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Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo atidengimas Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje,
Kaune. Foto A. Matulionio.
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paskelbusią sostinėje Vilniuje Lietuvos nepriklausomybės
atstatymą, . .
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Viešpatie, laimink tiek dąug kančių pakėlusią Lietuvą ir
suteik mūsų išeivijai jėgų vieningai ir gausiai dalyvauti
Lietuvos valstybinio atkūrimo darbuose, teikiant materialinę
ir dvasinę paramą. . .

Marija Stankus-Saulaitė
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1990 kovo 11
Viena,
gyva,

nepaliesta
Lietuva —
tokia, kokią sapnavom
dar negimę
ir kokią mirdami prispaudžiam
prie širdies...

Tu atsistoji mums,
tavęs netekusiems,
gyvenusiems be tavo veido,
tiesi, šviesi,
kaip pati saulė,
kaip dangus —
visa, ko galėtume
žemėj norėti.

*
•
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Ir tik šiandien galiu suprasti,
ką reiškė gimti be tavęs,
augant išmokti tavo vardą
ir vis ieškoti vietos,
panašios i tave,
Lietuva.

Laisvėj gyvenus,
laisvės nesupratau,
kol tu jos neturėjai,
kol jos gyvybės kaina
nepasiėmei,
mums sugrąžindama save,
tėvyne.

i

*
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKSCIAUSIOSIOS TARYBOS
AKTAS
DEL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią,
nutaria ir
iškilmingai
skelbia,
kad yra atstatomas
1940 metais svetimos jėgos panaikintas
Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas,
ir nuo šiol Lietuva vėl yra neprik
lausoma valstybė.
Lietuvos
Tarybos
1918
m.
vasario
16 d.
Nepriklausomybės aktas ir 1920 m.
gegužės 15 d.
Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos
Lietuvos
demokratinės
valstybės
niekada nebuvo nustoję
teisinės
galios
ir yra Lietuvos Valstybės
konstitucinis pamatas.
Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma,
joje neveikia
jokios
kitos valstybės konstitucija.
Lietuvos
valstybė
pabrėžia
savo
ištikimybę
visuotinai
pripažintiems
tarptautinės teisės principams,
pripažįsta sienų
neliečiamumą,
kaip jis
sufor
muluotas
1975
metų Europos
saugumo
ir
bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje
Baigiamajame akte,
garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėją šiuo
aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą.
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Kun. J. Kubilius, S* J.

ŽMOGUS — KAS AŠ?
Be atsiklausimo, be mano žinios ir
sutikimo buvau išmestas j šitą pasaulį.
Nepasirinkau nei laiko, nei vietos, nei
tautos, nei savo tėvų. Niekas net neklausė
manęs, kokiu aš norėčiau būti. Išmestas
buvau j pasaulį be mano žinios ir sutiki
mo. Išmestas ir gana. Ir kam? Bet jeigu
nebuvau ir esu, kas nors turėjo manęs
norėti, apie mane pagalvoti, kam nors
mane skirti. Ir kam? Ir kas? Mano tėvai
manęs nepasirinko, nes nebuvau.
šiandien žinau, kad gimiau su kur tai
miegančia sąmone ir laisva valia, kurių
dar nevaldžiai ir nieko nežinojau, bet jau
tuomet gyvybė aklai veržėsi užkariauti
pasaulyje vietą ir gyventi. Kai paaugau ir
sąmonė atbudo, supratau, kad kokia tai
sąmoninga valia turėjo manęs norėti.
Savi-sąmonei didėjant darėsi aišku, kad
šita begalinė jėga turėjo būti sąmoningas
noras, kad būčiau. Gal tai nėra grubios
logikos išvada kaip du ir du lygu keturi,
bet, kaip Vydūnas sako, aiškus proto
numanymas, kuris žmogų įgalina tikėti ir
leidžia pasitikėti. Eidami tuo pažinimo
keliu galėtume rasti bendrai žmogaus
buvimo prasmę, bet šiuo tarpu mums
svarbu atsakyti į klausimą — kokia
prasmė yra šio laikino gyvenimo? Juk yra
neįmanoma savęs neklausti, kam yra
reikalingas žmogui šis laikinas gyveni
mas? Ar jis yra tik kokios tai aklos jėgos
žaidimas — pažiūrėti kaip šis menkutis,
nereikalingas vabalėlis, įmestas į audringo
laiko tėkmę, plauks ir paskęs? Ar kad
pasityčiotų iš žmogaus pastangų ir troški
mų? Daug žymių galvotojų visokių teori
4

