių kraštų
pagalbos
teikimo
organizacijos
TOLSTOJ FOUNDATION pirmi
ninkė. Šio, II-jo pasaulinio karo,
metu, 1944 New Yorke įvyko visų
tautų ir JAV šalpos organizacijų
pirmininkų susirinkimas. Prieš su
sirinkimą priėjo prie manęs kiek
pagyvenusi moteriškė ir pareiškė:
“Aš esu Aleksandra Tolstoj, grafo
rašytojo Leo Tolstoj duktė; aš esu

irgi lietuvių kilmės. Ir man džiugu
su Tamsta — Lietuvių šalpos Or
ganizacijos pirmininku — susipa
žinti. Dar po keletos žodžių pra
sidėjo posėdžiai, ir plačiau išsi
kalbėti tuo klausimu nebeteko.
Po kelių rretų nuvykau jos lab
daros centran, kur yra jos reziden
cija, į West Nayak. N. Y., ir ten
ilgiau išsikalbjau apie jos lietuvišką
kilmę. Paklausiau, kokiu pagrindu
ji remiasi, tvirtindama, kad jos tė
vas buvęs INDRIS. Ji man atsakė:
“Per paskutinius 25 metus prieš
mano tėvo Leo Tolstojaus mirtį bu
vau jo sekretorė, tvarkiau jo ar
chyvą ir rašiau, ką jis diktuodavo.
Jis man daug kartų yra kartojęs,
kad mes esame ne rusų, bet lietuvių
kilmės.”
Tuomet paprašiau patikrinti jos
turimą archyvinę medžiagą, atsi
vežtą iš tėvo palikimo, gal yra
koks dokumentas ar susirašinėjimas
su giminėmis lietuvių kalba. Papra
šiau, kad, jei kas nors panašaus bū
tų, padaryti foto kopijas, pasirašyti
ir įteikti man. kad gaiėčiau viešai
paskelbti lietuvių visuomenei. Tai
buvo 1967 m. Ji pažadėjo paieškoti
savo archyvuose tokių dokumentų.

Bet iš Aleksandros Tolstoj ne
sulaukiau jokio atsakymo. Tad
prieš išvykdamas į Europą, 1971
m. aš vėl nuvykau pas ją į Nayak
asmeniškai dar kartą pasikalbėti.
Ji man pareiškė, kad iki tol jokio
raštiško įrodymo surasti nepasisekė,
bet kai tik laiko turėsianti, vėl ieškosianti ir gal surasianti. Tačiau
ji esanti įsitikinusi, kad tuo klausi
mu negali būt jokios abejonės: jos
tėvas buvo dar pakankamai sveikas,
kai jai jaunai sakydavo, kad jų lie
tuviška pavardė yra INDRIS.
Aleksandra Tolstoj yra už mane
penkiais metais vyresnė (eina 87-us
metus), netekėjusi, gyva, veikli ir
tebevadovauja Tolstojaus Fondui,
teikiančiam pagalbą rusams, išsisklaidžiusiems po pasaulį, kaip ir
mūsiškis Balfas.
New Yorke man teko rasti knygą
vardu “Leo Tolstoj biografija",
anglų kalba, išleista Yale universi
teto. šios knygos įžangoj pasakyta,
kad Leo Tolstoj šeimos nariai bu
vo lietuviai. Bet tokių detalių, kokių
patyriau iš Leo Tolstojaus dukters,
nėra.
PreL dr. J. B. Končius

•’•r. •
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HOOVER INSTITUTION
ON WAR. REVOLUTION AND PEACE
Cahl.nni.. 91305

_

B
fe,

TgHBmiH'ltTl

16 March, 1!>G8
Hr. V. J. Šliupas
P.O. Box 613300
South Lake Tahoe
California 95761

Dear Mr. Šliupas:
Thank you for your letter of 6 March, 1988 inquiring
about the genealogy of Leo Tolstoy.

