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„NHKKF ŠIMTMETIS
ASS ŠVENČIA 65!

šiandien, kalbėdami apie nacionalinį
Atgimimą, suvokiame jį kaip objektyvų
procesą. Tai tiesa, bet joks vyksmas nėra
beasmenis. „Aušrą" ir aušrininkų judėji
mą įžiebė grupelė jaunuolių (J. Šliūpas, M.
Jankus, J. Mikšas), vyriausiam iš jų, J.
Basanavičiui, buvo 32 metai, o kiti — vos
persiritę per dvidešimt. Trisdešimt dvejus
turėjo ir V. Kudirka, kai ėmėsi vadovauti
„Varpui". Jaunas amžius nekliudė supras
ti, ko reikia tautai. Jeigu nebūtų buvę šių
asmenybių, Atgimimas galbūt keliais
metais ir būtų vėlavęs.
V. Kudirka tęsė aušrininkų tradiciją,
bet „Varpas" buvo kitoks negu „Aušra",
nes jam nereikėjo daryti to, ką atliko jo
pirmtakė. Iki pastarosios pasirodymo
pasaulietinės lietuviškos spaudos leidybos
tradicijų nebuvo. Tad ir „Aušros" laikais
svarbiausia buvo pats lietuviškas žodis,
„Aušra" formulavo lietuvybės idėją,
orientavosi į senovę, į savo būties akcen
tavimą. Ji žadino tautą, veikė jausmus,
audrino emocijas, dirgino sąmonę. „Auš
rai" užgęsus, V. Kudirka suprato, kad
reikalinga programa, kur būtų ir „Auš
ros" tradicijų perėmėja, ir naujos platfor
mos kūrėja. Tokių idėjų reiškėju turėjo
tapti „Varpas".
V. Kudirkos redaguojamas „Varpas"
vardino objektyvius faktus, vengė (nors
neišvengė) emocijų. Formulavo pagrindi
nius ateities veiklos principus. Jis parengė
dirvą lietuvių partiškumui. Tačiau pasa
kyti, kokios politinės partijos pirmtakai
buvo varpininkai, yra sunku. Greičiausiai:
visų ir nė vienos. Jie žadino teorinį ir
politinį mąstymą.

šių dienų pozityvistas galėtų apšaukti
V. Kudirką diletantu — kūrėjas reiškėsi
visose intelektualinio gyvenimo sferose
(rašė apysakaites, vaizdelius, muzikavo,
domėjosi filosofija, menu, vertė į lietuvių
kalbą pasaulinę klasiką). Niekur jis nepa
siekė aukšto profesinio lygio. Tačiau mes
turime V. Kudirkos fenomeną, be kurio
būtų skurdesnė mūsų kultūra. Jo „Var
pas" garsiai skambėjo po Lietuvą ir žadino
iš snaudulio tautiečių sąmonę.
dr. Bronius Genzelis
Vilnius

Daugumas net didelių idėjų pradeda
ma realizuoti be griežtos, aiškiai sufor
muotos ideologijos, gausaus sąjūdžio, o
tuo labiau ryškių formų organizacijos. Ne
kitaip buvo ir su Lietuvos universiteto
Stud. Skautų Draugovės užuomazga. Ilgų
veiklos metų perspektyvoje neabejotina,
kad tai buvo didelės reikšmės skautiškas
eksperimentas, nors to eksperimento
reikšmės draugovės iniciatoriai tikriausiai
nebuvo tada patys pilnai supratę.
Iš tos užuomazgos išaugo dabartinis
Akademinis Skautų Sąjūdis, kuris mūsų
visuomeniniame gyvenime ne tik išsivystė
į didelės auklėjamosios reikšmės faktorių,
bet sugeba vis patraukti mūsų skautus,
atėjusius studijuoti, ir toliau gyventi
skautybės idėjomis, nuolat didinti to
sąjūdžio gretas, būti gyvu vadovų rezervu
visam Lietuvių Skautų Sąjungos veikimui.
LIETUVOS
m.

Mažvydo'

BIBLIOTEKA
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Aišku, jog ilgų metų perspektyvoje
daug kas ir iš anos užuomazgos duomenų
šiandien gal kitaip yra suprantama, verti
nama, nei tada (1924 metais) tai atrodė
SSD steigėjams. Pradžioje taikytas klasiš
kas skautų veiklos būdas per skiltis
studentiškos, o tuo labiau akademinės
veiklos plotmėje pareikalavo įvairių refor

mų, tačiau organizatoriai, atrodo, pa
grinde niekur nebuvo suklydę, nes akade
miniame skautų sąjūdyje ir šiandien
skautybės principų taikymas savo kasdie
niniame gyvenime esąs sėkmingiausias
aidas visai akademikų skautų veiklai.
fil. Jonas Dainauskas
Čikaga

KAUNE ATKURTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

šalia kitų judrių šio meto įvykių
Lietuvoje, balandžio 27-29 dienomis
Kaune vyko mokslinė konferencija, kurios
vienas pagrindinių tikslų buvo Vytauto
Didžiojo Universiteto atkūrimas, ši žinia
ypač džiugina gausų būrį mūsų vyresnių
jų ASS filisterių, kuriems,-ioms kauniškis
VDU tai jų Alma Mater.
šį mokslinį sąskrydį organizavo Liet.
Persitvarkymo Sąjūdžio pakviestas kom
itetas „Aukuras", o konferencijos tema:
Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija

ir Kauno universitetas. Svarstybose bei
nutarimuose taip pat dalyvavo grupė
lietuvių akademikų, dirbančių ar dirbusių
laisvojo pasaulio universitetuose, jų tarpe
keletas ASS narių (filisteriai Alg. Avižie
nis iš Los Angeles, Br. Vaškelis iš
Chicagos, Edv. Kaminskas iš Bostono.)

Atlikus gausias svarstybas, minčiųidėjų pasidalinimą, atposėdžiavus septy
nių sekcijų sambūriuose, prieita ir prie
VDU aktų svarstymo.

Trys filisteriai dalyvavę Vytauto Didžiojo universiteto atkūrime: prof. A. Avižienis, prof. E. Kaminskas ir

prof. Br. Vaškelis.
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VYTAUTO DIDŽIOJO
UNIVERSITETO ATKŪRIMO

AKTAS
Mes, lietuvių mokslininkai, tiek gy venantys savo tėvų žemėje, tiek už Tė
vynės ribų, 1989 m. balandžio 26 d. susirinkę Kaune į mokslinę konferenciją
„Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas", aptarėme
Lietuvos aukštosios mokyklos ateitį.
Laikydami didžiausia malone ir savo gyvenimo tikslu galimybę tarnauti
Lietuvai ir jos žmonėms, nesvarbu, kuriame krašte gyventume ir kokia kalba
kalbėtume, esame pasiryžę šiuo lemtingu tautos istorijai metu vieningai stoti
naujos Lietuvos tarnybon.
Todėl, aptarę konferencijoje išsakytas mintis ir pasiūlymus bei jausdami
viso pasaulio lietuvių lūkesčius, šiuo aktu skelbiame atkuriantys Kaune Vy
tauto Didžiojo universitetą kaip nepriklausomą aukštąją mokyklą, užtikrinan
čią universiteto profesoriams ir studentams sąžinės ir pasaulėžiūros laisvę.
Žengdami pirmą žingsnį įkūnijant šią valią gyvenime, skelbiame įkuriantys Kaune Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centrą, kaip vieną
iš Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių studijų institutų.
Šiuo aktu kartu reiškiame savo valią ir viltį, kad Pasaulio lietuvių kultū
ros, mokslo ir švietimo centras ir Vytauto Didžiojo universitetas bus tiltas,
jungiantis tautos išeiviją su broliais ir sesėmis Tėvynėje.
Kviečiame visus Lietuvos žmones talkinti šiame darbe.
Posėdžio pirmininkai
Algirdas AVIŽIENIS
Gediminas KOSTKEVIČIUS
ir mokslinės konferencijos „Tautinė
ankstosios mokyklos koncepcija
ir Kauno universitetas,' dalyviai

Kaunas, 1989, balandžio 28
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Fil. Antanas Saulaitis, S.],

(d.) asistuoja Šv. mišioms laikomoms skautų atkūrimo proga šv.

Kazimiero koplyčioje, Vilniaus katedroje.

Skautų atkūrimo suvažiavime-bendras vaizdas. Fil. A. Avižienis sėdi prie 80 m. skautų vyčio
išsaugusiojo vyčių kaklaraištį iš jaunystės laikų.

5

7

Lietuvių Skautų Sąjungos vadovai. Is kairės: Rimantas Ulevičius, Brolijos vyriausias skautininkas;
v.s. Feliksas šakalys

Stovi: Žilvinas Kairys

Tarybos pirmininkas, s. Alina Dvoreckienė — Seserijos vyr. skatininkė.
Tarybos narys, vadovybės pareigūnė, s. Leimonas Daujotą — vyr.

skautininko pavaduotojas, ps. Monika Girčytė — vyr. skautininkės pavaduotoja.

skundžiasi neturį laiko skaityti tiek, kiek
dabar išeina Sąjūdžio bei organizacijų
laikraštėlių. Šiuo metu labai mėgstami
Alytaus, Kauno ir „Mažoji Lietuva" leidi
niai.
5. „Trūkst
j", pastebi klausytojai
pasikalbėjime
jaunimo stovyklas ir
rankdarbius išeivijoje, kai aiškinta apie
muilo dažymą mugėms. Trūksta ir popie
riaus laikraščiams, knygoms, kaip gerai
žinome iš Šapokos istorijai vajaus. Centri
nis planavimas nesugeba patenkinti apy
vartos.
6. Dar ne visa pasiekta — tebegyvuoja
„angelai sargai", muitinėje peržiūros, nuo
kurių beveik visos civilizuotos šalys
atprato. Negirdėti apie kitokius įsakymus
6

žvalgybai. Tebejuntama „proga" telefono
pokalbiais ir laiškais dalintis su trečiaisiais
asmenimis. Nuotaiką kelia simboliniai
įvykiai — tautinė vėliava, himnas, ge
gužės pirmoji be žygiuočių, tačiau kelionė
dar ilga ir sudėtinga.
7. Lietuvos Bažnyčia atsiduria naujose
sąlygose, kai nebedraudžiama vaikų viešai
mokyti, kai grįžta ilgai uždarytos bažnyči
os, gi organizacijoms reikia dvasios vadų,
kunigams — atsiveria platesnis sielovados
laukas. Vatikano II suvažiavimas pradeda
paliesti ir Lietuvos Bažnyčią, tiek metų
uždarytą. Nuo vaikų vadovų ligi dvasinin
kų ir visuomenės veikėjų — visi rūpinasi
dvasine būkle, tautos dvasingumui užpil
dyti spragą, kurią praeitis paliko.
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Gerai nusiteikusios Vilniaus skautės, Kalnų Parke,po istorinio LSS
suvažiavimo, laukia laužo programos.
Kazys Saja

NUBUSKIM IR BŪDĖKIM
Ištrauka iš „Gimtojo Krašto" Nr. 17,
1989 m. gegužės mėn.
Lietuvos Skautų Sąjungos Atkūrimui.
Gamta, mūsų užguitoji motina, buvo
nuostabiai graži ir harmoninga kol tos
harmonijos nesuardė išpuikęs žmogus.
Dabar jau pradedam suvokti, kad gamta šį
galvažudį gali išguiti į bevaisę, bevandenę
dykumą, atsiraradusią ten, kur žaliavo
girios ir laukai. Mes galim išnykti, kaip
išnyko patys galingiausi žvėrys — dino
zaurai, tokie nepanašūs į mus savo išore,
bet primenantys mūsų vidinį žvėrį.
. . . Gamta mus moko pliuralizmo. . .
. . . Nykioj vienodumo dykumoj veisia
si tik dygūs kaktusai, po kuriais slepiasi
nuodingos gyvatės. Matėt, kaip kūdikis,
niekeno nemokomas, plėšia iš motinos
šaukštą ir šaukia: „Aš pats! Aš pats".
Tegul mūsų mokykloj vaikui būna leista
apsispręsti, su kuo jam dėtis, ką pasirinkti
savo vadovu. Todėl aš iš visos širdies
sveikinu Lietuvos skautus, ateitininkus,
gediminaičius, kurių buvimas privers
sukrusti, atsinaujinti spaliukus, pionierius
ir komjaunimą".
. . . Skautų šūkyje „Dievui, Tėvynei ir
Artimui" telpa visa mūsų užmirštosios
etikos kvintesencija. Trys koncentriški
vertybių ratai. Pirmasis amžinųjų verty

bių ratas (kurio iki šiol prisibijo oficialiųjų
įstaigų atsakingi darbuotojai) mums pri
mena Dievą — Didžiąją Paslaptį tvyrančią
virš mūsų, dar neįspėtą mūsų būties
prasmę. Skautų organizacija veikia vi
suose kontinentuose, joms priklauso visų
rasių, visų religijų vaikai. Vydūnas galėjo
būti puikus skautų vadovas, nors vargu
kas ryžtųsi atsakyti, kokią religiją jis laikė
sava. Mahatma Gandžiui Tiesa ir Geru
mas (Satja ir Ahimsa) buvo tarsi Dievo
vardai. Didysis Indijos Mokytojas rašė,
kad žmogus, dėlei Tiesos neigiantis Dievo
buvimą, nėra bedievis: jo Didžioji Verty
bė, jo Dievas turi Tiesos vardą.
. . . Antrasis ratas — mūsų Tėvynė.
Žinodami jos istoriją, minėdami jos didvy
rius ir kankinius, brangindami jos kalbą,
skautai išmoks nuoširdžiai gerbti ir kitų
tautų patriotus. Jie įpras gyventi savo
Tėvynės rūpesčiais, išaugs išdidūs, sau
gantys savo orumą ir laisvę, jaučiantys
savo egzistencijos prasmę.
. . . Skautas — gamtos draugas. Jis
nerūko, negeria, neblevyzgoja. Jis stengia
si būti tolerantiškas kitiems.

. . . Gyvuokit, atgimę Lietuvos skau
tai. . . . Nebūkime užgęsę, nebūkim
tamsūs, pikti ir paniurę. Nubuskim ir
BUDĖKIM.
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LIŪTĄ GRINIŲ,
BROLĮ SKAUTYBĖJE PRISIMINANT...