jų kūrė. Toks prancūzų rašytojas ir
filosofas Paul Sartre norėjo pasaulį įtikin
ti, kad šis laikinas žmogaus gyvenimas yra
absurdas. Daugelis moderniško gyvenimo
sur-realistų, sekdami Nietčę ir Sartrą,
bando eiti dar toliau ir įrodyti, kad šis
gyvenimas yra ne tik absurdas, bet ir
beprotybė. Todėl Jean Guiton savo pasku
tiniame veikale — Un Siecle, Une Vie)
savo draugo Camus žodžiais jiems ir sako:
jeigu tikrai gyvenimas būtų absurdas ir
beprotybė, kodėl jie nebaigia to absurdo ir
beprotybės. Juk logiškiausia būtų paimti
šautuvą ir vien kulka į smegenis baigti tą
absurdą ir beprotybę. Bet ar taip yra? Ar
taip tikrai žmogus galvoja ir supranta
gyvenimą?
Taip, žmogus yra išmestas į gyvenimą
be jo valios ir sutikimo ir patenka į laiko
tėkmę. Bet jis tiek pat gerai žino ir
suvokia, kad jis laisvai ir sąmoningai
veikia. Veikdamas sąmoningai jis renkasi
save ir kuria save per veikimo atveiką.
Taip, jis nekuria savęs iš nieko ir iš to, ko
nėra. Jį kuria save veikdamas, savo
medžiaginę, dvasinę, socijalinę ir politinę
aplinką. Taip kaip žmogus kurdamas
tampa menininku, valdydamas — valdyto
ju, tvarkydamas ir kaldamas medžiagą —
statybininku, ardamas sėjai žemę —
ūkininku. Gyvenimas reiškiasi įvairiausio
mis veikimo formomis (būdais). Veikimo
atveika kuria patį veikėją. Vogimas jį
padaro tikrai vagimi, doras elgesys padaro
jį doru žmogumi, geras valdymas padaro
jį geru valdytoju. Veikimo atveika nėra
vien išorinė iškaba, ji keičia veikėją
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esminiai. Kas vagia yra tikrai vagis, kas
sukčiauja yra sukčius, kas kuria yra
menininkas, kas stato yra tikrai statyto
jas. Veikėjas veikdamas savo aplinką
duoda aplinkai naują prasmę, bet tuo
pačiu jis įprasmina pats save. Pvz.: garsai,
spalvos dar nėra šedevrai, bet parašyta
simfonija, nupieštas paveikslas gali būti
šedevrai ir veikėjas genijus. Arba medžių
suversta krūva pasiliks visuomet krūva,
bet pastatytas namas gali tarnauti gyveni
mui. Aplinka medžiaginė, ar dvasinė
veikimu gauna naują prasmę, bet to
veikimo atvelka įprasmina ir patį veikėją.
Iš to, ką mes sakėme, būtų galima
daryti kelias išvadas. Pirma, šis laikinas
gyvenimas žmogui yra duotas, kad jis pats
save pasirinktų ir sukurtų veikdamas savo
aplinką. Antra, kad veikimo atveika jį patį
keičia ir per veikimo atveiką jis save

pasirenka. Kad jis yra — būtų tai didžiau
sia dovana, ar prakeikimas — jis nieko
negali — nes jam yra duota. Bet ką jis
pasirenka, jis ir jis vienas to yra viešpats
ir už jį atsakingas. Čia ir yra didžiausia
asmens paslaptis ir didybė. Iš žmogaus
galima išprievartauti visą, ką jis turi, bet
niekuomet ir niekas — kas jis yra. Tai gali
ir tegali jis vienas duoti.
Tik tokia sąmoninga būtybė tegali
tikrai išreikšti meilę ir dėkingumą, nes tik
ji viena tegali duoti ne tik ką ji turi, bet
kas ji yra. Čia ir atsidengia šio laikino
žmogaus gyvenimo prasmė. Žmogus pats
turi sukurti save laiko tėkmėje, kad jis
galėtų tai begalinei, amžinai meilei, kurios
sąmoninga extrafugaline duoti — energija
iššaukė iš nieko buvimą, atiduoti su
dėkingumu ne tik ką ji gavo, bet ir ką ji
sukūrė, ir kas ji yra.

Vydūno Fondo valdyba sėkmingai užbaigusi 1989 metus. Surinko $39,093 ir išmokėjo
$31,534. šių metų sąmatoje pramatyta išmokėti $46,800. Iš kairės: ižd. L. Ramanauskas,
sekr. D. Bielskienė, pirm. V. Mikūnas, pirm. pav. J. Variakojienė, pirm. pav. J. Liubinskas,
reik. ved. L von Braun. Foto J. Tamulaitis
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Netekom Juzės Daužvardienės,
buv. gen konsulės ir A.S.D. garbės
narės

švenčiant Akademikių Skaučių Drau
govės įsisteigimo 30-tąsias metines, 1954
m. kapkričio 21 d. Čikagoje garbės nare
buvo išrinkta ir pakelta didelė skautiškųjų
darbų rėmėja ir lietuvybės išeivijoj puose
lėtoja buvusi Lietuvos generalinė konsule
Juzė Daužvardienė.
Žinia apie jos mirtį š.m. sausio 29 d.
pasklido labai greitai netik Čikagoje, bet ir
kituose Amerikos miestuose, kur tik
gyvena lietuviai. Netekome vienos labiau
siai lietuvių tautai ir kultūrai išeivijoje
nusipelniusių asmenybių.
6