As it appears from the enclosed xerox copies made from
the book La Noblesse do P.uasie by Nicolas Ikonnikov, Alexandra
Tolstoy was indeed correct about her forefathers’- Lithuanian
roots.
I have enclosed, gratis, what seem to be the pertinent
pages for your inquiry of the 151-page section on the Tolstys.
Should you want to order more please submit an order to the
Photographic section, The Green Library, Stanford University,
Stanford, CA 9h3O3. This is the library where the Ikonnikov
book ia located.
Sincerely yours,

Hilja Kukk
Librarian

Encl
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Iš Lietuvos rašo:

šįmet gal jau išeis naujas Lietuvių
rašybos ir skyrybos" leidinys. Akademinio
Žodyno penkioliktas tomas yra redaguoja
mas. Jame bus baigta visa raidė „š" ir įdėta
pirmosios raidės „J" dalis. Jau yra rašoma
raidė „V". Tai labai didelė raidė. Dar
nepaliestos raidės „Z" ir „Ž". Raidė „Z"
žinoma, nedidelė, o raidė „Ž" dar didoka.
Vistiek jau prasišviečia šio didoko darbo
pabaiga. Pamažu einam į galą. Tai bus
didžiausias lituanistinis darbas ne tik
1 arybų Sąjungoje, bet visame pasaulyje.
Mes tuo darbu džiaugiamės ir didžiuoja
mės, nes, mūsų nuomone, tai bus didžiau
sias kultūros paminklas mūsų tautai,
mūsų protėviams, kurie sukūrė tokia
gražią ir turtingą kalbą.

Iš Lenkijos rašo:

Gaunu beveik visus „Pasaulio Lietu
vio" numerius. Stebiu diskusijas dėl Vil
niaus arkivyskupijos ribų pertvarkymo.
Keista, kad net ir čia atsiranda abejojančių
ir net priešų lietuviams gyvybinio reikalo
sutvarkyme. Žinoma, kai bus abejonių,
bus ir kas jomis pasinaudos. Juokingiausia
yra tai, kad jau net patys lenkai pamažėl
priauga prie šio reikalo supratimo. Lodzėje
Tėvai Jėzuitai suorganizavo simpoziumą
apie lenkų ir jų kaimynų lietuvių, gudų ir
ukrainiečių santykių išlyginimo perspek
tyvas. Buvo pristatytas Vilniaus Arkivys
kupijos ribų klausimas kaip pagrindinis
abiejų tautų sugyvenimui išlyginti. Niekas
neprotestavo, o organizatoriai net džiau
gėsi, kad ši problema buvo iškelta. Atrodo,
kad lenkuose šis klausimas pamažu prin
oks. Bėda, kad patys lietuviai dar prie jo
visai neprinoko. (vide Vatikano „keli
dvasiškiai") Galima teisėtai paklausti, kas
gi iš tikrųjų daugiau lietuvių tautai pasi
tarnauja? ? ? . . .

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų prisiųstą
knygą.
Gautas knygas perdaviau Tasmanijos
Universiteto Lietuvos Studijų Sąmbūrio
bibliotekai.
Sąmbūris stovi stipriai ant kojų, jo
akademinė ateitis užtikrinta. Bet savo lėšų
sąmbūris neturi, todėl padoresnę bibliote
ką Lietuvą liečiančiaisi klausimais (temo
mis) galės sudaryti tik tada, jei kiti
tautiečiai paseks Jūsų pavyzdžiu ir taip pat
suaukos tinkamų knygų.
Jūs, be abejo, žinote, kad pietiniame
žemės rutulyje bene geriausia vieta aspi
rantams ruošti Masters ir PhD tezes
Lietuvos klausimais yra Tasmanijos uni
versitetas. Laukiame pasiteiravimų ir iš
šiaurės Amerikos. Adresas:
Tasmania University Union
Lithuanian Studies Society
PO Box 777
Sand Bay, Tas. 7005 Australija
Dar kartą Ačiū.
Jus gerbiąs

Algis Taškūnas

LIETUVOS GINKLUOTOS
PAJĖGOS 1918-1940 M.