Pavasario gražiausio gegužės mėnesio
27 dieną, a. a. Liūto palaikai, liūdinčių
artimųjų, giminių, draugų bei pažįstamų,
palydėti į Čikagos mirusiųjų lietuvių
miestelį, Tautines kapines. Palaidotas
šalia savo tėvo, buv. Lietuvos prezidento
Kazio Griniaus.
Liūtui taip netikėtai mirus, lietuvių
plačioje spaudoje buvo paminėta jo vispu
siška visuomeninė veikla. Nuo pat anksty
vų gyvenimo metų, jis aukojo savo
jaunatvišką energiją, gabumus ir net
sveikatą Tėvynės Lietuvos gerovei, nes Ją
pavyzdingai ir begaliniai mylėjo.
šiandien norime jį dar kartą prisiminti
ir pagerbti už jo 1948/49 metų nuoširdžią
talką atsikuriančioms Seserijos skautėms
Čikagoje, kai jos, nesulaukdamos vyr.
vadovių, pačios ėmėsi organizuotis, viena
iš pirmųjų skaučių, čia gimusi ir tuo laiku
priklausanti amerikiečių skaučių vienetui
sesė Eleonora Lenkauskaitė-šalčiūnienė,
Liūtą taip prisimena: „ — Sužinojus apie
artimą skautybėje žmogaus mirtį, savaime
ateina liūdesys, bet taip pat grąžina tave į
praeitį šiltais, gražiais prisiminimais. Taip
ir buvo, sužinojus apie brolio Liūto
Griniaus mirtį.
Su juo susipažinau 1948 metais. Tai
buvo tik pradžia imigracijos iš Vokietijos.
Jaunimas, kaip ir visuomet, vieną kitą
susirasdavom
lietuviškuose
parengi
muose. Viename iš tų parengimų Sakalų
salėje, brolis Liūtas paprašė mano pagelbos padėti jam Čikagoje suorganizuoti
lietuvius skautus. Prižadėjau, kad galėsim
naudoti pirmai sueigai mano namus.
Rašėm pakvietimus, darėm planus ir 1948
m. lapkričio mėn. 7 d., Liūto Griniaus
iniciatyva, buvo sušaukta steigiamoji
Čikagos skautų-čių sueiga, kurioje daly
vavo 5 sesės ir 6 broliai. Sesės pasivadino
8

Lapėmis, o broliai — Sakalais. Sueigoms
rinkdavomės šv. Jurgio parapijoje. Laikui
bėgant iš mažo vieneto išaugo Aušros
Vartų skaučių tuntas, kurio pirmoji
tuntininkė buvo s. Nina Grigaliūnienė.
Brolio Liūto pakvietimu padėti, turėjau
progą dalyvauti Lietuviškoje skautybėje.
Esu ir būsiu jam dėkinga" — baigia savo
prisiminimą sesė Eleonora.
Toliau seka pirmosios tuntininkės
prisiminimas. „ — 1948 m. LSSeserijos
Vyriausios Skautininkės J. Vaičiūnienės
raštu, dar bebūnant Europoje, buvau
įgaliota atvykus Čikagon, nedelsiant,
organizuoti skaučių vienetus. Atsiradusi
Čikagoje patyriau, kad jau viena skaučių
Lapių skiltis veikia, šios skilties globėju
bei patarėju buvo — geltonšlipsis skautas
Liūtas Grinius. Padėkojusi jam už pagelbą
Seserijai, perėmiau skautes laikinai savo
globon ir paprašiau jį ir toliau su mumis
pabendradarbiauti. Sudarėm bendrą Vadiją, kurios posėdžiuose stengėmės demok
ratiškai, pakaitomis vadovaudami, darbot
varkę pravesti. Tuo laiku Liūtas
supažindino su Dvasios vadovu s. kunig.
Juozu Vaišniu, kurio, daug kartų naudin
gais patarimais pasinaudojome.
Liūtas žinojo anglų kalbą. Taip pat
gerokai buvo susipažinęs su amerikiečių
Skautų veikla ir su mūsų ankstyvesnių
lietuvių ateivių gyvenimu. Jau buvo
suradęs ir rėmėjų mūsų skautiškam
veikimui paremti. Pirmutiniu ir svarbiau
siu mūsų siekimu buvo kuogreičiausiai
suburti atvykusius iš Europos skautus-tes
į vienetus ir įsteigti tuntus. Taip pat,
pagal tuo laiku mūsų išgales, pavyzdingai
išeiti į viešumą su pirmuoju, turbūt šiame
kontinente, laužu Marquette parke. Dėka
p. J. Daužvardienės tarpininkavimo, bu
vome amerikiečių pakviesti dalyvauti su
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Pirmoji Lapinų skilties iškyla 1949.7.4 į Tremont, Ind., Sėdi L. Grinius ir kt.

savo lietuviška programa Čikagos Ge
ležinkeliečių parodoje, prie Michigan
ežero. Ryžomės iškilmingai atšvęsti Tau
tos šventę, rugsėjo mėn. 8 d., organizuo
tai dalyvaudami Marquette parko parapi
jos bažnyčios pamaldose. Liūtas, nors
būdamas ir kitokių religinių jsitikinimų,
kvietė mus visus sąžiningai atlikti skautų
pareigą Dievui ir Tėvynei, ragindamas
atlikti išpažintį ir pamaldose dalyvauti.
Liūto asmenybėje radau labai rūpes
tingą ir nepaprastai pareigingą bendra
darbį, skautybės atkūrimo metu. Jis visad
turėjo daug sumanymų, kuriuos, nežiū
rint kliūčių, užsispyrusiai stengėsi įgyven
dinti. Jam diena valandomis buvo per
trumpa, nes dirbo ir mokėsi, todėl kartais,
kai reikalas vijo reikalą, pasitarimai vyko
po jo darbo ir mokyklos l?iko 11 vai.
vakaro mano malonių šeimininkų bute.
Žinoma, ne visada ir su visais jo sumany
mais galėjome sutikti, bet dėlto nebuvo
jokių karštų ginčų bei nesusipratimų.
Tylaus ir mandagaus būdo brolis Liūtas
puikiai sugebėjo reikalą taip išspręsti, kad
ir vilkas buvo sotus ir avelė sveika. Tuo
laiku jo broliška talka sesėms buvo
naudinga. Buvo malonu matyti, kaip prie
gerų norų siekiant kurio bendro uždavi
nio, sesės ir broliai gali labai įspūdingai
bei naudingai pabendradarbiauti. Dėka
Liūto ir pimųjų ryžtingų skaučių-tų
atsikūrimo veiklos Čikagoje įsisteigė

Aušros Vartų skaučių ir Lituanikos
skautų tuntai.
Per visą eilę metų, prityrusių ir
pasiaukojusių vadovų vadovaujami, abu
tuntai išaugo į didžiulius skautų vienetus.
Aušros Vartų skaučių tuntui dabar sėk
mingai vadovauja sesė Svajonė Kerelytė.
šiuose prisiminimuose paminėta tik
1948/49 trumpa skaučių-tų atsikūrimo
užuomazga surišta su Liūto Griniaus
asmenybe.
1969 metais, švenčiant sesių tunto
veikimo dvidešimtmetį, Tunto išleistoje
jubiliejinėje knygoje, Liūtas save seka
nčiais žodžiais įamžino: „BRANGIOS
SESĖS, LYGINDAMAS KUKLIĄ JŪSŲ
PRADŽIĄ SU DABARTIMI, GĖRIUOSI
JŪSŲ PASIEKTAIS LAIMĖJIMAIS. PER
DVIDEŠIMT METŲ IŠAUGO NAUJOS
VADOVĖS, SU KURIOMIS, MES PIR
MIEJI NAUJOJO PASAULIO LIETUVIAI
SKAUTAI RIŠAMĖS SU TAIS PAČIAIS
IDEALAIS IR VILTIMIS, KAD ATEITIES
KARTA DAR SU DIDESNIU RYŽTU
UGDYS AUŠROS VARTŲ TUNTĄ IR
JO NARES SIEKIANT IDEALO TIK
AUKŠTO IR GERO, NEGAILĖDAMA
PASTANGŲ TARNYBOJE DIEVUI,
SAVO TĖVYNEI, SAVO TĖVŲ ŠALIAI
LIETUVAI IR ARTIMUI — LIETUVIUI,
VISOMIS MINTIMIS SU JUMIS. JŪSŲ S.
SV. LIŪTAS GRINIUS."
N.
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Liūto Griniaus Laidotuvėse

Inž. Liūtas Grinius, buvusio Lietuvos
Prezidento sūnus bei mūsų visuomeninio
gyvenimo darbuotojas, Korp! VYTIS
filisteris staiga mirė Vašingtone trečiadie
nio rytą, 1989 sausio 18 d. Velionis paliko
žmoną Nijolę, jau užaugusius du sūnus ir
dvi dukteris.
Atsisveikinimas su velioniu vyko sau
sio 21, dalyvaujant daugeliui Vašingtono
lietuvių, o taip pat ir tą pačią dieną j
sukviestą VLIKo posėdį suvažiavusiems
VLIKo nariams, buvusiems velionio ben
dradarbiams.

Žemiau telpa Antano Dundzilos ko
plyčioje pasakytos mintys:
Gerbiamieji Velionio šeimos Nariai,
Malonūs Čia Susirinkusieji:

Man teko graudi, bet miela pareiga
talkininkauti velionio Liūto Griniaus
šermenyse, šioje susikaupimo bei atsis
veikinimo valandėlėje prisiminsime velio
nio biografinius bruožus, po to seks
visuomenės atstovų atsisveikinimo žo
džiai, ir šią liūdną iškilmę baigsime
giesme.
Velionio Liūto tėvo Dr. Kazio Gri
niaus darbai jau seniai išgarsino Grinių
pavardę Lietuvoje. Iš daugelio, paminėsiu
tik du jo atsiekimus: Dr. Kazys Grinius
prieš šimtą metų juk buvo varpininkas,
Dr. Vinco Kudirkos bendradarbis ir Dr.
Kazys Grinius — Lietuvos Respublikos
Prezidentas.
Vašingtono visuomenei dvi Grinių
šeimos buvo asmeniškai pažįstamos. Čia
gyveno ir Lietuvai dirbo vyresnysis
velionio brolis, Lietuvos Kariuomenės
pulkininkas Kazys Grinius. Čia paskutinio
dešimtmečio ar daugiau bėgyje buvo
įsikūręs velionis su šeima.
10

Liūtas Grinius gimė 1927 spalio 2
dieną Kaune. Taigi, praėjusį rudenį jis
sulaukė 61 metų. Visuomeninėse pastan
gose ir net rezistencijose jis pasireiškė
jaunas ir anksti: 1943, vokiečių okupacijos
metu, būdamas 16-17 metų amžiaus, jis
jau redagavo ir leido slaptą moksleivių
laikraštėlį „Jaunime, Budėk!"

Gimnaziją pabaigė po karo Eichstaett'e, po karo įsijungė į atsikūrusių
Lietuvių skautų eiles. Amerikon Grinių
šeima atvyko gana aukšti, 1947 metais.
Įsikūrė Čikagoje, kur savo darbu Liūtas
išlaikė ir šeimą — jo tėvui tada jau buvo
81 metai.

Prasidėjus emigracijoms į užjūrius,
velionis 1949 sėkmingai įvykdė iš Vyriau
sio Skautininko dr. Vytauto Čepo gautą
uždavinį, pradėjo organizuoti lietuvius
skautus Amerikoje ir tuo pačiu tapo
pirmojo lietuvių skautų vieneto Čikagoje
vietininku. Tada, prieš 40 metų, pradžią
rado ir mudviejų pažintis. Nuo to laiko
velionio ryšiai su skautybe nenutrūko, jį
dažnai matydavome vadovaujančiose pa
reigose arba bent vadovybės kolekty
vuose.
Liūto Griniaus visuomeninė veikla yra
atžymėta darbu Tautos Fonde ir Vyriausi
ojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto parei
gose. VLIKe jis energingai išdirbo net 9
metus, kurį laiką buvo VLIKo vicepirmi
ninku.
Liūtas Grinius taip pat gana plačiai
reiškėsi ir spaudoje.
Liūto Griniaus profesija buvo inžineri
ja, jis buvo baigęs elektrą Illinois Institute
of Technology. Paskutiniu metu jis tarna
vo JAV laivyno ginklavimosi projektų
administracijoje. Savo profesinėj srityje
buvo pasiekęs gražių rezultatų.

12

Atsisveikinimo kalbas sako A.S.D. pirm. fil. A. Vitaitė ir Korp! VYTIS pirm. fil.
V. Kirvelaitis

Atsisveikina VLIK'o valdybos vardu P. Narutis

Garbės sargyboje ASD pirm. fil. A. Vitaitė
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Velionis buvo vienas iš tų, kuriems
lemta dirbti dvigubai — tai yra —
profesiją ir pašaukimą vesti lygiagretėmis
vagomis. Jo profesija buvo inžinerija. Jo
pašaukimas buvo lietuvybė. Jo asmeninis
užsiangažavimas, nuo pat slaptojo laikraš
tėlio pasirodymo dienų ar naktų, buvo
lietuvybė. Istorija kartojasi Grinių gim
inėje: juk jo tėvas — pradedant aktyvistu
varpininku ir baigiant valstybės preziden
tu — buvo profesionalas medikas.
Velionio Liūto tėvas Dr. Kazys Grini
us savo prieš 40 metų pasirodžiusios
knygos dedikaciniame puslapyje yra įrašęs
meilės ir pastangų reikalą Lietuvai. Aš
manau, kad tiek meile, tiek pastangomis,
tiek tų pastangų vaisiais, Dr. Kazio
Griniaus sūnus Liūtas savo tėvo valią

vykdė ir įvykdė. Būdamas aš pats tėvu, iš
patirties galiu teigti, kad tėvo valios
vykdymas yra didelė dovana bet kokiam
tėvui. Toks Dr. Kazio Griniaus valios
vykdymas buvo džiaugsmas ir dovana
Grinių šeimai, o mūsų bendriesiems
tautos interesams — buvo neeilinis
įnašas.
Su šia verto sūnaus mintimi tad aš ir
baigiu: Velioni Liūtai — bendrų studenta
vimo, skautavimo bei kaip kurių visuome
ninių pastangų bičiuli — Tu iš tikrųjų
buvai vertas savo tėvo, to didžiojo
lietuvio, sūnaus vardo!
Bent aš Tave taip visados su pagarba
minėsiu.
A. Dundzila
1989.1.21

Paskutinis Sudie Liutui Griniui
Ant Lietuvos linu dengto stalo, per
mesta lietuviška juosta nuotrauka ir
dėžutė su pelenais. „Atmink, žmogau,
dulkė esi ir į dulkę pavirsi".
Nuotraukoje skautiškoje uniformoje
šypsosi Liūtas. . .
Žemutinė Chicagos Jaunimo Centro
salė pilnutėlė žmonių. Tai giminės, drau
gai, organizacijų atstovai, susirinkę pasa
kyti Liūtui paskutinį sudie. Nijolė neteko
vyro, vaikai tėvo, Mamunėlė žento, o mes
visi — brolio ir draugo, kuris rūpinosi
ASS „Mūsų Vytim", rūpinosi VLIKU ir
bendrai lietuviškąja veikla. Jis jaudinosi
dėl laužomų tradicijų (KAM leidžiat?)
jaudinosi dėl nykstančio lietuviškojo jau
nimo. . . Gal dėl to taip anksti ir taip
staiga išėjo iš mūsų tarpo. . . Išėjo, kad
daugiau nebegrįžtų. . . Mes likome ir
verkiame, bet ar daug kas mūsų palengvi
nome jo naštą, kai jis kreipėsi į mus? . . .
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Kas veža, tam krauna. Ir mes krovėm
Liūtui, nustumdami darbus nuo savęs. . .
Atsisveikina organizacijų atstovai ir
mašinų vilkstinė patraukia Tautinių kapi
nių link. Varpų muzika sutinka ir palydi
Liūto palaikus nešantį sūnų. . . Graudi
toji varpų muzika. . . Koplyčia netalpina
su Liūtu atsisveikint susirinkusių žmo
nių. . . Čia visi susitinkam, mes žinom —
ir mes užbaigsim savo kelionę Tautinėse
arba kazimierinėse. . .
Dėžutę su pelenais padeda prie tėvo,
buvusio Lietuvos Prezidento palaikų. Čia
Liūtas surado ramybę, čia pailsės po
darbų. . .
Sudie, Liūtai. Mes čia likę bandysime
tęsti Tavo nebaigtus darbus.
Tau, Nijole, ir Tavo šeimai Stiprybės.
Mes liūdime kartu su Tavimi, bet argi
sulyginsi mūsų skausmą su Tavuo
ju? ??.. .
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A. A. Algimantas Astašaitis

A.A.