A. A. Juzė Daužvardienė savo pavyz
džiu švietė visiems, kurie ją pažinojo ar
apie ją žinojo. Ji nuoširdžiai mylėjo savo
artimą, ir visą gyvenimą ištikimai tarnavo
Lietuvai ir lietuviams. Gimusi 1904 m.
liepos 22 d. Worchestery, Juzė Rauktytė
ten pat baigė pradinį ir vidurinį mokslą.
Buvo aktyvi lietuviškuose darbuose, vai
dino, deklamavo, akomponavo. Beto,
buvo chorvedė ir lietuvių kalbos mokyto
ja. Studijavo psichologiją Massachussetts
universitete. Vėliau, ten pat Nortwestern
universitete gilinosi teisės moksluose.
Tarp 1917 ir 1928 m. dirbo kaip adminis
tratorė ir redaktorė „Amerikos Lietuvio"
laikraštyje. Kaip teisininkė dirbo North
American Civic League for Immigrants, o
vėliau socialinės apsaugos įstaigoje. 1933
metais susipažino ir ištekėjo už New
Yorke Lietuvos konsulate dirbančio vice
konsulo Petro Daužvardžio. 1937 m.
persikėlė į Čikagą, kur mirus dr. Mikui
Bagdonui, dr. Petras Daužvardis perėmė
Čikagos konsulatą.
Būdama konsulo žmona, Juzė Dauž
vardienė labai daug ir gražiai pasireiškė
kur tik reikėjo reprezentuoti Lietuvą ir
Lietuvos interesus. Ji suorganizavo lietu
vių dienas ir nuo 1942 m. plačiai išgarsino
lietuviškus eglutei šiaudinukus ir kalėdi
nius papročius. Mokslo ir Pramonės
muziejaus kasmetiniame „Kalėdos Pasau
lyje" renginyje. Jos pastangomis buvo
įsteigtas (vėliau tradicija virtęs) jaunų
lietuvaičių visuomenei pristatymo „Gin
taro" balius ir išleista labai didelį pasiseki
mą susilaukusi "Popular Lithuanian Re
cipes" lietuviškų valgių receptų knyga, ši
laida buvo pakartota net 9 kartus.
Juzė Daužvardienė buvo gerai ir giliai
išmąstytų minčių, santūrios ir labai
gražios iškalbos moteris. Kadangi puikiai
valdė lietuvių ir anglų kalbas, jai teko
pravesti Pirmąją Dainų šventę. Beto, eilę
metų jai teko vadovauti Čikagos konsulų
žmonų draugijai. 1952 m. buvo Čikagos
Womens Advertising Club išrinkta viena
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Akademikių Skaučių Draugovės filisterės ir t. narės atsisveikina su Garbės Nare J.

Daužvardiene. Foto J. Tamulaitis

iš dešimties žymiausių Čikagos moterų.
Po savo vyro mirties, Juzė Daužvardienė buvo paskirta ir 1972 m. lapkričio 2
d. patvirtinta generaline garbės konsule,
šias pareigas ji ėjo labai sąžiningai, su
dideliu pasišventimu. Visiems stengėsi
padėti, visur kur tik galėjo dalyvavo. Visų
buvo mylima ir gerbiama, nes buvo
paprasta, nuoširdi ir prieinama. Matydavom ją beveik visuose lietuviškuose
renginiuose, minėjimuose, suėjimuose.
Neįsivaizdavom Kaziuko Mugės atidary
mo be gen. konsulės Juzės Daužvardienės.
Sveikatai sušlubavus ir regėjimui
nusilpus, Juzė Daužvardiene iš savo
pareigų pasitraukė 1986 m. pradžioje.
Galiausiai jai prireikėjo nuolatinės
priežiūros ir globos. Bet, iki pat gyvenimo
pabaigos buvusi konsule labai gyvai

domėjosi visais Lietuvą ir Lietuvos atgi
mimą liečiančiais reikalais. Tikėjo Lietu
vos prisikėlimu, tik. . . nesulaukė.
Velionės pageidavimu, šermeninėje
atsisveikinimo kalbų nebuvo. Buvo tik
garbės sargyba. Prie karsto su priderama
pagarba joms skirtu laiku budėjo A.S.D.
narės ir filisterės.
Vasario 3 d. visą savo gyvenimą
ištarnavusi Dievo, Tėvynės ir Artimo
tarnyboje, buv. gen. konsule ir A.S.D.
garbės narė Juzė Daužvardiene per šv.
Kazimiero lietuvių kapinių vartus iškelia
vo Namo pas savo Kūrėją. Jos gyvenimo
kelias tebūna šviesus pavyzdys visam
mūsų Akademinių! Skautų Sąjūdžiui.