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi Vyte
nio Statkaus parengta knyga susilaukė
plataus skaitytojo dėmesio ir labai teigia
mo vertinimo. Knygoje surinkti duo
menys apie nepriklausomos Lietuvos
kariuomenės kūrimąsi, organizaciją, mo
kymą, tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit,
duotas išsamus jos sudėties ir veiklos
vaizdas. Aprašyta ir visa eilė kariuomenei
giminingų organizacijų bei sambūrių.
Knygoje 1040 puslapių, per 300 iliustraci
jų, kelios spalvotos uniformų ir ženklų
lentelės, įrišta kietais viršeliais. Knygos
išleidimą finansavo Vydūno Jaunimo Fon
das.

Kaina su persiuntimu kainuoja 29.00.
Užsakymus siųsti:
Vydūno Fondas
3001 W. 59th St.
Chicago, IL 60629
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SUKAKTYS
Prieš 50 metų 1938.VI.4-6 d. Korp!
Vytis nariai išplaukė baidarių kelionėn
Panariai-Kaunas. Dalyvavo 90 asmenų ir
46 baidarės. Kelionės vadovas buvo korp!
Vytis garbės narys prof. Steponas Kolu
paila.
Tą pačią vasarą vytiečių J. Milvydo, M.
Naujokaičio ir K. Jonaičio pastangomis
įvyko kita kelionė šventąja ir Nerimi iš
Anykščių j Kauną. Dalyvavo 29 studentaiės ir 14 baidarių.
(Iš knygos „Akademinė skautija" 85 psl.)
Mykolas Naujokaitis
724 Mesa Court
Upland, Ca. 91786

Prieš 40 metų 1948. Kanadoje pirmuo
ju Korp! Vytis įgaliotiniu buvo paskirtas
senj. VI. Šarūnas. Jis suregistravo ne tik
vytiečius, bet ir studenčių draugovės
seses.

Prieš 40 metų 1948 Australijoje Pau
Pacifico stovykloje greta kitų tautų daly
vavo ir 28 lietuviai skautai, jų tarpe keturi
vytiečiai: Dainutis, Jurskis, Liubinskas ir
Vitkūnas. Tuo pačiu metu B. Dainutis
buvo paskirtas korp! Vytis įgaliotiniu.

Prieš 50 metų 1938 m. Studenčių
skaučių draugovė metinės šventės metu
įteikė SSD spalvas ir pakėlė j SSD Garbės
narius
Vincę
Jonuškaitę-ZaunienęLeskaitienę ir prof. Jurgį Žilinską.

Prieš 70 metų 1918.XI.1, Vilniuje
lietuvių gimnazijoje įvyko pirmoji Vilniaus
lietuvių skautų bei skaučių draugijos
sueiga. Gruodžio mėnesio vidury iš
skaučių sudaryta Birutės draugovė, iš
skautų Vytauto draugovė.

Prieš 40 metų 1948.IX.25. Memingene
Vak. Vokietijoje, pradėtas leisti akademikų
skautų biuletenis Vytis, vėliau išaugęs į
žurnalą Mūsų Vytis. Pirmasis redaktorius
buvo fil. Bronius Kviklys.

Prieš 60 metų 1928.VI.29 — VII.2 A.
Panemunėj Lietuvoje, įvyko pirmoji Tauti
nė stovykla. Dalyvavo apie 500 skautų-čių.

Prieš 40 metų 1948.XI.7. stud. Liūtas
Grinius sušaukė Chicagoje pirmą lietuvių
skautų sueigą, kurioje dalyvavo 5 merg. ir
6 berniukai skautai, šiandien Chicagoje
veikia keturi tuntai — vienas berniukų ir
trys mergaičių.
Prieš 120 metų 1868.III.22 gimė Vilius
Storasta-Vydūnas, humanistas, filosofas,
Prūsų Lietuvos veikėjas, didelis skautų
bičiulis, korp! Vytis garbės narys. Jo vardu
yra pavadintas prieš 35 metus įsteigtas
Vydūno Jaunimo fondas.