Fil.

Algimantas

Astašaitis

1954

m.

Detroito Korp! Vytis sueigoje.

Susitikome 1944 m. liepos 31 d. lipant
į kiaulinius vagonus Kybartuose. Aukštas,
tylus. Tiek tik tada ir tepastebėjau per
riedančias ašaras. Berods, dar dėvėjo
geležinkelio policijos uniformą. Tokią
uniformą, dėvėjo daugelis mūsų jaunuo
lių, kurie nenorėjo važiuoti į platųjį
Reichą darbams. Pro praviras duris žiūrė
jome paskutinį kartą į tolumoje liekančius
Lietuvos laukus. Tylėjome. . .
Pirmą kartą traukinys sustojo Kara
liaučiuje. Naktis. Dauguma keleivių miega
radę vietelę ant vagono grindų. Tik mes
keli, jų tarpe ir Algimantas, sėdime
tylėdami prie durų, beviltiškai žiūrėdami į
naktį. Menu, traukiniui sustojus Algi
mantas paėmė už rankos: „Gana verkti.
Eime prasiblaivyti". Mes trys išlipom ir
pradėjom kalbėti apie. . . grįžimą.
Kelis kartus po to teko kalbėti, nes
važiavom tame pačiame vagone, kartu
lindom po vagonu, kai rusų lėktuvai
apšaudydavo traukinį, gi traukiniui suš
vilpus, tekini bėgdavom atgal į vagonus.

Breslau mus išskirstė.
Po daugelio metų vėl susitikom Pinneberge, studentų subuvime, šokom, kalbė
jom. . . „Kaip tėvelis"? — klausė Algi
mantas. „Gerai", atsakiau. Tą naktį mano
Tėvelis kovojo su mirtimi. . . Daug kalbė
jom tą vakarą: — apie bėgimą, apie
tėvus. . .
Ir vėl metų eilė prabėgo. Susitikom
skautų akademikų stovykloje Sodus,
Michigan. Algimantas stovyklą tik lankė.
Ir jis ir aš jau turėjom šeimas. Jis rašė į
laikraščius — buvo korespondentas.
Pražilęs, bet veidas dar vis jaunas. Taip
kaip ir prieš daugelį metų — lengva rasti
bendrą kalbą. . .
Laikraštyje perskaičiau apie Algimanto
mirtį. A. A. Algimanto žmonai ir vaikams
nuoširdi užuojauta. Pasigendam Algiman
to žodžio — o, rodos, niekad nieko
ypatingo nekalbėdavom. . .
Ilsėkis ramybėje, per anksti apleidęs
savo šeimą ir skautišką šeimą. Susitiksim
„anapus saulės". . .
N.

Sktn. fil. inžinierių,
idėjos draugą ir
Aušrininko Dr. Jono Šliūpo
archyvo Rėmėjui
a. a.
Liūtui Griniui mirus,

žmonai Nijolei,
vaikams ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą.
Fil. Vanda ir Vytautas Šliūpai
Lake Tacho, Kalifornia
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S. fil. Vaidevutis A. Mantautas
(Tęsinys iš M.V. 1988 Nr. 2/3)

Tai Lietuvoje užaugusiai, bet svetur
Lietuvos išsižadėjusiai generacijai ypatin
gai tinka kartūs Aisčio žodžiai:
Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs,

Bet varge jo vieno tu pasigedai —

Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės,

Liko netesėti mūsų pažadai...
Vienų vienas žodis būt tave apgynęs,

Bet varge jo vieno tu pasigedai, —

'Nors visi žadėjom mirti už tėvynę,

Liko netesėti mūsų pažadai. . .

Tai pačiai nutautėlių grupei tinka ir
ypatingai aštrūs Vlado Pūtvio žodžiai,
skirti nutautėjusiems Lietuvos gynėjamsbajorams: „Mūsų aristokratija parsidavė
tautos amžinajam priešininkui, pavergė
savo tautą ir norėjo surištą, supančiotą
jduoti j priešininko rankas. Mes jos senos
aristokratijos išsižadėjome ir kuriame
savąją, naująją".(4)
Dviejų kultūrų darbuotojas, lietuviš
kasis šveicaras, kuriam darbas Lietuvai
toli gražu netrukdė būti dar geresniu
šveicaru, profesorius Juozas Eretas, 1963aisiais metais rašydamas apie tremtį,
negalvojo, kad iš tremtyje „nutilusiųjų"
tautai būtų didelis nuostolis:
„Faktas, kad tremtis daugelį nubloš
kia į nevaisingumą. Bet taip atsitinka
beveik su vien mažai gabiais, kurie tik
tirštos tautinės atmosferos dėka šiaip taip
galėjo išsivystyti. Jei tokie, patekę svetur,
ten nutyla, tai niekam iš to nuostolių
nėra. Tikras kūrėjas savo jėgų svorį jaučia
savyje ir dėl to kūrybiškas yra net toli nuo
savųjų. Jam Lietuva ten, kur jis pats
yra".(5)

Nedrįsčiau tvirtinti, kad Juozo Ereto
žodžiuose nėra tiesos. Bet jisai kalba apie
mažai gabaus žmogaus kūrybinį nevaisin
gumą. Tai ir suprantama ir pateisinama.
Juk mes nelaukiame iš kiekvieno, kad jis
ar ji būtų Maironis, Šatrijos Ragana,
Lazdynų Pelėda, Kristijonas Donelaitis ar
Julija Žemaitė-Žymantienė. Tą mums
byloja ir tautiškoji išmintis: „Visokių yra,
visokių reikia". Bet yra vienas dalykas
nesugebėti, nepasižymėti savo kūryba ir
visai kitas — tautos išsigynimu 1) su
mažinti tautiečių skaičių, suskystinti
tautinę atmosferą ir tuo pačiu 2) uždaryti
vartelius savo vaikų ir vaikaičių tautiniam
kūrybiniam vaisingumui, išmesti šiukšlių
dėžėn jiems motinos Tėvynės per ilgus
amžius ruoštą paveldėjimą. . .
Deja, šios grupės atveju šaukštai jau
po pietų. Negailestingo laiko rato atgal
nebeatsuksime, vakarykštės dienos nesu
grąžinsime. Noromis nenoromis dabarti
nei akademikų kartai tenka ir teks dirbti
žymiai skystesnėje tautinėje lietuviškoje
atmosferoje. Toji atmosfera didžiajai
lietuvių tremtinių masei atvykus į Ameri
ką ir kitus užjūrio kraštus buvo neabejoti
nai daug tirštesnė. Nekalbant jau apie
panašias vietoves kaip Čikaga, čia pas mus
Naujoje Anglijoje
žymiai mažesnėse
kolonijose, pirmaisiais tremties metais
pavėlavusiems arba visai nebelikdavo
vietų salėse per Vasario 16-sios minėji
mus, arba tekdavo kur nors kampe
stovint grūstis kaip silkėms bačkoje. Tą
patį galima buvo pasakyti ir apie lietuviš
kąsias bažnyčias, bent jau didžiųjų šve
nčių metu. Dabar gi tuštėja ir salės, ir
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Atlanto rajono ADS sesės stovykloje

Detroito A.S.D. skyriaus sesės su fil. G. Remiene

16

17

sprendžiant iš Sesės Mirgos straipsnio —
mūsų karia gal yra padariusi gana nemažą
klaidą lietuviškojo jaunimo auklėjime.
V.s. fil. Antanas Saulaitis, S.J., vienas
mūsų jaunesnės (ne jauniausios) kartos
pačių mylimiausių ir populiariausių dvasi
os vadų ir auklėtojų, rašo: „Daugelio
mūsų praktiškas tikslas, apibrėžiąs mūsų
veiklos rėmus ir apribojąs mūsų prisiima
mas galimybes, yra atkurti aplinkų, kurioje
patys esame išaugę ir kuri mums lietuviš
kai jauki. Vienaip ar kitaip, siauriau ar
plačiau esame atkūrę gerą dalį viso to
gyvenimo, kurį mūsų vyresnioji karta
atsimena iš Kauno: nuo mokykloje sėdėji
mo po du iki lietuvių operos. Čia ir gresia
didžiausias nutautėjimo pavojus, nes
išeivija, kuo daugiau atkūrusi savo praei
ties gyvenimo, tuo mažiau jaučia, kad jos
pirmykštis kraštas (Lietuva) jai reikalin
gas. Todėl Chicagoje yra lengviausia
nubyrėti ir nutautėti. Jeigu mūsų praktiš
kas, sau nepripažintas motyvas yra senti
mentalus, mūsų tikslai sentimentalūs,
mūsų metodai bus įprastiniai iš mūsų
brendimo metų, mūsų tikslas bus atkurti
praeitį — ir prarasime savo ateitį. Jeigu
mūsų sąmoningai prsiimtas ir drausmin
gai vykdomas tikslas yra pati Lietuva,
Lietuvos ateitis, mūsų veiklos rėmai,
galimybės ir kūrybingumas tiesiog pražy
di. Tada nebandysime išlaikyti pokarinių
tremtinių stovyklose veiklos vertybių, o
kalbėti į mūsų vaikų širdį, nes lietuviška
širdimi jie kurs savo ateitį ir vienokiu ar
kitokiu būdu bus Lietuvai naudingi patys
rasdami tame džiaugsmo".(6)
Ilgą metų eilę nebuvęs Čikagoje
negaliu pasakyti, ar tenai iš tikro yra
lengviausia nutautėti ir nubyrėti. Žmonės
nutautėja ir nubyra ir čia pas mus.
Kartais pagalvoju, gal iš Čikagos „nu
kniaukia" ir į Naująją Angliją penkiomsšešioms savaitės parvežta lietuviškoji
tiršta atmosfera teigiama prasme paveik
tų, supurtytų mūsų jaunuolius, jau labai
skystoje atmosferoje besisukinėjančius.

Tačiau reikėtų sutikti su Broliu Antanu,
jog be Lietuvos mes neišsilaikysime.
Dirbtinai atkurtos lietuviškos praeities
neužtenka — jau ir vien dėl to, kad mūsų
eilėms nuolat mažėjant toks atkūrimas
gana greitai taps fiziškai nebeįmanomas.
Betgi su tuo rišasi ir daugiau problemų,
kurių pačia svarbiausiąja laikyčiau proto ir
širdies harmonijos, tinkamo suderinimo
problemą.
Tėvams ir auklėtojams yra gerai
žinomas faktas, jog mūsų jaunieji, dar,
rodos, tik prieš kelias valandas kaip maži
paukštukai šiltai tupėję šeimos lizdelyje,
ima plasnoti sparneliais, palieka lizdą,
skrenda tolyn, pradeda savarankiškai galvo
ti ir pasirenka sau kitokius tikslus, kitus
idealus. Kaip jau anksčiau minėjau, tie
paukštukai, nepaisant visko, savo širdytėse, atrodo, išlaikė tėvų įdiegtą tėvynės
meilės jausmą. To jausmo pertiekime
klaidos nepadarėme. Bet gal klydome ir
sunkiai tebeklystame, apeliuodami daug
daugiau į bręstančio jaunimo jausmus,
negu į protą.
Vienas pačių didžiausiųjų visos kri
kščionybės filosofų ir teologų, XII-jo
šimtmečio domininkonas ir Paryžiaus
universiteto profesorius, šventasis To
mas Akvinietis nuolat kartodavo: „INTELLECTUS EVIDENTIA REI MOVETUR":
protas
paveikiamas
tiktai
akyvaizdumo (evidencijos); protas tikrai
įsisąmonina vien tuos dalykus, kuriuos
supranta, kurie jam aiškūs. Trafaretiški
pamokslai neįtikina. Su „tuščiu" pamoks
lu gali būti taip, kaip su anuo advokatu
Kelmės miestelyje. Po advokato labai
nuobodžios, porą valandų trukusios pas
kaitos, salės kampe atsibudo ramiai ten
miegojęs žemaitis ir, salei besikvatojant,
Jerichono triūbos balsu užriko: „A tatą
puons jau pabaigęę?" Panašiai gali užsi
baigti ir mūsų kartos „griaudenimai"
jaunajai kartai, jeigu jie bus arba per daug
sentimentalūs, „didžiai jausmingi", arba
per daug panašūs į viršilos griežtas
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komandas naujokams kariams. Iš lizdo
pakilusiems mūsų brangiems lietuviš
kiems paukšteliams būtina ne vien jaus
mais jausti prisirišimą ir meilę Lietuvai,
bet taip pat aiškiai protu suprasti ir tikrai
žinoti, KODĖL jie turi likti lietuviais ir
tęsti lietuvišką kultūrą.
Maironiui tai buvo ypatingai aišku.
Dainuodamas apie ledus tirpinančią meilę,
apie jauną viltį, apie tikėjimą ir apie širdį,
jis kartu ragino visus apsišarvuoti „moks
lu atkakliu", liepė paimti „arklą, knygą,
lyrą" ir „eiti Lietuvos keliu". Apie mokslą
kalbėti Maironiui niekad nebuvo per
daug. „Raseinių Magdės" puslapiuose jisai
tvirtino, jog „mokslas daug gali: jis
vargstančią šalį išpančios iš amžių skriau
dos". Gi „Jaunosios Lietuvos" šeštoje
giesmėje, kalbėdamas apie kunigus, lietu
viškosios literatūros pirmūnus, Maironis
pabrėžė, jog tai buvę vyrai „širdies ir
galvos":
...kas plėšė vargingas

Pirmąsias vagas rašliavos?
Tai Sirvydas, Daukša, Tolkiemių klebonas,

Juška, Valančiauskas, Antanas Baronas!
Tai vyrai širdies ir galvos!