Ad meliorem!
Ritonė Rudaitienė
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„VARPAS", KUDIRKA
IR ŽMONĖS APLINK JUOS

fil. Juozas Vaišnys, SJ

Galima sakyti, kad Kudirka ir „Var
pas" yra sinonimai. Kalbant apie „Varpą",
būtinai reikia kalbėti ir apie V. Kudirką, o
apie Kudirką negalima kalbėti neminint
„Varpo". Atrodo, kad vėliau ir pats
Kudirka save identifikavo su „Varpu",
kartais pasirašydamas Varpo slapyvar
džiu.
Vinco Kudirkos tėvai buvo pasiturin
tys ūkininkai — turėjo 40 ha žemės
Paežerių kaime, Vilkaviškio apskrityje.
Tėvas Motiejus, nelankęs jokios mokyk
los, mokėjo tik skaityti iš maldaknygės ir
pasirašyti, bet buvo visų gerbiamas dėl
savo išminties, tvarkingumo ir darbštu
mo. Jis buvo taktiškas, mandagus, mėg
stąs humorą, o kartais ir aštrų sarkazmą.
Kalbėjo tik lietuviškai.
Atrodo, kad daugelį tėvo ypatybių
paveldėjo ir sūnus Vincas. O iš motinos
Elzbietos jis paveldėjo, kaip ir pats
prisipažįsta, švelnumą, palinkimą į meną
ir muziką. „Mano motina, — jis pasakoja,
— davė man, ką apskritai motina lietuvė
gali duoti savo vaikams, dargi daugiau,
nes ir pati daugiau turėjo. Labai gražiai
dainavo, labai puikiai margino margučius,
labai dailiai sekė pasakas ir prie tų dailių
dalykų mane pritraukė. Jeigu aš šiandien
muzikantas, pataikau šį tą ir nupiešti ir,
atsiprašant, eilėdirbis — tai motinos kal
tė".
Motina mirė, Vincui esant tik 10 m.
amžiaus. Tėvas tuoj parvedė pamotę
Joniešką. Ji buvusi lipšnaus ir malonaus
būdo. Motiejus Kudirka turėjo 3 sūnus ir
5 dukteris. Iš pirmosios žmonos buvo tik
Vincas ir Uršulė.
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1868 m. buvo Paežeriuose atidaryta
pradžios mokykla. Tėvas atvedė į ją Vincą
pirmuoju, užtat paskui mėgdavo pasigirti:
„Mano Vincas atidengė Paežerių mokyk
lą". Mokslas Vincui sekėsi, jis tuoj pralen
kė kitus mokinius. Jį mėgo ir mokiniai, ir
mokytojai. Lankydamas šią mokyklą, jis
pats pasidarė smuiką ir paskui nuolat
grodavo. Tėvas Vincą planavo leisti į
kunigus, todėl, jam baigus pradžios
mokyklą, nusiuntė į Marijampolės gim
naziją, kad po šešių klasių galėtų stoti į
Seinų kunigų seminariją.
Keturklasė Marijampolės gimnazija
įsteigta 1863 m., o 1875 m. jau veikė joje
visos aštuonios klasės. Nors gimnazijoje
dėstomoji kalba buvo rusų, bet visur
viešpatavo lenkiška dvasia. Tąja dvasia
tuoj užsikrėtė ir Vincas Kudirka. Visa
miesto inteligentija, su kuria nuolat
susidurdavo mokiniai, buvo lenkai arba
sulenkėję lietuviai. Ir gimnazijoje jam
mokslas sekėsi — žengė tarp pirmųjų
mokinių. Vincas buvo gražus, patrauklus
jaunuolis, todėl jam netrūko draugų ir
globėjų. Jis grojo smuiku gimnazijos
orkestre, dainavo chore, taip pat buvo
pramokęs groti ir violončele. Gimnazijoje
buvo dėstoma ir lietuvių kalba; dėstė
didelis lietuvis patriotas Petras Kriaučiū
nas. Nors lietuvių kalbos pamokos nebu
vo privalomos, bet daugelis jas ėmė tik dėl
to, kad, baigę gimnaziją, galėtų gauti
stipendiją Maskvos universitete. Dėl šios
priežasties jas ėmė ir V. Kudirka.
Baigęs šešias klases, jis parvažiavo
namo atostogų. Kartą tėvas, kažką dirb
damas su kirviu, pasakė sūnui, kad

11

Sausio mėn. 14 d. Balzeko muziejaus salėje įvyko A. Merkelio knygos ,, Didysis Varpininkas
Vincas Kudirka" pristatymas. FU. B. Vaškelis skaitė paskaitą, fil. A. Vasaitis skambino V.
Kudirkos kūrinius ir akompanavo fil. D. Faneli-Eidukaitei, kuri dainavo V. Kudirkos ir kitų
kūrinius. Vilniaus Jaunimo teatro aktoriai A. ir P. Steponavičiai skaitė apie V. Kudirką
meno kūriknius. Dalyvavo 150 svečių ir gražus būrys akad. skautų, kurie matomi fil. J.
Tamulaičio nuotraukoje. Rengėjai A.S.S. Chicagos skyrius ir Vydūno Fondas.

ruoštųsi važiuoti j Seinus — į kunigų
seminariją. Sūnus pasipriešino: „Ne
važiuosiu!" Tėvas, iškėlęs kirvį, sušuko:
„Užmušiu!" Vincas šaltai atsakė: „Kirsk!"
Žinoma, tėvas nekirto, bet po kelių dienų
vis dėlto sūnų nuvežė į Seinus.
Čia Vincas Kudirka pasijuto lyg kalė
jime. Ne jam buvo asketinė seminarijos
drausmė. Į mokslą mažai dėmesio kreipė,
daugiausia laiko praleisdavo, skaitydamas
knygas ir grodamas smuiku bei kurdamas
įvairias kompozicijas. Vis dėlto, būdamas
gabus, gerai išlaikydavo egzaminus; tačiau
seminarijos vadovybė galutinai įsitikino,
kad Kudirka ne kunigystei skirtas, todėl jį
atleido iš seminarijos.