Korp! Vytis garbės narys v. s. prof. Stp. Kolupaila
iriasi Nemunu savo baidare ,, C hro nūs". (V.
Raulinaičio šaržas).
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Korp! VYTIS PRANEŠIMAS

Melburne
senj. Andrius Vaitiekūnas
2 Schofield St.
Essendon, Vic. 3040
Australia
Neužmirškite palaikyti ryšius su ASS
Vadijos įgaliotiniu — laukiu žinių!

Ad Meliorem!

Mieli kolegos korporantai,
ASS Vadijos pirmininkės pakviestas
sutikau eiti Korp! Vytis įgaliotinio parei
gas. Stengsiuos jums padėti, bet taip pat iš
jūsų lauksiu pasiūlymų, pageidavimų, pra
nešimų.
Skyrių pirmininkų prašau pranešti
valdybų pasikeitimus, prisiųskite skyrių
narių sąrašus ir adresus. Praneškite junjorų priėmimus, senjorų ir filisterių pakėli
mus. Prisiųskite veiklos planus ir junjorų
temas.
Jei reikia ženkliukų, spalvų ar Akade
minės skautijos leidinio praneškite.
Jau dabar kviečiu šią vasarą dalyvauti
VII Tautinėje stovykloje. ASS turėsime
savo pastovyklią ir įdomią programą.
Lauksiu visų stovykloje.

SVEIKINU š. m. sausio mėn. 23 d. Los
Angeles Skyriaus metinės šventės suei
goje pakeltą į senjorus ROMĄ JARAŠIŪ
NĄ.
NAUJOS VALDYBOS:

Bostone
fil. Romas Buivydas
118 Nowell Farme Rd.
Carlsle, MA. 01741
Čikagoje
fil. Algis Korzonas
9405 S. 79 Ct. #25
Hickory Hills, IL. 60457
Los Angeles
senj. Jonas Bužėnas
5285 Coringa Dr.
Los Angeles, CA. 90042

46

fil. Vytenis Rasutis
4450 S. Talman Avė.
Chicago, IL., 60632
(312) 847-2226

ASD PRANEŠIMAS
Mielos Sesės filisterės, tikrosios narės ir
kandidatės,
ASS Vadijos pirmininkės pakviesta dar
tebetęsiu ASD įgaliotinės pareigas per šią,
antrą, kadenciją. Pagal ASD reguliaminą,
„Vyriausias draugovės vykdomasis orga
nas yra ASD Centro Valdyba". . . Man
liūdna ir gaila, kad nepajėgiam išsirinkti
ASD Centro Valdybos. Tikiuos, kad šios
kadencijos laikotarpyje atsiras ASD narių,
norinčių kandidatuoti į ASD Valdybą.
Iki tada laukiu žinių iš visų skyrių ir
pavienių narių. Reikalui esant, nesivaržy
kite prašydamos pagalbos ar informacijų.
Esu pasiryžus padėti kiek galiu. Jei reikėtų
ASD kandidačių konspektų, juostų ar
ženkliukų, prašau pranešti. Praneškite
apie savo skyriaus veiklą, valdybų pasikei
timus, naujų kandidačių priėmimą, tikrųjų
narių ar filisterių pakėlimus, atsiųskite
kandidačių temas ar įdomesnių sueigų
aprašymus.
Ruoškimės dalyvauti VII Tautinėje
Stovykloje. Visos ASD narės laukiamos
Akademinio Skautų Sąjūdžio pastovyklėje.
Pristatau skyrių ASD pirmininkes:

Bostone
t. n. Naida šnipaitė
17 Heathstone Drive
Medfield, MA 02052
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Redaktorės sapnas.

Čikagoje

t. n. Renata Variakojytė
3715 West 68th Street
Chicago, IL 60629
(312)-585-8649
Clevelande

fil. Danguolė Vadopalienė-šatrijos Ra
ganos
604 Miner Road
Highland Hts., OH 44143
(216)-449-0162
Los Angeles

fil. Daina Petronytė
2511 Mickeltorena
Los Angeles, CA 90039
(213)-664-0791
Melbourne