Įdomu pastebėti, jog Maironis savo
paties gyvenime buvo ir širdies, ir galvos
žmogus. Kaip Lietuvos atgimimo dainius,
jis lietuvių širdyse uždegė ir nuolat kurstė
tėvynės meilės ugnį. Bet kaip akademinio
jaunimo auklėtojas, moralinės teologijos
(ir taip pat kurį laiką liet, literatūros bei
visuotinės literatūros) profesorius ir
kunigų seminarijos rektorius jis apeliavo
ne į savo studentų jausmus, bet į jų protą:
„studentams imponavo dėstymo aiškumu,
paprastumu, žiūrėdamas klausimo esmės,
ne retorikos. Nuo studentų laikėsi atokiai,
o kai į jį patį studentai kreipdavosi —
tėviškai".(7) Kanauninkas Mykolas Vait
kus, pirmą kartą liet, literatūroje pasi
rodęs kaip poetas bei estetinės krypties
pradininkas 1906-taisiais metais, ypatin
gai jautriai pasakodavo, kaip jam, už
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Maironį jaunesnės kartos atstovui, Mai
ronis buvo ir širdies, ir proto žmogus,
kaip jis su dideliu dėmesiu ir kantrybe
išklausydavo jaunesnįjį žmogų ir tada į
klausimus atsakydavo ramiai, išsamiai,
aiškiai ir logiškai, be poetiškų „pagražini
mų".
Taip darydamas Maironis laikėsi
senos ir garbingos Vakarų Europos
(įskaitant buvusios Romos imperijos
šiaurės Afriką ir Mažąją Aziją) kultūros ir
tradicijos, kuri gimė dar daugelį šimt
mečių prieš Tomo Akviniečio laikus bei
didžiuosius viduramžių universitetus...
Nekalbant apie žydiškąją tradiciją, dar
prieš Konstantino Didžiojo Milano ediktą
313 m., krikščionių persekiojimo ir kanki
nių už tikėjimą laikais, smarkiai susidūrė
širdis ir protas, tikėjimas ir žinojimas,
asmeniška Dievo patirtis, Kristaus seki
mas, apaštalų ir jų pasekėjų skelbiamos
tikėjimo tiesos ir graikiškoji filosofija su
tokiais minties milžinais savo tarpe kaip
Sokratas, Platonas, Aristotelis, Ploti
nas. . . To susidūrimo pasėkoje gimė
vadinamoji patristiška (bažnyčios tėvų)
teologiškai-filosofiška literatūra, kurios
turime ne tuzinus, bet šimtus tomų graikų
ir lotynų kalbomis. Ir tos patristikos
„viršūne", žymiausiuoju, iškiliausiu atsto
vu (be kurio citatų ir šiandien neapsieina
joks stambesnis krikščioniškas teologas)
yra laikomas ne kuris nors atsiskyrėlis
vienuolis ar vienuolyne užsidaręs mistikas
ir taip pat ne vien tik protą fanatiškai
garbinantis racionalistas, bet šventasis
Augustinas (354-430 A.D.). Jo gyvenime,
pamoksluose, komentaruose ir knygose
nuostabiai jungiasi Dievo patirtis, gilios,
liepsnojančios meilės ugnis, tvirtas tikėji
mas bei pasitikėjimas Dievo malone su
aštriu ir šviesiu protu ir giliu graikiškosi
os (ypač Platono ir Plotino) filosofijos
pažinimu, kurią Augustinas apipavidalino
lotyniškai ir įrėmavo į krikščioniškusbažnytinius rėmus. Nors skaitytojus jisai
sužavi jausmingais ir vaizdingais poetiš-
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Akademikai prie savo knygų stalo Kariuomenės šventės metu, 1988 lapkričio 20 d., Jaunimo
Centre Chicagoje.

Sėdi iš k. į d. fil. Vyt. Statkus autorius Lietuvos Ginkluotos Pajėgos, 1918-194-0 m., fil.
J. Dainauskas. Stovi iš k į d. fil. Vyt. Mikūnas, fil. J. Variakojienė, senj. J. Variakojis
ir fil. R. Variakojytė.

Washingtono D.C. skyriaus sesės ir fil.

q.

Remienė

19

20

kais išsireiškimais ir kalba, kuri kai kada
trykšta kaip skaidrus šaltinėlis, kai kada
šniokščia, veržiasi pirmyn kaip galinga,
pavasario vandenimis patvinusi upė,
daugiausia visiems imponuoja Augustino
nepaprasta erudicija ir didžiųjų žmonijos
bei krikščionybės problemų perteikimas,
sprendimas, aiškinimas. Viduramžiais
buvo sakoma vienuolynuose: „pridėk bet

kokį dalyką prie šventojo Augustino, ir
tuoj pat gausi naują teoriją!"
Kaip tik todėl antrojo šio straipsnio
dalyje, džiaugdamasis jaunosios tremties
ir išeivijos lietuviškojo jaunimo kartos
Lietuvos meilės jausmu, pabandysiu žvilg
terėti į tai, kai protas, filosofija ir skautiš
koji ideologija mums sako apie teisingą
Vaižgantiškos „senų laikų mįslės" išs
prendimą.

IŠNAŠOS
1 Vaižgantas, Tradicija. Du Draugu. „TRIMITAS", 1929 m. kovo 28 d., p. 204.
2 Vaižgantas, PRAGIEDRULIAI. GONDINGOS KRAŠTAS II, „talka".
3 THE HARTFORD COURANT, Thursday, March 17, 1988, p. C 1.
4 Vladas Putvinskis-Pūtvis, RAŠTAI II, Kaunas, 1933 m., p. 131.

'5 Juozas Eretas, TREMTIS? PRAKEIKIMAS AR UŽDAVINYS? Šaltinis, 1963 m., p. 10.
6 A. Saulaitis, MODERNIŲ METODŲ IR PRIEMONIŲ TAIKYMAS TAUTINIO AUKLĖJIMO
IŠLAIKYME IŠEIVIJOJE, 1985 m. lapkričio 24.
7 J. Brazaitis, Maironis, LIET. ENC. XVII, p. 112.

Čikagos akademikai skautai po Svajonių Aidų (iš Australijos) koncerto. Viduryje
Melbourno ASS skur. pirm. V. Bruožytė
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B. Žalys

HIMNAS TĖVŲ ŽEMEI

Juozas Mikštas

Būkim verti. . .
(Lietuviškosios Skautybės sukakčiai)

Tėvyne mano,
laiko paryčiais užgimusi,
spindėjai mums per amžius
gintaru skaisčiu.
Už tai mylėjo protėviai Tave ir gynė,
gyvybių negailėdami savų - -

O priešų buvo daug nuožmių, Tėvyne,
kurie Tave norėjo numarint:
vienuoliai, geležim kalti,
kapojo kalavijais,
Vorkslos krantuose totorių strėlės
varstė Tavo kūną,
Pirčiupio liepsnose deginta buvai,
vergavai, Tu, Sibiro taigų pusnynuose pirko, pardavė Tave
ir priešai, ir draugai - -

. . . nors klupdama
kilai Tu vėl, ir vėl
savų sūnų ir dukterų paguodai jų rankos Tave kėlė,
pečiai tvirtieji rėmė,
kad Tu, kitų tautų tarpe,
stovėtum išdidi! . .
Gyvuok, Tėvyne mano,
nuskaidrinta ir skausmu ir kančia! . .
Žydėk bijūnais,
tulpėmis ir rūtom,
kaip niekad nežydėjai, niekada! . .
Lai vėliai Vilniuje
legendų vilkas staugia
skelbdamas pasauliui:

Dievui, Tėvynei ir Artimui
Nevystančią skiriam jaunystę.
Meilės ir darbo suartinti
Nebijom pasauly paklysti.

Kilnių idėjų vedini,
Pasiryžimo kupini,
Laimingi, amžinai jauni,
Būkim verti skautų vardo!
Kieto gyvenimo vingiuose
Užgrūdinę valią ir kūną,
Judinkim žemę sustingusią
Ir būkime dvasios galiūnai.

Kilnių idėjų vedini,
Pasiryžimo kupini,
Laimingi, amžinai jauni,
Būkim verti skautų vardo!

Veidu į saulę, j platumas,
Į gėrį, j ateitį šviesią,
Žengkim sujungtomis gretomis,
Sau patys kelius nusitiesę.
Kilnių idėjų vedini,
Pasiryžimo kupini,
Laimingi, amžinai jauni,
Būkim verti skautų vardo!
Yallourn North, 1948.XII.2

— Kol saulė švies šioj žemėj
gyva bus lietuvių tauta Praamžius jai nuo amžių lėmė
bujoti Baltijos krante žaliam! . .
1986.11.16
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Žymūs akademikai

Fil. Dr. Algirdas Avižienis

MOKSLININKAS, VISUOMENININKAS

IR SKAUTAS

Gimęs 1932 m. Kaune, fil. Algis
Avižienis puošiasi karp! Vytis juosta jau
virš trisdešimt metų, o skautauja nuo pat
vaikystės laikų.
Baigęs studijas Illinois Universitete,
Algis nuo 1960 m. profesoriauja Kalifor
nijos Universitete Los Angeles mieste.
Lygiagrečiai yra vadovavęs erdvių kompi
uterių konstrukcijos tyrimų grupei Jet
Propulsion laboratorijoje, Calif. Institute
of Technology. 1970 m. gavo JAV patentą
„Self Testing and Repairing Computer."
šis pirmasis save taisantis kompiuteris
pradėjo veikti 1969 metais ir buvo plačiai
paminėtas pasaulinėje spaudoje. Daug
metų vadovavęs kompiuterių departa
mentui UCLA Algis yra išrūpinęs iš
valdžios dideles sumas pinigų tyrimams
vesti, vadovavęs tarptautinėms kompiute
riu organizacijoms, dėstęs mainais kituose
universitetuose Amerikoje, Europoje ir
Azijoje. Universitetas yra jam pripažinęs
ypatingą „faculty of highest distinction"
atžymėjimą. Algis yra virš 150 mokslinių
straipsnių autorius. 1985 metais jam buvo
suteiktas garbės daktaratas Toulouse
universitete Prancūzijoje.
Bet tai tik vienas Algio Avižienio
veiklos aspektas. Los Angeles kolonijoje
jis yra dažniau sutinkamas kaip rūpestin
gas tėvas vežantis savo jaunus sūnus j
skautų iškylas ar stovyklas, ar pardavinė
jantis loterijos bilietus per Kaziuko mugę.
Iš viso, Algis daugiau didžiuojasi savo
visuomeniška ir skautiška veikla negu
moksliniais atsiekimais. Dar gimnazijoje ir
universitete jis dirbo kaip skautų vyčių
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vadas, o tapęs akademiku kelis metus
priklausė FSS centro valdybai ir ėjo Mūsų
Vyčio redaktoriaus pareigas, prieš tai
„atlikęs praktiką" kaip techniškas redak
torius. Algis iškėlė mintį suruošti pirmą
Mokslo ir Kūrybos simpoziumą ir tą mintį
realizavo. Priklauso Architektų ir inžinie
rių sąjungai, yra dirbęs Lietuvių Ben
druomenės Taryboj tris metus ir vado
vavęs
Los
Angeles
Lietuvių
Bendruomenei.
Dar studijuodamas Illinois univdrsitete, Algis pasižymėjo kaip stalo teniso
(ping-pong) čempionas, laimėjęs pirmą
vietą Urbanoje lietuvių tarpe.
Jau daug metų kaip filisteris Avižienis
palaiko ryšius su Lietuvos mokslininkais,
bet 1989 metų pavasario kelionė į Lietuva
buvo tikrai ypatinga. Balandžio mėnesį
Dr. Avižienis buvo pakviestas dalyvauti
mokslinėje konferencijoje Vytauto Didži
ojo u-to atkūrimo proga Kaune. Savo
pranešime fil. Avižienis pareiškė, kad
universitetas turėtų būti pagrįstas akade
minės laisvės principais, ko visi lietuviai
taip trokšta. Algis paaiškino apie Kalifor
nijos valstybinių universitetų sistemą, kur
valdžios išlaikomas universitetas yra
Valdomas profesorių išrinkto senato ir
universiteto valdybos (regents) narių
nepriklausančiu nuo politikos. Svarbiausi
as naujai atkurto universiteto skyrius bus
„Žmogaus supratimo fakultetas", kuris
apims tokius mokslus kaip psichologiją ir
sociologiją, šiuo metu labiausia nuskriaus
tas sritis.
Po to brolis Avižienis dalyvavo skautų
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atkūrimo suvažiavime. Prisimename jo
iškeltas mintis VII Tautinėje stovykloje
atkurti skautus Lietuvoje, šiuo metu
Vilniuje jau yra susirinkę virš 100 skautų,
Kaune, apie 80. Jie visokio amžiaus, nuo
80 metų senių iki vaikų, pasakoja Algis.
Sutiko moteris pasipuošusias nublukusi
om prieškarinėm ASD spalvom. „Buvo
didelis susidomėjimas, kai papasakojau
kaip 1953 m. man prof. St. Kolupaila,
Korp. Vytis garbės narys, užrišo Korp!
Vytis juostelę," sako Algis. Daug kas
prisimena prof. S. Kolupailą iš nepriklau
somybės laikų, šiuo metu, atsikuriančius
Lietuvos skautus, Algis mato kaip dau
giausia tautinę organizaciją. Jų pagrindi
nis rūpestis, ne skautiška pionerija, bet
ekologija, gamtos išsaugojimas ir tautos
paminklų tvarkymas.
Trečias suvažiavimas kuriame prof.
Avižienis dalyvavo buvo kaip tik susietas
su ekologija. Tai Žaliųjų partijos steigia
masis suvažiavimas Rumšiškėse. Žalieji
žada veikti kaip politinė partija.
Algis Avižienis grįžo į Los Angeles
susižavėjęs lietuvių tauta kuri sugebėjo
tiek daug vertybių išsaugoti per 50
priespaudos metų. „Nepriklausoma Lietu
va jiems išliko kaip visapusiško gėrio

Fil. Prof. A. Avižienis VDU atkūrimo konferen
cijoje

simbolis. Dabar tauta vėl mokosi demok
ratiškai gyventi, o mums yra nepakartoja
ma proga juos remti ir prie to darbo
konkrečiai prisidėti", pareiškė fil. A.
Avižienis.
R.K.