Tėvui tai buvo baisus smūgis. Jis taip
ant sūnaus supyko, kad atsisakė jam duoti
pinigų mokslui tęsti ir net pas notarą
sudarė dokumentą, kad iš tėviškės jam
daugiau nieko nepriklauso. Vincas buvo
priimtas į septintąją Marijampolės gimna
zijos klasę be egzaminų. Butą jam davė
vienas mokytojas, o pinigų mokslui
užsidirbdavo pamokomis. Su tėvu nesusi
tiko net penkerius metus, bet su pamote
ir su broliais bei seserimis santykiai
pasiliko labai geri. Atostogų važiuodavo
pas dėdę kunigą Kolytą į Zapyškį. Ten jis
taip pat užsidirbdavo pinigų, mokydamas
dvarininkų vaikus.
9
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Baigęs gimnaziją, 1881 m. Kudirka
išvažiavo ne j Maskvos, bet į Varšuvos
universitetą. Matyt, kad lenkai jį labiau
traukė negu rusai. Pradėjo studijuoti
filologiją, bet netrukus ją pakeitė į
mediciną. Studentaudamas turėjo daug
lenkų draugų ir draugių. Lenkaitės prie
tokio šaunaus ir simpatiško ponaičio lipo
kaip musės prie medaus. Viena grafų
šeima jį pakvietė pamokyti jų dukrą.
Dukra po kiek laiko taip įsimylėjo savo
mokytoją, kad be jo negalėjo gyventi. Tai
pasakė ir savo tėvams. Tėvai kuo
griežčiausiai užprotestavo ir liepė neturėti
jokių vilčių. Pasakojama, kad kartą ta
grafaitė su savo mokytoju išvyko pasijodi
nėti ir, šalia jo jodama, nusišovė.
Maskvoje tuo metu Jablonskis įstojo į
Šliūpo įsteigtą „Lietuvių draugiją". Kudir
ka, apie tai išgirdęs, norėjo iš jo pasityčioti
ir laiške paklausė: „Kaip laikosi jūsų
tarpusavio adoracijos draugija?" (angliškai
sakytume: "Mutual Admiration Society").
Jablonskis užpyko ir Kudirkai parašė labai
smarkų laišką. Paskui, kaip žinome,
Kudirkai į rankas pateko „Aušra", jis šią
paskaitė ir. . . atsivertė į lietuvybę. Apie
tą atsivertimo kelią tegul pasipasakoja jis
pats, štai kaip jis rašo:

„Vos spėjau apsivilkti mėlyna mundieraite (uniforma) su baltais sagučiais ir
susimaišiau su draugais mokiniais, paju
tau, kad mano dvasioje kažin kas dedasi.
Kas dedasi, numanyti ir išreikšti negalė
jau, tik jaučiau, kad man gėda atsiminti,
kuo aš buvau, o ypač bauginausi, kad
draugai nepatirtų, jog aš moku lietuviš
kai. Tas dalykas galėjo mane išduoti
artojo sūnum esant. Žinoma, išlikimo
instinktas liepė man niekad neatsiliepti
lietuviškai ir saugotis, idant niekas nepa
manytų, kad mano tėvas dėvi sermėginę
ir moka tik lietuviškai. Dėl to stengiausi
kalbėti, nors blogai, bet lenkiškai, o nuo
tėvų ir giminių, kurie atvažiuodavo
manęs aplankyti, šalindavausi iš tolo;
10

kalbėdavau su jais ramiau, tik pasislėpęs
kur užkampyje. Tapau mat lenku ir iš
karto ponu — tekau lenkiškai dvasiai.
Pagedęs buvau, bet aš nekaltas, aš pats to
nesupratau, kūdikiu dar būdamas, o tie,
kurie suprato, manęs neperspėjo, nepa
mokė. . . Šiandien, žiūrėdamas į anas jau
seniai prabėgusias valandas, įsitikinau: 1.
kaip baisiai kenkia dvasinei žmogaus
pusei, jeigu jis išsineria per šiokias ar
tokias pažintis iš savo tautybės lukšto ir
patenka pražudančiai svetimos tautos
įtakai ir 2. koks galingas tautybės pagrin
das — gimtoji kalba. . .
Paleido Velykų. Keletas mokinių susit
arėm pasisamdyti arklius ir drauge keliau
ti namo. Tarp mūsų buvo Basanavičius,
mokinys vyriausios klasės. Bevažiuojant
jis atsiliepia: „Panovvie zaspiewajmy"
(Ponai, uždainuokim). Aš turėjau gerą
balsą ir tikrai buvau paketinęs prisidėti.
Tik štai Basanavičius užvedė lietuviškai:
'Augin tėvas du sūneliu'. . . Rodos, kad
man gerklę užėmė iš gėdos. 'Chlop'
(kaimietis), — pagalvojau sau lenkiškai ir,
nuleidęs nosį, tylėjau.