fil. Loreta Čižauskaitė
2/1 Grosvenor Street
Moonee Ponds, Vic. 3039
Australia

Sapnavau šią naktį, kad. . .
skaitau Mūsų Vytyje jaunųjų akademi
kų aprašymus iš stovyklų, jaunimo suvaži
avimų, jaunimo studijų savaitės. . .
gauna Mūsų Vytis tiesioginiai aprašy
mus apie savo narių veiklą. Nereikia
vartyti „Draugo", „Dirvos", „Tėviškės
Žiburių" ar kitų laikraščių puslapių ir
ieškoti žinių. . .
. . . Mūsų Vytyje yra ne „pašildyti
barščiai" (pagal p. St. S.) bet šviežiai
išvirti. . .
Vietovės neprašytos siunčia savo veik
los aprašymus ir nuotraukas. Neprašyti
apsimokam Mūsų Vyties prenumeratą. . .
neprašomi remiam savo žurnaliuką
tiek rašiniais, tiek finansiniai.
Sapnavau. . . Ar pabudus rasiu savo
sapno išsipildymą? Ar tai tik ir liks sapnas?

Toronte

fil. Dalia Barzdžiūtė
308-25 Four Winds Drive
Downsview, Ont. M3J 1K8
Canada
Los Angeles ASD metinės šventės
sueigoje, sausio mėn. 24 d., šios tikros
narės buvo pakeltos į filisteres:
POLIKAITIENĖ, Regina
ANTANAITIENĖ, Laima
JOGIENĖ, Regina
SCALA (Augiūtė), Domą
STEIKŪNAITĖ, Laima
Žukienė, Rita
SVEIKINAME!
Ad Meliorem!
fil. Gina Reinienė, 312-436-2509
5200 So. Talman Avė.
Chicago, IL 60632
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PRENUMERUOKITE IR PLATINKITE MŪSŲ VYČIO ŽURNALĄ

Leidėjai, redakcija ir administracija širdingai dėkoja už gautas gausias aukas ir
garbės prenumeratas. Tai palengvina mūsų darbus žurnalą leidžiant. Kvieči
ame pasinaudoti kartu siunčiamu atvirlaiškiu.

GARBĖS PRENUMERATORIAI:
ASMINAS Jonas
BERTULIS Karolis
BIKNAITIS Kostas
DAINAUSKAS Jonas
DANYS J.V.
GARBONKUS Vacys
GRIGAITIS Kęstutis
JANUŠIENĖ Zuzana
JUODIKIS Alfonsas
KALENDRIENĖ V.
KERŠIENĖ Danutė
Kun. G. KIJAUSKAS, S.J.
KORZONAI Raimundas ir Danutė
KUPCIKEVIČIUS Leopoldas
MERKIENĖ Janina
NENORTAS Kostas
NORRIS Nina
Dr. FLATERIS Aleksandras
PLAUŠ1NAITIENĖ Halina
RAMANAUSKAS Liudas
TREINYS Apolinaras
ŠLIŪPAI Vytautas ir Vanda
Dr. VARIAKIOJIS Daina