A.tA.
v.s. ANTANUI SAULAIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui v.s. fil. kun.
ANTANUI dukrai dr. MARIJAI ir žentui ALGIUI
STANKUI.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla
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LIETUVA IR JOS
GAMTA
Vincas Apanius

Kalbant apie gamtą, reiktų paminėti
jos geografinę, geologinę padėtį, žemės
paviršių, hydrologinę — upės, ežerai,
klimatas ir dirvožemis. Reiktų keletos
valandų tokiai studijai atlikti.
šį kartą bandysiu Jums pakalbėti apie
Lietuvos gamtos augmeniją, kurią dar
prisimenu, nes išaugau toje gamtoje, be to
teko ir studijuoti ją Lietuvoje.
Lietuvos gamta dar mano laikais
buvo dar natūrali ir begaliniai graži.
•Dabar Lietuvos augmenija yra jau tik
dalinai natūrali; ji daugiau ar mažiau yra
paliesta pramonės ir industralizacijos.
Didelį Lietuvos plotą užima laukai, pievos,
sodybos su daržais ir sodais — tai yra
žmogaus paliesta augmenija. Natūralinę
augmeniją randame miškuose, išskiriant
iškirstus bei gaisrų ištiktus plotus, durpy
nuose, pelkėse ir balose, kur dar nebūta
nusausinimo ir iš dalies lankose, upių
pakraščiuose.
Kadaise visa Lietuva buvo miškais
apaugusi, išskyrus vandenis, balas ir anais
laikais nedidelius žmonių dirbamus lau
kus. Lietuvos miškų plotas siekė 18% viso
žemės ploto. Derlingų dirvų miškų plotai
daugiausia yra virtę dirbama žeme. Di
džiausi miškai yra smėlingose dirvose.
Lietuvos miškuose vyrauja spygliuočiai:
pušys (pinus strobus), angliškai scotch pine,
36%, eglės (picea exelsa), rorway spruce.
Lapuočių tarpe beržai (betula verrucos —
birch), betula pubescens 12%, drebulės
(populus tremula — european aspen) 8%,
juodalksnių (alnus glutinosa — black
alder) 6%, ąžuolų (quercus rubra ir
quercus borealis — pin oak) tik 1%.
Ąžuolai auga beveik visuose miškuose
didesniais ar mažesniais kiekiais, nes
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Lietuva priklauso nemoralinei augalijos
juostai; visiškai grynų lapuočių miškų
nedaug.
Lietuvoje yra nemaža naudingų auga
lų. Pušis, eglė, ąžuolas, uosis ir kiti
medžiai duoda medžiagos statybai, bal
dams, celiuliozei, degtukams ir 1.1. Yra
vertingų pašarinių žolių. Daugybė augalų
yra vaistai, vėl kiti yra valgomi, pvz.,
žemuogė, avietė, šermukšnis, mėlynė,
bruknė, avietė tekšė, gervuogė, riešutinis
lazdynas ir kt. Taip pat nemaža valgomų
grybų, pvz., baravykų, rudmėsių, vove
ruškų, kelmučių ir kt. Savaime augančių
tarpe yra visa eilė technikinių augalų, t.y.
tokių, kurie gali būti vartojami technikos
reikalams, nes teikia puoštą, raugus,
dažus, eterinius aliejus, riebiuosius aliejus
ir kt.
Miškuose, kur dominuoja spy
gliuočiai, auga didesniais ar mažesniais
kiekiais nykštiniai krūmai, pvz., bruknė
(vaccinium vitis), mėlynė (vaccinium
myrtillus), girtuoklė (vaccinium uliginosum), šilinis viržis (calluna vulgaris), šie
miškai telkiasi nederlingose, sausose,
rečiau drėgnose augavietėse. Pagal pak
lotę miškus skiriame su samanomis —
patisa (hypnum) ir gūžtve (hylocomium)
arba su kerpėmis, ypač Šiure (cladonia).
Daug geresniuose dirvožemiuose auga
miškai, kuriuose vyrauja ne nykŠtikrūmiai, bet žoliniai augalai, pvz., paprastasis
kiškiakopūstis (oxalis acetosella) ir medutė (majathemum bifolium). šiuose miš
kuose be eglių ir pušų yra didesnis kiekis
lapuočių medžių: ąžuolų, beržų ir kt.
Miškai, kuriuose vyrauja aukštosios
žolės, pvz., miškini meiližė (dracocephalum ruyschiana), raudonasis snaputis

25

(geranium sanguineum) ir kt. Jie auga p.v.
Lietuvos dalyje ir yra šiltesnio bei sauses
ni© periodo palikuonys. Be to, yra pušynų
labai nederlingose ir išplautose dirvose,
pvz., Vilniaus srityje, kur vyrauja tokie
augalai, kaip meslsvoji kelerija (koeleria
glauca), avinis eraičinas (festuca ovina),
paprastasis čiobrelis (thymus serpyllum)
ir kt. Derlinguose, gero drenažo dirvože
miuose auga gryni ąžuolynai bei ąžuoly
nai su skroblų priemaiša ir rečiau gryni
skroblynai. Jų paklotėje yra daugybė
žolių, pvz., plukė žibuoklė (anemone
hepatica), baltažiedė plukė (a. nemerosa),
pipirlapė (asarum europaeum), geltonžiedė notrelė (lamium galeobdolon), kvapioji
krūnė (asperula odorata) ir kt. Tankaus
samanų sluoksnio čia nesti, dirvožemio
rakcija neutrali, o spygliuočių miškuose ji
rūgšti. Be to, čia auga krūmų, pvz.,
lazdynas (corylus avellana). šie ąžuolynai
ir skroblynai kadaise buvo labiau paplitę.
Tokių miškų liekanos randamos visur
derlingose dirvose. Tai rodo įvairiose
vietose pavieniui augantieji ąžuolai ir
skroblai. Dabar buvusių ąžuolynų ir
skroblynų plotai yra virtę laukais ir
pievomis.
Drėgnose augavietėse auga juodalks
niai su žolėmis, pvz. vigiorykšte (filipendula ulmaria), geltonuoju vilkdagiu (iris
pseudacorus), pelkiniu žinginių (calla
palustris), o sauselesnėse vietose —
didžioji dilgėlė (urtica dioeca) ir daug kt.
Dirvožemis šiuose miškuose neutralus su
gausiu šlapiu humusu.
Po miškų didelį plotą Lietuvoje užima
pievos. Derlingose ir molingose augavie
tėse randame pievas su kupstine šluotsmilge (deschampsia caespitosa), plačiala
pėmis žolėmis ir kitais varpiniais augalais,
kurie auga drėgnose rūgščios reakcijos
dirvose. Geresnės pievos esti upių Nemu
no, Nevėžio ir kt. pakraščiuose; tai vad.
lankos, kurios užliejamos vandens.
Paminėtina ir vandeninė augmenija:
1. Vad. distrofinė, auganti nekalkinguose

vandenyse, pvz. durpynuose; 2. daug
gausesnė eutropinė, randama kalkingo
vandens daugumoje ežerų. Čia sutinkama
vandens lelija (nymphaea alba), paprastoji
lūgnė (nuphar luteum) ir daug kt. Užau
gančių ežerų ir tvenkinių pakraščiuose
auga balinis asiūklis (equisetum heleocharis), ežerinis meldas (scirpus lacustris),
paprastoji nendrė (phragmites commu
nis).
Didelius plotus Lietuvoje užima dur
pynai, kurie yra dviejų rūšių: 1. Vad.
aukštutiniai durpynai — neturi kalkingo
vandens, su kiminų samanomis (sphag
num) ir ypatingais augalais, kaip liūnsargė
(scheuchzeria palustris), 2. vad žemuti
niai, arba pieviniai, durpynai, su kalkingu
vandeniu, taip pat užima nemažus plotus
ir yra išsivystę dažniausiai ežerams
užaugus. Čia žymus samanų sluoksnis,
susidaręs iš drepanės (drepanoclodus)
skirčių. Be to, čia auga daug viksvų,
beržai, gluosniai, trilapis pupalaiškis (menyanthes trifoliata) ir kt. Ilgainiui šie
durpynai virsta pelkėtais miškais.
Lietuvoje sutinkama ir dykumų aug
menija, pvz., smėlinguose upių pak
raščiuose pavieniui auga pilkalapis šaukštis (petasites tomemtosus), kopose
pajūryje pustomame smėlyje randame
augalus su ilgais šakniastiebiais, kaip
sultingoji jūrasmiltė (honckenya peploides), smiltininė rugiaveidė (elymus
arenarius) ir pajūrinė smiltnendrė (ammophila arenaria). Drėgname Lietuvos
klimate dykumos augalai- laikosi vėjo
supūstose aukštose kilnojamo smėlio
kopose. Apžėlusiose užmario kopose auga
pušynai su lanksčiąją šluotsmilge (de
schampsia flexuosa), kurios nėra krašto
viduje. Nemažas pamario kopų plotas yra
apsodintas kalnine pušimi (pinus montana).
Pažymėtina ir piktžolinė augmenija
laukuose, pvz., raugė (agrostemma githago), bajorė rugiagėlė (centaurea cyanus) ir
daug kt. Daržuose bei šiaip apleistose
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vietose daugiausia esti ne vietiniai, bet
atneštiniai augalai, prigiję Lietuvoje.
Marga Lietuvos augmenija yra jos
istorijos pasekmė. Ji palyginti jauna, nes
išsivystė ledynmečio pabaigoje, ledui
pasitraukus ir pradėjus krašte vyrauti
arktinei augmenijai. Vėliau po visos eilės
klimatinių permainų, šaltų, šiltų, sausų,
drėgnų, kiekviename jų ėmė vyrauti
šiaurės arba pietų augalų elementai ir dėl
to dabar esama įvairių elementų mišinio.
Paskutiniais laikais klimatas Europoje vėl
darosi šiltesnis, todėl galima manyti, kad,
jeigu toks klimatas laikysis, šiaurės borealiniai elementai ims nykti ir daug šiltų
kraštų augalų įsigalės, kaip kad augo
seniau, kada Lietuvoje buvo tiktai ąžuoly
nai, skroblynai bei šiltų kraštų augalai. Be
to, žmogus įnešė didelį pasikeitimą aug
menijoje, naikindamas miškus, sausinda
mas durpynus, pelkes ir įvesdamas dau
gybę kultūrinių augalų, taip pat ir
piktžolių, kurių anksčiau prieš žmogaus
įsikūrimą Lietuvoje nebuvo.
Kadangi mano tėviškė buvo A. Pane
munė, tai teko gerai pažinti patį Kauną ir
jo apylinkes. Kauno ąžuolynas teikė
kauniečiams laisvalaikio poislį, LFLS sta
dionas, Kūno Kultūros rūmai ir kt.
Basanavičiaus pušynas — parkas su labai
švariu ir geriausiu paplūdymiu Kaune.
Fredos dvaras — kur įsikūrė Botanikos
sodas ir Aukš. Fredos Sodininkystės
Mokykla, kurioje teko studijuoti ir pažinti
Lietuvos gamtos grožį.
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A. Panemunė — pajiesys ir apylinkės
su kalvomis ir gana mišria augmenija —
spygliuočiais ir lapuočiais augalais ir
švarus, žuvingas upelis Jiesia. Napoleono
kalnas Nemuno vakariniame krante, kur
Napoleonas stebėjo kariuomenės kėlimąsi
per Nemuną. Paminėtina labai gražios
apylinkės prie šių upių: Dubysos, Ne
vėžio, šventosios, Neries. Lietuvos dvarai
pasižymėjo savo gražiomis sodybomis ir
įdomiais parkais, augmenijos įvairumu.
Nemažai teko matyti ir viensėdžių ūkių
su sodais ir kultūrinėmis pievomis.
Gamta žmogui yra labai svarbus
faktorius, kad ir kasdieniniam gyvenime.
Ten jis randa poilsį ir nusiraminimą po
dienos darbo ir įvairių emocinių įtampų,
kurių netrūksta šių dienų moderniame
pasaulyje.
Mano asmeniški prisiminimai apie
Lietuvos gamtos grožį.

Mielą sesę
AMALIJĄ JAGUTIENĘ ir šeimą

netekus brangios mamytės ir močiutės
nuoširdžiai užjaučiame.
Mūsų Vytis
ASS Chicagos skyrius
Buvę Frankfurto Živilietės
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ASS IR VERTYBĖS
Fil. Eugenijus Vilkas

1 ASS šaknys: (Pažinkime sąjūdį)
Lietuva, tremtis, laisvas pasaulis
„Akademinė skautybė pasaulinė rete
nybė"
II ASS Nariai: (Pažinkime save)
ASD, K: Vytis, FSS
„Sugebėjimas skautybę pritaikinti
suaugusio gyvenime"

III ASS Ideologija: (Pažinkime vertybes)
„Matymas prasmės ir reikalo dirbti
— būti naudingu"
3 esminiai principai arba vertybės:
Religinis, tautinis ir visuomeninis
A ASS narys yra tikintis ir savo
gyvenimą tvarko pagal savo religijos
supratimus. Religija yra tas šaltinis iš
kurio ateina atsakymai į jam rūpimus
klausimus ir todėl jis siekia kuo
gilesnio savo religijos pažinimo ir
įsipareigojimo suderinti vertybes su
konkrečiu gyvenimu. Skautams būd
ingas religinis bruožas — Kūrėjo
atradimas ir su Juo bendravimas
gamtos aplinkoje.

B ASS narys yra lietuvis ir jo priklau
symas tautai yra surištas su tėvų
kilme ir mes negalime to pasirinkti.
Tačiau mes galime ir turime pasirink
ti savo tautinę kultūrą. Tai didelis
lobynas, susiformavęs amžių bėgyje
ir patirtyje, kuris duoda pastovų
tęstinumą tautiniam sąmojingumui.
Ypatingai didelė atsakomybė tautinei
kultūrai išlaikyti priklauso šeimai. Tai
yra vienintelis kelias, kuriuo eidama
tauta gali išlikti gyva.

C ASS narys yra Akademinės įstaigos
studentas, o daugumas yra baigę
aukštąjį mokslą ir jau dalyvauja
plačiame visuomenės gyvenime.
Kiekvieno ASS nario uždavinys yra
ne tik pasiekti mokslo laipsnį, pasi
ruošti profesijai, bet planuodamas
savo gyvenimą, turi atsižvelgti į savo
kaipo akademiko skauto keletą pa
grindinių įsipareigojimų. Vienas jų
yra jo profesinis darbas, kuriame jis
atstovauja mūsų tautos žmonių suge
bėjimui. Jo profesiniai pasiekimai
prisideda prie mūsų visų kūrybos.
Antras yra jo, kaip, išsilavinusio
lietuvio, didesnė atsakomybė visuo
meninėje, kultūrinėje bei organizaci
nėje lietuvių veikloje. Trečia yra jo,
kaip akademiko skauto ir vadovo
atsakomybė pagelbėti vadovauti lie
tuvių skautų sąjungos šakų darbuose.
Kada kalbama apie kovą už išlikimą,
didžiausias darbas laukia šeimos
ribose, įgyvendinant tautines, vi
suomenines, ir asmenines vertybes.