Buvau jau 5-oje klasėje. Kartą lietuvių
kalbos pamokon (lankydavau tas pamo
kas, kaip ir kiti — net patys lenkai —
idant turėčiau teisę į lietuvių stipendiją
universitete) ateina Basanavičius, tada jau
studentas Maskvos universitete. Įėjęs
pasisveikino su mokytoju ir prakalbėjo į'
mus lietuviškai. Parodė lietuvių kalbos
gražumą ir pakartojo keletą vietų iš eilių,
kur lietuvių kalba tiesiog perima gamtos
skambėjimus, paukščių balsus: 'Ieva, Ieva,
neganyk po pievą' . . . Arba: 'Jurgut,
Jurgut, kinkyk, paplak, važiuok' . . .
Pakartojo ir daugiau vietų, tik visų
nepamenu. 'Komedjant' (juokdarys) —
pagalvojau lenkiškai ir nukaitęs nusigręžiau į šalį ir ėmiau skaityti visai ką
kita. . .
Pabaigiau gimnaziją su ta mintimi ir
jausmu, kad lietuviu būti lyg nepritinka,
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Dalis Dr. V. Kudirkos artimų giminaičių, kurie stambiai parėmė V. Kudirkos monografijos
išleidimų. Iš kairės: J. Grigaitis paaukojo $1,000, J. ir D. Balskai paaukojo $1,000 ir
prisidėjo vakaronę ruošiant gėrybėmis ir patarimais, N. Voketaitienė ir K. Lietuvninkas
paaukojęs $1,000. Foto ]. Tamulaičio.

ypač jog tada visi tyčiojosi iš kokių ten
litvomanų ir drabstydavo j akis su
Muraška (surusėjęs ir sulenkėjęs lietuvis,
lenkams įsipykęs raštais, siundančiais
rusus prieš lenkus). Sakydavau, kad aš
sykiu lietuvis ir lenkas, nes istorija
sujungė lietuvius su lenkais. Mat pusiau
prisipažinimu prie lenkų tariau atpirksiąs
nors pusę tos 'kaltės', kad aš lietuvis. O
veidmainingas besiteisinimas pagedusio
vaikino!
Su tokiomis mintimis apie savo tau
tybę įstojau į Varšuvos universitetą, kur
lietuvių buvo labai mažai, o ir tie patys
beveik nepasižino vienas su kitu. Žinoma,
nuovoka Lietuvos, lietuvybės vis labyn ir
labyn dingo iš mano proto. . .
Vasarai parvažiavau iš universiteto į
Lietuvą. Vienas kunigas man pasakojo,

kad išeisiąs lietuviškas laikraštis, parodė
savo lietuviškai rašytus eilėraščius ir
Basanavičiaus laišką apie aną laikraštį.
Smilktelėjo, ir vėl, rodos, nieko. 'Žaidžia,
kaip vaikai' — pagalvojau lenkiškai. Tik
nuo tos valandos gana dažnai pradėjo
skraidyti galvoje mintys apie Lietuvą,
lietuvius, lietuvybę; tačiau širdis į tas
mintis neatsiliepdavo. . .
Po to ar į pusmetį gavau pirmąjį
'Aušros' numerį. Žiūriu — pirmame
puslapy stovi Basanavičius. 'Pranašas' —
pagalvojau tada apie Basanavičių jau
lietuviškai. Ėmiau skubiai vartyti 'Aušrą'
ir. . . neatmenu jau visko, kas paskiau su
manimi darėsi. . . Tiek pamenu, kad
atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas
pakelti akių į savo kambarėlio sienas. . .
rodos, girdėjau Lietuvos balsą, sykiu
11
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apkaltinantį, sykiu atleidžiantį: o tu,
paklydėli, kur iki šiol buvai? Paskui
pasidarė man taip graudu, kad, apsi
kniaubęs ant stalo, apsiverkiau. Gaila man
buvo tų valandų, kurios negrąžinamai
išbrauktos iš mano gyvenimo, kaip lietu
vio, ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailėti
nu pagedėliu. . . Po to pripildė mano
krūtinę rami, smagi šilima, ir, rodos,
naujos pajėgos pradėjo rastis. . . Rodos,
išaugau išsyk, ir tas pasaulis jau man per
ankštas. . . Pajutau save didžiu, galingu,
pasijutau lietuvis esąs" (Cituota iš V.
Sruogienės „Lietuvos istorijos").