AUKOS
HARTFORDO A.S.S. skyr.
per fil. Z. DRESLIŪTĘ $100.00
Dr. FLATERIS Aleksandras $25.00
KRIŠTOLAITIS Jonas $20.00
GRIGAITIS Kęstutis $15.00
JANUŠIENĖ Zuzana $10.00
NORRIS Nina $10.00
OKURA Jūratė $10.00
ŠLIŪPAI Vytautas ir Vanda $10.00
KRIŠTOLAITIS Jonas $6.00
STATKAI Vytenis ir Sofija $6.00
DAMBARAS Jonas $5.00
ŠIMKIENĖ Valerija $5.00
BILER1S, Kęstutis $3.00
BRAZDŽIŪTĖ Dalia $3.00
JAGUTIENĖ Amalija $3.00
JELIONIENĖ Sofija $3.00
KOŽICIENĖ Birutė $3.00
MARTIENĖ Aldona $3.00
NAMIKAS Vytautas $3.00
ROČKUVIENĖ Marija $3.00
STEPAITIS Algirdas $3.00
MARCHERTIENĖ Raminta $1.00
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VIENA SAULĖ DANGUJE, Marija Saulaitytė. Poezijos rinkinys................................ 2.00
NUO DEVYNIŲ IKI PIRMOS, Nijolė Jankutė. Apysaka aukštesniųjų
lituanistinių mokyklų mokiniams................................................................................. 4.00
BAISUSIS SENELIS, M. Rodzevičiūtė. Apysaka iš studentų gyvenimo.................... 3.00
ANGELŲ SNIEGAS, D. Brazytė-Bindokienė. Fantastinė apysaka............................... 5.50
NOTED SCHOLARS OF THE LITHUANIAN LANGUAGE. Algirdas Sabaliauskas.
Prof. William Schmalstiego vertimas j anglų kalbą.................................................. 3.00
AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS KONSPEKTAS. Žinių rinkinys ASD
kandidatėms. Red. Ramutė Bartuškienė.................................................................... 1.50
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS. Ideologijos, tradicijų ir veiklos
bruožai, (kietais viršeliais).......................................................................................... 12.00
AUŠRA I — Dabar Lietuvoje einančio rezistencinio leidinio pirmasis
rinkinys (pirmieji penki numeriai)............................................................................. 5.00
AUŠRA II — Antrasis rinkinys..................................................................................... 5.00
AUŠRA III — Trečiasis rinkinys................................................................................... 5.00
AUŠRA IV — Ketvirtasis rinkinys............................................................................... 6.00
AUŠRA V — Penktasis rinkinys................................................................................... 6.00
AUŠRA VI — Šeštasis rinkinys.................................................................................... 6.00
AUŠRA VII — Septintasis rinkinys....................................
7.00
STEPONAS KOLUPAILA. Monografija. Dr. J. Gimbutas, J. V. Danys.
Prof. Kolupailos gyvenimas ir veikla, dažnai liečianti
Lietuvai reikšmingus įvykius...................................................................................... 12.00
DR. JONAS ŠLIŪPAS. Biografija. Dr. Juozas Jakštas. Dr. Šliūpo
raštai ir tautinė veikla.................................................................................................. 12.00
LIETUVOS LIKIMO KELIAIS, gen. St. Raštikis. Atsiminimai. IV tomas.................. 18.00
ŽODŽIAI IR PRASMĖ. Dr. Rimvydo Silbajorio straipsniai -apie
literatūrą šiandieninėje Lietuvoje.............................................................................. 10.00
SIEBEN HUNDERT JAHRE DEUTSCH-LITAUISCHER BEZIEHUNGEN,
Dr. W. Storost-Vydūnas. Lietuvių-vokiečių istorinių santykių
apžvalga. 502 psl. (Vydūno Jaunimo Fondo leidinys)................................................14.00
SUSITIKIMAS PRIE KATEDROS, Juozas Toliušis. Ekskursijos į
Vilnių nuotykių pynė .................................................................................................. 7.00
BALSAS iŠ LAISVĖS KAPO, Klajūnas. Sibiro stovyklų ir
kalėjimų poezija.............................................................................................................. 7.00
SAULĖLYDIS. Bronė Mockūnienė, iš Australijos lietuvių gyvenimo ...................... 7.00
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SVEIKINAME
Švenčiantį 35 metų Kunigystės Jubiliejų fil. kun. dr.
Praną Dauknį Australijoje; sveikiname ir siunčiame
geriausius linkėjimus iš tolimosios Amerikos padan
gės. Linkime sveikatos ir daug darbingų metų,
einant atsakingas pareigas Melbourne.

Ad Meliorem!
ASS Vadija

Fil. Jūratę Pečiūrienę, atkūrusią ASS skyrių Detro
ite, skyriaus valdybos pirmininkę kand. Astą Jurgutytę, valdybos narius: jun. Manvydą šepetį, kand.
Janę Kizlauskaitę, kand. Kristiną Butkūnaitę, junj.
Paulių Jurgutį; sveikiname ir linkime darbingų metų,
šūkis Ad Meliorem! — vis aukštyn, vis geryn —
tebūna jūsų darbų kelrodžiu.

Ad Meliorem!
ASS Vadija

$1.3 36J56