IV Pasaulinio skautų sąjūdžio vertybės
Tai bendri bruožai pagal kuriuos
sprendžiamas asmens ar organizaci
jos skautiškumo ar neskautiškumo
klausimas. Jie yra privalomi visiems
pasaulio skautų sąjūdžio nariams:

A Pareiga Dievui.
B Ištikimybė savo kraštui.
C Tikėjimas pasauline draugyste ir
broliškumu.
D Skautų įstatuose ir įžodyje išdėstytų
idealų pripažinimas, laisvas prisiėmi
mas ir vykdymas.
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A.S.S.

pastovyklės

stovyklautojai

VII

Tautinėje

Stovykloje 1988.8.15-23 Ohajo valstijoje.

Foto P. Mickaus
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E Nepriklausomumas nuo politinės įta
kos.
F Priklausymas (organizacijai) laisvu
noru.
G Savita lavinimo sistema, paremta
skilčių sistema, užsiėmimais atvirame
ore ir veiksminiu mokymusi.
H Tarnavimas kitiems (tradicinis „ge
rasis darbelis" be pagyrimo ar atlygi
nimo).

IŠVADA

Tad galutinė išvada yra tokia: suaugu
sio skautybė yra asmens gyvenimo būdas,
pagrįstas religinio, tautinio ir humanisti
nio principo lygia ir pilna sinteze, išplau
kiančia iš visatos pažinimo bei darnaus
įsijungimo į tą visatą, tuo randant pil
nesnę laimę ir gyvenimo prasmę sau bei
kitiems žmonėms.
Pasinaudota knygomis:
1. Akademinė skautija 1954 m., Kviklys,
Bronius
2. Akademinis skautų sąjūdis 1979 m.

VERTYBĖS
Vertybės yra laipsniška, objektyviai
esanti ir idealiai buičiai priklausanti
kokybė, kuri pagal savo viskam prasmę
teikiančią sudėtį yra vidujai susieta su
tikrove, ypač su žmogumi, ’kuris ją
realizuodamas tobulėja, kuria save su
kultūra.
Vertybės nuo tikrovės, arba realios
būties, yra skirtingos, bet neišsiskyrusios.
Vertybės skirtingumas nuo realios būties
galima suvesti į tris momentus:
1 Vertybės yra ne realios, bet idealios,
jos priklauso idealios būties arba
prasmės sričiai. Prieš jas stovi tikrovė,
arba reali būtis, kuri negalioja, bet
egzistuoja.

2 Vertybės yra abstrakčios, juslėmis

nesuvokiamos, pvz., estetinio objekto
grožis yra kažkas nematoma. Ką
akimis matome paveiksle, yra tik dažai
ir nieko daugiau. Grožis, kaip ir
apskritai vertybės, juslėms neprieina
mos. Realioji būtis yra konkreti,
juslėmis pagaunama.
3 Vertybės turi normatyvinį pobūdį: iš
jų išeina reikalavimai, tai, kas privalo
ma. Tikrovė neturi nomatyvaus pobū
džio: ji turi tik faktiškumą, apima tik
tai, kas faktiškai yra, vertybės tai, kas
turi būti.

Vertybės turi hierarchinę sudėtį. Jos
yra laipsniškos ir gali būti realizuotos
įvairiais laipsniais. Būtis atrodo irgi
laipsniška: neorganinė, organinė ir dvasi
nė būtis. Tačiau tai nėra būties laipsniai:
tai visai nereiškia kad vieni turi daugiau
būties, kaip kiti. Čia galioja dilema: arba
kas nors yra arba nėra. Nėra jokios
prasmės sakyti, kad viena būtis egzistuoja
daugiau negu kita.
Realizuotos vertybės yra skirtingos
nuo daiktų, kuriuose jos yra: daiktai kinta
ir yra laikini, vertybės nekintamos ir
amžinos. Kaip raudona spalva nepavirsta
žalia, jei koks daiktas žaliai nudažomas,
taip vertybės lieka tos pačios, kaip daiktai,
kuriuose jos yra, kinta. Visa tai rodo
vertybės nuo būties skirtingumą, kuris
mūsų dienų filosofijoje visuotinai priim
tas.
Vertybes galima dalyti formaliai ir
dalykiškai. Formaliai vertybės skirstomos:
1 Pozityvines ir negatyvines. Pozityvi
nės vertybės yra vertybės apskritai, jai
priešais yra negatyvinės vertybės arba
nevertybės.
2 Asmeninės ir dalykiškos vertybės
pagal tai, ar jas turi asmenys ar
daiktai.
3 Savy-vertybės ir išvestinės vertybės,
pagal tai, ar kas vertinama savyje, ar
dėl ko nors kita.
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Dalykiškai vertybės skirstomos į mate
rialines ir dvasines. Tarp materialinių
vertybės yra:
1 Malonumo arba hedonistinės verty
bės. Jos teikia džiaugsmo ir malonumo.
2 Gyvenimo, arba vitalistinės vertybės;
jos palaiko gyvybę.
3 Naudingumo, arba utilitaristinės ver
tybės. Tai ūkiškosios vertybės, kurios
tarnauja gyvenimo reikalavimams pa
tenkinti.
Tarp dvasinių vertybės yra:

1 Loginės. Jas sudaro tiesos žinojimas ir
jos troškimas ir pati tiesa.
2 Etinės vertybės, kurias sudaro dorovi
nis gėris.
3 Estetinės vertybės, kurias sudaro
grožio vertybės.
4 Religinės, arba šventumo vertybės,
kurios apima šventumo sritį ir religiją.
Vertybės yra ne tik skirtingos tarp
savęs, bet jos yra susietos tarp savęs
hierarchiškai-laipsniškai. Vertybės laips
niai priklauso vertybės esmei ir juos

pažįstame betarpiškai, o ne diskursyviniu
mąstymu nustatome. Vertybės yra juo
aukštesnės, tuo ilgiau jos tveria, tuo
mažiau jos dalijimu išsisemia; juo daugiau
jomis remiasi, tuo didesnį jos pasitenkini
mą teikia ir tuo platesnės tikrovės sritis
jos apima.
Pagal šiuos dėsnius dvasinės vertybės
yra aukštesnės už materialines, o tarp
dvasinių vertybių etinės yra aukštesnės
už logines ir estetines, o aukščiausia
vertybė yra religinė, arba šventumo
vertybė, nes ja visos kitos remiasi, ji
ilgiausiai tveria ir plačiausius būties
sluoksnius apima ir didžiausią pasitenkini
mą teikia. Todėl negalima pagal Nietzsche
visų vertybes pervertinti. Vertybės pagal
savo esmę yra nepervertinamos. Jos yra,
kas jos yra. Tik žmonių nusistatymas jų
atžvilgiu gali keistis: gali būti surastos
naujos vertybės ir senosios užmirštos,
gali būti pastatomos žemiausios aukščiau
siųjų vietoje, laikinosios — amžinųjų,
šiame žmogaus nusistatyme vertybės
atžvilgiu glūdi žmogaus ir kultūros tragi
ką.

VII Tautinės stovyklautojai po pietų stovyklos valgykloje. Foto G. Eidukaitės
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Dabartinė propaganda pagal
socialistinę psichologiją
■■

Fil. v.s. Romas Buivydas

Mes beveik visi skaitome save lietuvių
bendruomenės nariais, kuri turi bendrus
tikslus. Tačiau mes iš tikrųjų esame
„publika". Ką reiškia žodis „publika"?
Pora pavyzdžių: publika gali būti teatro
audiencija, sporto žiūrovai, net ir univer
siteto studentai. „Publika" yra sudaryta
ne pagal bendruomenės tikslus, bet pagal
spaudos tikslus. (?????-Red) Kodėl? —
Spauda turi galimybę pranešt žinias,
fabrikuotas ar ne, ir plėsti per „publiką".
Politikierius ar biznierius gali perduoti
savo asmeninius ar grupinius tikslus ar
veiksmus. Kartu jie perduoda ir savo
asmeninę įtaką. Kyla klausimas: kiek yra
galimybės pakeisti ar įtikinti žmones tuo
ar kitu klausimu (spauda), šis klausimas
priveda ir prie kito klausimo: kas yra
„spauda"? „Spauda" yra televizija, radio,
laikraščiai, žurnalai ir t. t. Spauda turi
daug galimybių, bet tyrinėtoja tvirtina,
kad susidariusią žmonėse nuomonę pa
keisti nėra lengva.
Audiencija (publika), pati pasirenka, ko
ji norės klausytis ar ką sužinoti. Žmonės
paprastai skaito ar klauso tai apie ką jie
jau truputį žino ir kas jiems įdomu.
Žmonės, kurie eis klausytis kokios nors
paskaitos dažniausiai jau turi savo nuo
monę, kurią bus sunku pakeisti. Tie, kurie
neina, tiems lieka daugiau galimybės
pakeisti, perduoti savo asmenišką nuo
monę. Kodėl? Todėl, kad nauja informaci
ja, nėra su kuo palyginti, tai spauda turi
progos ir galimybės perduoti savo nuo
monę ir savo įtaką.

Yra tik du metodai publikos įvertini
mui: cenzūra ir propaganda. Cenzūra
suvaržo informaciją ir į publiką neišlei
džia. Daug kas mano, jog tik komunistai
naudoja cenzūrą, bet iš tikrųjų visos
valdžios daugiau ar mažiau ją naudoja.
Propaganda bando išleisti ar praplėsti
fabrikuotą ar kartais falsifikuotą infor
maciją. Skirtumas nuo paprasto įtikinimo
yra tas, kad propaganda savo įtikinimams
naudoja autoritetą (pav. „daktarai reko
menduoja"), šmeižimą, baimę net idealus.
Pav. Hitleris buvo tikras propagandos
meistras: jo retorika, simboliai ir t. t.
įtikino jo partijos narius, kad jų niekas
nenugalės.
Politinė propaganda yra naudojama ir
Amerikoj, pav. politiniai kandidatai yra
paruošti pagal expertus, kurie moka
išnaudoti publiką, vartojant plakatus,
televiziją, laikraščius ir kitką. Televizijos
„naujienos" yra paruoštos, gi spauda
skelbia irgi tai, ką patiekia politiniai
expertai (ir apmoka!)
Ar publika paveikiama teigiamai ar
neigiamai priklauso nuo asmens ar asme
nų, turinčių įtakos į žmones. Amerikos
valstijose yra asmenų, kurie moka įtikina
nčiai paveikti žmones. Pavyzdžiui prieš
rūkymą ir jo žalą buvo pravesta plati
propaganda, kuri įtikino daugelį žmonių
mest rūkymą. Per šešerius metus rūkorių
sumažėjo 36-43% ir rūkorių skaičius dar
vis krenta.
Deja, ne visuomet ir ne kiekvienam
pasiseka įtikint žmones, pav. prezidėntas
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Carteris buvo pareiškęs, kad energijos
krizė savo morale prilygsta tikram karui.
Jam publika nepritarė ir tą vasarą gazoli
no išnaudojo daugiau kaip visada. Dviem
metais vėliau, nežiūrint prezidento ir kitų
valdžios organų kalbų, žmonės netikėjo
gazolino trūkumu ir 65% tą viešai pareiš
kė. šie pavyzdžiai parodo, jog ne visi ir ne
visada gali paveikti žmonių masę.
Kas yra mums bloga, tą mes vadiname
„propaganda7'. Kas mums „gera" — tą
mes vadiname „auklėjimu". Skautybė yra
auklėjimas. Komunistų mokslas — propa
ganda. Tol, kol mes susidarome savo
nuomonę, įtaiga yra neišvengiamas daly
kas. Psichologinės studijos nagrinėja
įtaigą — įtikinančią jėgą — ir randa, kad
mokėt nukreipt žmonių įsitikinimus reikia
žiūrėti: 1. kas sakys, 2. ką sakys, 3. kam
sakys, 4. kokiu būdu sakys.
Kas padaro vieną kalbėtoją sėkminges
nių už kitą? Čia daug reiškia patirtis.

"National Sciences" yra nepalyginamas su
„National Enqurer". Pirmojo pareiškimai
bus priimti labai rimtai, gi antrojo —
niekas netikės jog tai rimtas, įtikinantis
pranešimas.
Ne visada ir įtakingas asmuo gali
turėti įtakos. Jei žinomas aktorius garsina
cigaretes, argi žmonės tuoj ir lekia rūkyti?
Jei žinomas žmogus pasakoja apie aukos
reikalingumą, ne visada atsiranda aukoto
jųTačiau jei tas pats prašytojas atkreips
dėmesį į aukos reikalingumą (pav. mirš
tanti motina ir kūdikis), aukotojų atsiras
kur kas daugiau. Labai daug nulemia
reikalo perdavimas. Reikalo svarba gali
daug nulemti. Negalima sukelti žmonėse
negatyvių jausmų, nes tai sukelia nepasi
tikėjimą. Kalbėtojas turi būti įtikinantis,
bet neatstumiantis.
Dabar noriu jūsų paklausti: ar mano
tema buvo propaganda? Patyrinėkit.........