Studentaudamas Varšuvoje, Kudirka
buvo patekęs į kalėjimą. Ten buvo
įsisteigusi valdžiai priešinga „Proletariato
partija". Kadangi Kudirka turėjo gražią
rašyseną, tai jie paprašė, kad jis perrašytų
dalį Markso „Kapitalo". Jis, vos spėjęs
perrašyti 16 puslapių, buvo išdavikiškai
apskųstas policijai, suimtas ir nuteistas
trim savaitėm kalėjimo; taip pat pašalintas
iš universiteto. Visokiais būdais jis sten
gėsi patekti atgal į universitetą, bet praėjo
pora metų, iki atsirado gera proga. Jis
įmetė į važiuojančio caro karietą malonės
prašymą, buvo išklausytas ir priimtas
tęsti mokslą.
1886 m. užgesus „Aušrai", buvo
jaučiama didelė spraga, tad pradėta leisti
„šviesa" (1887-1890). Ją redagavo ir joje
bendradarbiavo daugiausia nepatenkintie
ji per daug liberalia „Aušros" linija.
Tačiau ir „šviesa" daugelio nepatenkino.
Kai kurie sakė, kad tai tik klerikalų pilkas
ir obskurantiškas leidinys. Jai buvo pri
kišama, kad per mažai kovojanti prieš
caristinę priespaudą ir, Šliūpo žodžiais,
lyg „kukli mergelė, tik pirščiuku grūmo
janti". Tad buvo galvojama apie naujo
laikraščio leidimą.
Naujo laikraščio reikalingumu ypač
susirūpino Kudirka ir jo studijų draugas
Gaidamavičius (Gaidys). 1888 m. pas
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Gaidamavičių buvo suruošti Užgavėnių
blynai. Po karštos Gaidamavičiaus kalbos
apie lietuvišką veiklą Kudirka ten pat
sukūrė ir padeklamavo eilėraštį „Gražu,
gražiau, gražiausiai".
Vėliau buvo sukurta Varšuvos lietuvių
studentų draugija. Jos pirmininkas —
Gaidamavičius, o sekretorius — Kudirka.
Jų draugija „Lietuva" palaikė ryšius su
patriotiškai nusiteikusiais Seinų kunigų
seminarijos kunigais ir klierikais, taip pat
su Maskvos universiteto lietuvių draugija,
ypač su J. Basanavičium. Basanavičius
galvojo apie „Aušros" atgaivinimą, bet
Kudirka jam rašė, kad „lengviau naujai
gimusį išauginti, negu mirusį atgaivinti".
1888 m. per Petrines Marijampolėje
sušauktame varšuviečių ir maskviečių
atstovų suvažiavime nutarta leisti naują
laikraštį. Pirmiausia pasiūlytas „Nemuno"
vardas, bet paskui nutarta jį pavadinti
„Varpu". Nutarė „Varpe" per daug
nepulti kunigų ir neliesti tikėjimo dalykų,
kad „Varpo" neištiktų „Aušros" likimas.
Pirmąjį „Varpo" numerį suredagavo
Gaidamavičius. Jis parašė įžanginį
straipsnį, o Kudirka — lyg šio laikraščio
moto: „Kelkite, kelkite, kelkite. . ." Į
pirmąjį numerį įdėjo ir dainelę „Ant kalno
karklai siūbavo". Paskui kiekviename
numeryje buvo kokia nors liaudies dainelė
su gaidomis. Jau iš pat pradžių redaktoriai
parodė savo sumanumą: straipsniai trum
pi, formatas skirtingas nuo „Aušros" ir
„šviesos" (kurie atrodė kaip knygelės), į
bendradarbius pritraukta ir dvasininkų, o
nuo ketvirto numerio įsijungė ir mask
viečiai. Redagavimo darbas nebuvo leng
vas: trūko vienodos rašybos, terminų, visi
bendradarbiai vartojo daug barbarizmų.
Straipsnius reikėjo ne tik taisyti, bet
dažnai visiškai perrašyti arba ir išversti,
nes kai kurie rašė lenkiškai. Nutarta
rašyti š, č, ū, ą, ę, į, laikytis ne Schleicherio, bet Kuršaičio gramatikos.
Kiekviename „Varpo" numeryje būda
vo rašoma įvairiais klausimais: įžanginiai
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straipsniai, poezija, beletristika, moksliški
straipsniai, polemika, kronika, korespon
dencijos, politika. Beveik visi Kudirkos
raštai buvo spausdinami „Varpe". Kudir
ka įsivedė skyrių „Tėvynės varpai",
kuriame aptardavo aktualiuosius to laiko
klausimus: rusų priespauda; lenkų įtaka;
žydai (jų rankose buvo visa prekyba, jie
dažnai išnaudodavo žmones); lietuvių
apsileidimas; inteligentai bijosi viešai
pasirodyti lietuviais; šnipai ir išdavikai —
didžiausi tautos priešai; svarbiausia —
vienybės reikalas.
„Varpas" turėjo sutelkęs apie 150
bendradarbių. Nuo 1889 iki 1906 m.
išleista 173 numeriai, iš viso apie 3000
puslapių. Iš pradžių „Varpe" bendradarbi
avo ir kunigai, bet paskui kai kurie
nutolo, nes nebuvo visai patenkinti jo
vedama linija ir turiniu. Kai kurie kunigai
nutarė leisti grynai katalikišką laikraštį.
1890 m. jie išleido „Žemaičių ir Lietuvos
apžvalgą", šis laikraštis pasižymėjo aštria
kovos nuotaika, bet neturėjo aiškios
linijos. Tad ir jis kai kuriems nepatiko.
Kun. Tumas-Vaižgantas ėmėsi iniciatyvos
ir pradėjo 1896 m. leisti „Tėvynės sargą".
Jis su įvairiomis pertraukomis eina iki šiol.
Dabar jis yra krikščionių demokratų
partijos organas.
★ ★ ★
Baigdamas universitetą ir ruošdamasis
medicinos egzaminams, Kudirka labai
daug laiko skyrė ir „Varpo" redagavimui.
Sveikata buvo silpna, džiova jau pažengu
si. Prieš egzaminus prasiveržė kraujas,
bet ilsėtis nebuvo laiko.
„Varpo" leidėjai ir bendradarbiai pas
tebėjo, kad paprastiems sodiečiams ne visi
straipsniai įkandami ir gal čia nebuvo
pakankamai straipsnių, nagrinėjančių jų
problemas, todėl nuo 1890 m. kartu su
„Varpu" pradėtas leisti „Ūkininkas".
Kudirka ir jame bendradarbiavo, parašė
įžanginį straipsnį, nupiešė vinjetę ir rašė
įvairiais ūkininkams skirtais klausimais.