Sibiro kankinys B. Gajauskas lankėsi Čikagoje. Po įteikimo ordino už nuopelnus. Stovi: V.
Mikūnas, J. Variakojienė, A. Regis, B. Gajauskas, Z. Juškevičienė, S. Miknaitis, R. Rudienė
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Mikhail Gorbachev
Prieš maždaug tris metus Mikhail
Gorbachev buvo paskirtas Sovietų Sąjun
gos aukščiausias vadovas. To laiko buvęs
svetimų tautų ministeris Andrei Gromiko, kuris iškėlė Gorbachev į kandidatūrą,
tiksliausiai jį apibudino pasakęs: šis vyras
turi malonią šypseną, bet jis turi geležini
us dantis. Naujas vadas tą apibudinimą
užtikrino pašalindamas patį Gromiko iš
vadijos.
Mikhail Gorbachev yra pasižymėjęs
kaip protingas ir sumanus sovietų vadas.
Jam atvažiavus į Washington, D. C.
Summit konferenciją, Amerikos spaudoje
buvo paskelbta, kad maždaug pusė apk
lausinėtų Amerikos piliečių Gorbachev
pasitiki tiek pat kiek savo krašto preziden
tu. Per vieną kelionę Gorbachev diploma
tiškai laimėjo Amerikos pasitikėjimą. Jam
pasisekė Amerikai perduoti mintį, kad jie
yra panašūs į mus. šitas laimėjimas yra
toks didelis, kad nė vienas iš ankstyvesnių
sovietų vadų to negalėjo atsiekti. Tai yra
pavyzdys, kaip už labai mažą kainą
sovietai Amerikos nuomonę apie juos
pakeitė, šis pavyzdys parodo, koks yra
galingas šitas priešas.
Prieš kelis mėnesius vyko estų demon
stracijos, estai norėjo, kad sovietinė
valdžia priimtų laisvosios Estijos vėliavą
kaip oficialią dabartinės Estijos vėliavą.
Sovietai netrukus sutiko. Kas ką laimėjo?
Estai jaučiasi, kad jie laimėjo laisvės

ženklą. Sovietai kitaip mano: 1) Laisvosios
Estijos vėliava yra dabartinės okupuotos
Estijos vėliava. 2) Estai yra patenkinti —
jaučiasi, kad gavo ką jie norėjo. 3)
Laisvosios Estijos vėliava prarado simboli
šką reikšmę, kaip laisvės ženklas, nes ji
dabar yra okupuotos Estijos ženklas.
Kas šią kovą laimėjo? Galima sakyti,
kad abidvi pusės ką nors laimėjo: Estai
turi vėliavą kuri jiems yra brangi; sovie
tams šitas ženklas nebegali kenkti. Mano
nuomone sovietai laimėjo. Kova jiems
nieko nekainavo, ir jie sėkmingai atėmė
vieną ginklą iš laisvės kovotojų.
Dabartinė sovietij valdžia yra labai
gudrus priešas. Mes turime suprasti jos
tikslus; o jie yra: sovietų okupuotus
kraštus pasilikti Sovietų Sąjungos dalimis;
geras Sovietų Sąjungos ekonominis veiki
mas, kad žmonės būtų darbštesni darbi
ninkai; parodyti pasauliui Sovietų Sąjungą
kaip normalų kraštą; parodyti Amerikos
žmonėms ir valdžiai, kad žmonės Sovietų
Sąjungoje gyvena taip kaip mes.
Mes turime nepasiduoti sovietams.
Mes turime atvirom akim priimti pasikei
timus ir prisiminti mūsų tautos pagrindinį
siekimą: kad Lietuva būtų laisvas savo
žmonių valdomas kraštas.
Alius j. Meilus

1988 m. VIII mėn, 9 d.
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Istorijos įsigilinimo įrankiai

s.v. vyr. si. junj. Paulius T. Mickus

Lietuvos palti istorija yra kartu gar
binga ir liūdna; deja, mažai naujos kartos
lietuvių tai pripažįsta. Gimę ir augę ne
Lietuvoje, jaunimui tenka išmokti tą
Lietuvos istoriją iš tėvų, senelių, ar iš tos
vengtos šeštadieninės mokyklos. Nežiū
rint į mokslo proceso skausmus, Lietuvos
istorija yra svarbiausia lietuvybės dalis.
Vien tik įsigilinę į tas uždulkėjusias
knygas ant lentynų, lietuviai jau galėtų
tapti stipresni — geriau susipažinę su
savo praeitimi.
Pirmiausia, istorija užima didelę dalį
indivudualaus išsilavinimo. Kiekvienas
lietuvis nors truputį susigaudo diskusi
jose, liečiančiose bendrą Lietuvos istoriją.
Daugumas galėtų net ir giliau įsivelti, kai
kalbos pasiekia pvz. Antrą pasaulinį karą.
Kalboms užsibaigus, kiek iš jų galėtų
įsijungti į dar detališkesnius istorinius
pokalbius? Aišku, neįmanoma viską suži
noti, bet tas nereiškia, kad istoriją išmokti
reikia tik paviršutiniškai. Gyvenant
Amerikoje, Kanadoje, Europoje, ar ki
tuose laisvuose kraštuose, lietuviai seka
tos valstybės spaudą liečiančią politiką,
sportą, bei kitas žinias. Jei tie patys
gyventojų laisvoje Lietuvoje, daugumas
sektų spaudą maždaug taip pat. Klausi
mas kyla — kodėl lietuviškas jaunimas ne
Lietuvoje neseka dabartinės tėvynės
istorijos arba net nesidomi senąją Lietu
vos istorija? Ta cliche: „Jei nenusimany
sime apie istoriją, mes kartosime jos
klaidas," tebegalioja ir šiandieną.
Taip pat sakoma, kad „istorija ne vien
knygos." Tie patys, kurie supranta vien
tik paviršutiniškas detales yra žymiai
toliau pažengę, negu tie, kurie nieko
nežino. Vienu laiku, tie žinantys irgi
nieko nežinojo. Jaunatviškas smalsumas
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tapo ne vien tik istorijos bet ir geografijos
pažinimu. „Mes čia, o mūsų tėvynė
ten. . ." paaiškina tolimą atstumą. Nuo
mažens jaunimas klausinėja apie Mindau
gą, Vytautą, bei kitus istoriškus/pasakiškus charakterius. Laikui bėgant, pradeda
klausinėti ir apie Maironį, Motiejų Vala
nčių ir Žemaitę. Tapus paaugliais, smalsu
mas keičiasi (į galvą lenda merginos. . .
vyrukai. . .). Tos senos istorijos, nevarto
jamos kasdieniniame gyvenime, pamažu
išgaruoja iš atminties.
Tie patys paaugliai, tapę studentais,
vėl susiduria su istorijos klausimais
knygose. Svarsto laikotarpio naudą ar
nenaudiškumą, valdovo gerumą ar blogu
mą, net ir krašto perteklius ar trūkumus.
Anksčiau ar vėliau, tas knygas uždarę,
tęsia diskusijas už salės durų. Kai kuriais
atvejais, jei smalsumas vėl išdygsta,
studentas pradeda sekti įvykius, liečianči
us lietuviškus klausimus. Pats susidom
ėjęs, prisiartina prie tų knygų, pasikalba
su žinovais, ir gal net pakeliauja pats
pamatyti. Kelionės į Lietuvą priartina tą
istoriją, kurios jaunimas taip ilgai bandė
„nežinoti". Pamatęs Trakų pilį, Vilniaus
senamiestį, Laisvės Alėją ir Baltijos pajūrį,
studentas pagaliau gali sujungti praeitį su
dabartim. Vėliau, kai klausimas kyla
lietuviškam reikale, tas lietuvis aiškiau ir
realistiškiau gali paaiškinti.
Istorijos įsigilinimas yra vienas iš
svarbiausių įrankių Lietuvos vardo iškėli
mui. Tas jaunimas, kuris vienu laiku
mažai nusimanė, gal bus dalis ateities
istorijos. Naudojantis knygomis, pasikal
bėjimais ir kelionėmis praeities pažinimui,
ne Lietuvos lietuviškas jaunimas geriau
siai gali pagerbti savo protėvių tautą,
mūsų mažąją Lietuvą.
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Mieli „Mūsų Vyčio" skaitytojai,

Jau liepos vidurys, o M. V. dar tik
tepasirodo, šį kartą ne dėl medžiagos
trūkumo, bet grynai dėl techninių kliūčių.
Sunkiausia su teksto surinkimu. Bandy
sim sekantį numerį išleisti rugsėjo gale, o
nuo kitų metų — kas tris mėnesius. Ačiū
už paramą — medžiagą ir finansus.
Laukiame jos ir daugiau. Siųskite infor
macinę medžiagą iš savo darboviečių,
stovyklų aprašymus, pasižadėjimų temas
ar šiaip diskusinius ir ne diskusinius
straipsnius. Aprašykite vietovių įvykius.
Ačiū tiems, kurie atsiuntėte. Jaunime!
Nebijokite kalbos klaidų — pataisysime!

Siųskite medžiagą redaktorės, o finan
sinę paramą administratorės adresu.
Dar kartą ačiū už paramą.

Redakcija
Iš dienoraščio!
Su meile yra tas pats, kas ir su
tikėjimu: juo labiau menkėja jausmas, tuo
labiau didinamos apeigos, štai kodėl šiame
amžiuje, kuriame tiek maža tikros meilės,
kuriame meilė yra paniekinta, amžiuje,
kuriame taip maža kilnaus dvasios verži
mosi, viskas sukasi tik apie meilę, štai dėl
ko, miela Sese blėstant tikrai meilei,
nyksta ir teisingumas. Viskas, ką Tu
sakai, turi būti tiesa, bet viskas kas yra
tiesa, Tu negali sakyti.
B. K.
1965 kovo 26

Iš skautininko J. Toliušio gauta keletas
sugestijų, kuriom norėčiau pasidalinti su
„M. V." skaitytojais. Norėtųsi gauti jų ir
daugiau.
.... Siūlau pakeisti „M. V." viršelio
šriftą, kuris jau eina krūvą metų. Tiktų
prie titulinio teksto ir antrinė, nes šie
metai yra 65-ji Akademinės Skautijos ir
100-ji „Varpo" gimimo.
Siūlau šiems metams įvesti du skyreli
us:
1. Skautybės idealų siekiant (pavadini
mas tik sugestija — tiktų ir kitoks). Jame
dėti ASS nario parašytą .straipsnį skautiš
ko lavinimo tema.
2. Kitas skyrelis galėtų būti žurnalo
vidurinis lapas, kur kas numerį sutelktina
ASS praeities fotografijų iš Lietuvos —
išeivijos — emigracijos laikotarpių.
Pasigedau labai svarbaus skyrelio,
įvesto Liūto Griniaus — tai jaunųjų
svarstybos, panaudojant kandidatų temas.
(Red. šias temas deda tik perėmus redak
torės pareigas ir jų galima rasti kiekvie
name „M. V." numeryje, nebūtinai skau
tiškom temom).
Ačiū Broliui Juozui už sugestijas.
Norėčiau sužinoti ir kitų ASS narių
nuomones šiuo klausimu. Prašau, rašy
kite. Nebijokite dėl lietuvių kalbos —
pataisysime.
p įz
■

Mirties dvasia yra viena, gyvenimo
dvasių yra daug. Kam Dievas miršta, tam
religija tampa Dievu.
R. Tagore
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Fil. K. Ječius gavo iš fil. Juozo Danio,
Canadoje laišką, kuriame tarp kitų reikalų
rašoma: „ . . . Vydūno Jaunimo Fondas
gali didžiuotis savo veikla — stebėtinai
daug padaryta palyginus su kitais.
Gražus, aktualus mostas buvo pasiųsti
Šapokos istoriją į Lietuvą.
Žurnalas ar laikraštis yra organizacijos
gyvastingumo
ženklai.
Paskutinieji
„Mūsų Vyčio" numeriai išleista labai gerai
ir gražiai. Linkiu ištvermės ir sėkmės.

Vilnius, 1988 m. XI-5 d.

Mano Mieli ir Brangūs, tiesos, gėrio,
rožio ir Tėvynės meilės Puoselėtojai!
Su didžia meile ir džiaugsmo ašaromis
rašau Jums šiuos padėkos žodžius už Jūsų
man atsiųstus suvenyrus, kurie primena
man mano jaunystę, kai taip pat ir aš, kaip
ir Jūs šiandieną, visa širdimi ir siela degiau
ugdydamas savyje tiesos, gėrio, grožio ir
Tėvynės meilės jausmus. Ir visa tai
stengiausi įtvirtinti savyje visam gyveni
mui. Ačiū Aukščiausiam, kad visa tai
padėjo man išsilaikyti ir nepalūžti, kai
praūžusio karo audros mane niokojo ir
trankė daugiau kaip dvidešimts metų.
Suprantu kaip nelengva šių dienų
jaunimui ugdyti savyje tuos tauriuosius,
gėrio, grožio, Tėvynės bei artimo meilės
jausmus, kai aplinkui visur tiek daug
niekingų pagundų. Tad, dar kartą dėkoda
mas Jums už atsiųstus Jūsų, man taip
brangius suvenyrus; linkiu Jums Mielieji
Kazimiero ir Jurgio šeimos vaikai, Dievo
palaimos, kad Jo padedami galėtumėte
išsiugdyti savyje tuos tauriuosius, tiesos,
gėrio, grožio, Tėvynės bei artimo meilės
jausmus, kurie tikrai gyvenime padės
Jums nesuklupti ir sunkiausiose gyvenimo
valandose.
Visuomet su Jumis
Povilas Ilčiukas
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KUR

PRADINGO LIETUVIAI
JŪRININKAI?

Atėjo kiti laikai ir kitoki laivai, o
dideliems laivams reikia didelių vyrų ir
didelės literatūros. Baigęs pasaulinės
literatūros institutą Maskvoje, Algiman
tas Čekuolis pirmasis ryžosi jūros išband
ymams.
.... Jūrai reikia vyrų ir moterų. Ateityje
taip pat reikės. Tik mes, Lietuviai, vis
tolstame nuo savo jūros. Tegul ir apsikab
iname kartą metuose paverkšlenti dėl
ekologijos, bet nenumaldomai artėja lai
kas, kai laivuose nebesutiksime nė vieno
lietuvio, nors trispalvė ir plėvesuos grotstiebe.
.... Ar ne laikas atkurti Lietuvos jūrinin
kų sąjungą, kuri Kaune įsteigta 1923 m.
.... Lietuvos jūreivystei į talką turėtų
ateiti jūros skautai, kurie apsieitų be
etatų, užtektų jiems entuziazmo ir senų
garbingų tradicijų. Žinoma, pagalbos
ranką turėtų ištiesti žvejybos ir prekybos
laivyno vadovai.

A.S.S. nariai, dalyvavę Vasario 16 d. minėjime

Cicero

mieste: fil.

pagrindinę

paskaitą

dr.

Robertas

ir senj.

skaitęs Nepriklausomybės aktą.

Vitas

Jonas

skaitęs

Variakojis
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STABDYKIME ORGANIZACINĘ
ANEMIJĄ
Visuomeninėms organizacijoms darosi
vis sunkiau surasti pakankamai žmonių,
sutinkančių atlikti organizacinius darbus,
įeiti į vadovaujančius organus. Didžiuma
mūsų profesinės sąjungos narių su savo
profesiniu išsimokslinimu ir profesiniu
patyrimu lengvai gali atlikti įvairias
pareigas daugelio organizacijų vadovauja
nčiuose organuose. Bet ir mes pradedame
jausti stoką narių, sutinkančių pašvęsti
savo atliekamą laiką mūsų organizaciniam
darbui. Tuo pačiu metu matome, — ir tuo
didžiuojamės — nemažą skaičių savo
narių bendruomeninių organizacijų valdy
bose, fondų, jaunimo organizacijų, mo
kyklų, kultūrinių vienetų, vasaros stovyk
lų ir t. t. vadovybėse. Taigi, daug kraujo
atiduodame kitoms organizacijoms ir kai
kuriose vietovėse pradedame jausti ener
gijos stoką savo veikloje. Tai yra savotiška
anemija-mažakraujystė.
Nors mūsų „rezervuarai" nemaži, bet
jau darosi aišku, kad negalima be atodai
ros dovanoti savo kraują kitiems, patys
savęs nenusilpnindami. Mūsų nariai
pašvenčia daug laiko ir energijos kitų
organizacijų palaikymui ir jaučiasi išsisėmę savo sąjungos reikalams. Mes
nuolatos iškeliame naujų minčių ir jas
perduodame kitoms organizacijoms, mes

mielai prisidedame prie įvairių kultūrinių
ir finansinių projektų, bet ar kartais tai
nedarome savo organizacijos sąskaiton.
Nesiūlome mūsų nariams pasitraukti
iš produktyvaus darbo kitose organizaci
jose, bet pabrėžiame, kad ir mums reikia
geroko būrio narių, kurie pirmoje eilėje
skirtų savo energiją ir iniciatyvą mūsų
sąjungos ir jos vienetų veiklai. Mums
reikia mūsų pačių reikalams nuoširdžių
darbininkų. Turime išeiti į visuomenę su
idėjomis ir projektais, kurie būtų mūsų
sąjungos idėjos ir projektai, kad ir vi
suomenė ir mes patys pajustume savo
svorį. Mes mielai paremiame visus gerus
projektus lietuviškam veikimui, bet tu
rime drąsiai atmesti pastangas tų asmenų,
kurie žiūri į mūsų organizaciją kaip į
priemonę paremti savo asmeniškas ambic
ijas, siekiant kitų organizacijų užsimoji
mus. Mes esame savarankiška organizaci
ja, turinti realius ir gražius tikslus padėti
Lietuvos ir lietuvių tautos reikalams.
Taigi, saugokimės organizacinės ane
mijos — pasilikime sau pakankamai
asmenų vadovaujančioms pozicijomis
savo organizacijoje.

Juozas V. Danys
P S.

Ar netinka tai ir mums? Red.

Čikagos ASD skyriaus narės
VII Tautinėje stovykloje
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— Fil. prof. Vytautas Klemas pakvies
tas Jungtinių Tautų organizacijos pravesti
seminarus apie pajūrio gamtos apsaugą
Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos moksli
ninkams. Pirmas seminaras Afrikos kraš
tų okeanografams ir pajūrio apsaugos
pareigūnams įvyko Kanarų salose ge
gužės 7-12 dienomis. Azijos regioninį
seminarą dr. Klemas pravedė liepos 2-7
dienomis Karachi, Pakistane, šeštajam
Mokslo ir kūrybos simpoziume, kurie
įvyks Padėkos dienos savaitgalį Chicagoje,
prof. Klemas skaitys pranešimą apie
naujausių satelitų panaudojimą jūros
tyrinėjimams ir pajūrių gamtos apsaugai.

Filisteris — Marinų Pulkininkas
Aukšto rango lietuvių karininkų
skaičius JAV kariuomenėje didėja. Nese
niai Washingtone į pilno pulkininko
laipsnį buvo pakeltas marinų korpuso
aktyvios tarnybos fil. pulk. Įeit. Algiman
tas Garsys, Vietnamo karo veteranas.
Algimantas Garsys gimė 1942 m.
Dusetose, į Ameriką su tėvais atvyko
1949 m. ir apsigyveno Worcesteryje, kur
baigė šv. Kazimiero liet, parapijos mokyk
lą ir Classical gimnaziją, kurią lankė
nemažai lietuvių. Massachusetts universi
tete Amherste 1964 m. gavo bakalauro
laipsnį iš fizinio lavinimo, o po dviejų
metų ir magistro.
Įsisiūbavus Vietnamo karui, toli
mesnes studijas teko nutraukti. 1967 m.
sausio mėnesį Algimantas savanoriu
įstojo į marinų korpuso karo mokyklą,
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tikėdamasis čia atlikti ketverių metų
karinę tarnybą. Tačiau kelias kitaip pasi
suko ir jis JAV kariuomenėje tarnauja jau
22 metus. Gavęs jaunesnio leitenanto
laipsnį, buvo išsiųstas į Vietnamą, kur tuo
metu prasidėjo garsioji Tet ofenzyva.
Kadangi buvo paskirtas į Khe Sahn'e
stovėjusį 26 marinų pulką, jam teko
pergyventi ir garsųjį Khe Sahn'o apsupi
mą bei dalyvauti aršiose kautynėse.
Būdamas Vietname, fil. A. Garsys ir
apsisprendė pasilikti karinėje tarnyboje.
Pakeltas į kapitono laipsnį, A. Garsys
dirbo Marinų korpo vyriausioje būstinėje
Washingtone. 1985 m. jau paaukštintas į
pulk, leitenanto laipsnį, Algimantas su
grįžo į Tolimuosius Rytus karinei tarny
bai, kur po kurio laiko iš Tailando su
savąja brigada teko keliauti į Pietų Korėją
kariniams manevrams ir kur gerai išmoko
vietinę kalbą.
šiuo metu, jau apkeliavęs geroką
pasaulio dalį, gal jis yra vienintelis lietuvis
naujųjų ateivių sūnus pakeltas į pilną
pulkininko laipsnį JAV Marinų korpuse.
Ilgesniam laikui apsistojo Washingtone,
kur lanko Ginkluotojų pajėgų industrinę
kolegiją, ši kolegija yra aukščiausia karinė
mokykla, paruošianti karininkus ir civilius
aukštoms pareigoms gynybos ministeri
joje, vadinamoje Pentagonu.
Naujajam JAV Marino korpuso pulki
ninkui nesvetima ir lietuviška veikla. Fil.
Pulk. Algimantas Garsys į skautus įstojo
1955 m. Worcesteryje, o vėliau ir į Korp.
Vytis. Algis iki šiol lietuvių skautų
veikloje tebedalyvauja, turėdamas paskau-
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tininko laipsnį. 1956-64 m. dalyvavo
Atlanto rajono lietuvių skautų sporto
šventėse, atstovaudamas „Nevėžio" tun
tui krepšinyje, tinklinyje, ir lengvoj
atletikoj. Vėliau dirbdavo Atlanto rajono
lietuvių skautų stovyklose pastovyklių
viršininko ar Brolijos vadovo pareigose.
Washingtone kurį laiką ėjo draugininko
pareigas. Mes, suvažiavę į tradicines
Kaziuko muges, stebėdavom, kaip aukšto
rango Amerikos kariuomenės karininkas,
karišką uniformą pakeitęs skautiškąja,
rikiuodavo jaunuosius skautukus ir jiems
komanduodavo, o vėliau, mugei pasibai
gus, kartu su kitais skautų vadovais
tvarkydavo salę. Bestovyklaudamas skau
tų stovyklose susipažino ir busimąją savo
žmoną paskautininkę fil. Eglę Rimavičiūtę.
Įdomu, kad fil. pulk. Algimantas
Garsys, per 22 karinės tarnybos metus
Amerikoje ir Tolimuosiuose Rytuose
atlikęs daug ir pavojingų, ir įdomių, ir
atsakingų pareigų, yra apdovanotas ke
liais JAV kariuomenės medaliais bei
žymenimis, jų tarpe ir kryžiumi už
narsumą Vietnamo kare.

Montrealio akademinis sambūris, va
dovaujamas
Jūratės
CiplijauskaitėsTanner, savo tradicinėje šventėje —
pobūvyje paminėjo Kristijono Donelaičio
275 m. gimimo sukaktį.

Fil. Danguolė Kviklytė ryžosi sutelkti
išsamius duomenis apie lietuviškų knygų
leidyklas Amerikoje. Danguolės vykdomą
projektą remia Kento Universiteto Etni
nių Leidinių Studijų Centras, vadovauja
mas Dr. Lubomyro R. Wynaro. Sąrašan
Danguolė įtraukė leidyklas, organizacijas
ir asmenis, išleidusius daugiau kaip dvi
knygas — pastarajame 15 metų laikotar
pyje. Danguolės adresas:

D. Kviklys, Center for the Study of
Ethnic Publications
Kent University, University Library
Room 318
Kent, Ohio 44242
Tel 216-672-372-2782
„Tėviškės Žiburiai"

Skautai akaderrykai savo metinę
šventę iškilmingai atšventė spalio 16 d. ir
Melbourne, Australijoj. Kartu paminėjo ir
LSS 70 metų sukaktį. Iškilmingąjį posėdį
pravedė fil. ps. Loreta Čižauskaitė.
Tėviškės Aidai

* * *

Rasa šilėnaitė, M. D. yra šiuo metu
plastinės chirurgijos šefe Travis AFB,
California. Rasa yra mūsų filisterė, akty
viai visą laiką dirbusi su skautais.

Fil. Robertas Raudys yra Gorman
Publishing Company „account manager"
«■— vedėjas.

1988 m. rugpiūčio 1 d. The Washing
ton Post rašo, jog Washington© architek
tūros firma ruošiasi statyti 50 milijonų
vertės viešbučius Sovietų Respublikose,
jų tarpe ir Lietuvoje. Žemė bus duodama
Rusų valdžios, kuri pasiliks 51% sau nuo
kiekvienos valstybės (šiuo metu Lietuvos,
Latvijos ir Estijos).
Baigti viešbučiai esą turėsią 550 kam
barių, plaukiojimo baseinus, teniso aikš
teles ir t. t. Tvarkymą šių viešbučių
perims Tarptautinis Sheraton viešbučių
tinklas.
* * *
Kai Dievas laukia šventyklos statytos
iš meilės, žmogus neša akmenis.
R. Tagore
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m. gegužės 4 d. Hyatt Regency
Crystal City Arlington, Va įvyko AUAA
"Honors Night Banquet". Čia garbės
pažymėjimą gavo ir mūsų filisteris Raymondas Viskanta. Sveikiname ir daug
sėkmės linki visi ASS nariai.
1989

1989 birž. 30 d. Dr. Tomas Remeikis
skaitė paskaitą Balzeko muziejuje „Gor
bačiovo perestroikos politika Sovietų
Sąjungos tautinėse periferijose.

1989 m. gegužės 6 ir 7 d.d. Los
Angeles ASS suruošė net du parengimus
Atgimstantiems Lietuvių Skautams Lietu
voje paremti, šeštadienį, gegužės 6 d.
vakaras įvyko Rimo ir Rūtos Mulokų
namuose. Sekmadienį, gegužės 7 d. — šv.
Kazimiero parapijos salėje. Prie šių paren
gimų daug prisidėjo fil. E. ir I. Vilkai, V.
Zelenienė, fil. V. Varnas, fil. A. Sakas, fil.
Vyt. Vidugiris, B. Viskantienė, fil. A.
Kudirkienė, fil. D. Petronytė, fil. R.
Žukienė ir kiti ASS Los Angeles skyriaus
nariai.
★

★

★

Chicagoje, „Varpo" šimto metų jubi
liejaus minėjime, programą pravedė fil.
Nijolė Maskaliūnienė, gi smuikui ir daini
ninkei akomponavo fil. muzikas Alvydas
Vasaitis.

Fil. Leonas Maskaliūnas koordinuoja
šeštąjį Lietuvių Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumą..

Dail. Zita Sodeikienė už savo meno
darbus Chicagoje laimėjo pirmą vietą.

Filisterės Rita Likanderytė, Rasa Mi
liauskaitė, Asta Spurgytė ir t. n. Kristina
Likanderytė suorganizavo ir 14 valandų
budėjo Chicagos miesto centre minint
Vasario 16 d. Joms talkino ir filisteriai:
Edis Sabas, Edis Tuskenis, Robertas Vitas.

Fil. Mikūnas suorganizavo ir pravedė
a. a. Griniaus pelenų laidotuves.
★

*

*

Fil. Vytenis Rasutis vadovauja „Kasos"
taupymo bendrovės Chicagos skyriui.

VELYKINIS SUSIKAUPIMAS
Chicagos FSS skyrius, vadovaujamas
fil. A. Rasučio, prieš šv. Velykas suorgani
zavo rekolekcijas. Rekolekcijų programa
vyko Jaunimo centro kavinėje ir Tėvų
Jėzuitų koplyčioje; religiniams pašnekesi
ams vadovavo kun. Kęst. Trimakas.
šios rekolekcijos buvo skirtingos savo
turiniu ir pravedimu nuo ankstyvesnių
rekolekcijų: šį kartą įvesta daugiau kon
servatyvių idėjų bei formų. Buvo gvilde
namas santykis tarp Dievo ir žmogaus,
kartu neaplenkiant ir Dievo Motinos
Marijos. Prelegento pašnekesiuose pateik
ta daug minčių, kodėl mes turime kreiptis
į Dievą ir tvarkyti gyvenimo kelius taip,
kad būtume verti Jo malonės. Koplyčioje
pasigėrėtinai pravesti Kryžiaus keliai.
Prisikėlimo pamaldos vyko koplyčioje,
joms vadovavo kunigai J. Vaišnys ir K.
Trimakas, koncelebruojant visiems jėzui
tams ir svečiui iš Lietuvos — kun. R.
Repšiui.
šiame susikaupime dalyvavo akad.
skautai ir jų svečiai. Po Prisikėlimo
pamaldų visi jungėsi prie velykinio stalo,
kurį paruošė akad. skautės, panaudodamos dalyvių suneštą maistą.
fil. A. Paąžuolis
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JAUNIMAS SVARSTO
Mickhail Gorbachev, A.J. Meilus
Istorijos įsigilinimo įrankiai,
P.T. Mickus ..............................
ĮVYKIAI IR PASTABOS
Stabdykime organizacinę anemiją,
J. Danys .........................................
MŪSŲ PASTOGĖJE..........................
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PRENUMERUOKITE IR PLATINKITE MUSŲ VYČIO ŽURNALĄ

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

„Mūsų Vytis"

Garbės prenumeratos:
V. Kalendrienė
J. V. Danys
G. Juškėnas

b. Vaškelis
G. Mačiuikienė
V. V. Šliūpai
N. Norris
A. Jagutienė

Aukos:
Tėvas Kubilius, S J..........................100.00
J. V. Danys.........................................15.00
V. Vizgirdaitė................................... 10.00
V. Kirvelaitis....................................... 3.00
S. Jelionienė......................................... 5.00
E. Zabarskas......................................... 4.00
N. Norris ............................................ 5.00
A. Meiluvienė..................................... 3.00
D. Žliobaitė....................................... 10.00
K. Bertulis........................................... 3.00
M. Ročkuvienė................................... 3-00

V.
D.
H.
A.
A.

S. Statkai
Žliobaitė
Plaušinaitienė
Draugelis
Glodas

E. Kulikauskas
L E. Vilkai
Z. Janušienė
J. Merkienė
A. Plateris

V. N. Balzarai..................................... 4.00
A. Draugelis....................................... 10.00
Al. Lesevičiūtė..................................... 3.99
V. Remienė........................................... 3.00
J. Okura ............................................ 10.00
S. Ambutas........................................... 3.00
O. Kotovienė....................................... 6.00
Z. Janušienė....................................... 10.00
V. Šimkienė......................................... 3.00
A. Mickevičius..................................... 3.00
R. Stočkus...........................................3.00
A. Plateris.......................................... 25.00
R. L. Bertužytė................................. 17.00
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