Kudirka stengėsi ir spaudoje rūpintis
žmonių sveikata, rašydamas apie rūkymą,
alkoholį, kavą, arbatą. Gydytojauti jis
pradėjo šakiuose, kuriuos pavadino Žydpile. Mat šakiuose buvo daug žydų ir jie
varė didelę propagandą prieš lietuvį
daktarą, kad šis nebūtų konkurentas
žydams gydytojams.
Susitarė neduoti
Kudirkai samdytis buto. Jis labai ieškojo
kur atidaryti kabinetą, bet visos pastan
gos nieko nepadėjo. Tada jį priėmė
gyventi savo klebonijoje šakių klebonas
kun. Kalėda. Gydytojo kabinetą Kudirka
įsitaisė klėtyje ir ten priiminėdavo ligoni
us.

Kad Kudirka buvo didelis veikėjas ir
tautos žadintojas, tai visi žinome, bet
atrodo, kad medicina nebuvo jo pašauki
mas. Galima sakyti, kad jis užsiėmė
gydytojavimu tik iš reikalo. Didžiausią jo
jėgų ir rūpesčių dalį užėmė Lietuvos
reikalai. Bet, žinoma, jam rūpėjo ir
žmonių sveikatos reikalai. Labai daug jis
kovojo prieš girtavimą. Kai kartais jo
draugai ar pažįstami vaišindavosi ir
pamatydavo ateinant Kudirką, kuris nors
sušukdavo: „Slėpkite stikliukus — kapsas
ateina!" Su pacientais jis buvo nuoširdus
ir žmoniškas, labai kritikuodavo tuos
gydytojus, kurie norėdavo per daug iš
pacientų pralobti. Kai
išgirdo, kad
vienas gydytojas iš neturtingo žmogaus
paėmė 5 rublius, tai jam pasakė: „Dabo
kis, kad už tą penkinę nusipirkęs duonos,
pirmu kąsniu neužspringtum!"
Daug įtakos Kudirkos gyvenimui
turėjo susipažinimas su Kriaučiūnų šei
ma. Petrą Kriaučiūną jau pažinojo iš
gimnazijos laikų, nes jis ten dėstė lietuvių
kalbą. P. Kriaučiūnas su žmona kartą
užsuko į šakių kleboniją. Klebonui nesant
namie, juos priėmė Kudirka. Iš pirmo
susitikimo jie labai susidraugavo, ir
Kudirka po to tapo dažnas svečias
Kriaučiūnų šeimoje Plokščiuose, prie Ne
muno.
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Plokščiuose Kudirka susipažino ir su
suomių kalbininku MikkolaA kuris buvo
atvažiavęs mokytis lietuvių kalbos, o jo
žmona Maila Talvio užrašinėjo lietuviškas
dainas. Čia jai pagelbėjo ir V. Kudirka,
nes kiekvieną vasarą jis aplankydavo
Kriaučiūnus, gėrėdavosi Nemuno kran
tais, ilsėdavosi nuo sunkių darbų ir
taisydavo pairusią sveikatą. Kriaučiūnienė
savo atsiminimuose rašo, kad „ne vieną
smagią valandą suteikė mums ir mūsų
svečiams Kudirka savo linksmumu ir
malonumu".
Vieną vasarą, Kudirkai gyvenant pas
Kriaučiūnus, atėjo slapta žinia, kad pas
juos bus „svečių" — žandarų. Tuoj
namuose visi sujudo, rankiodami lietuviš
kas knygas, laikraščius ir visa kita, ko
žandarai ieškojo. Kriaučiūnienė liepė
Kudirkai atnešti visus savo raštus, kad
galėtų juos paslėpti. Jis nenoriai atnešė
lagaminą, pilną įvairių raštų, ir jai sukrėtė
į prijuostę, sakydamas: „Atmink, tamsta,
kad čia sudedu savo turtus — jie man
brangesni už gyvybę". Ji tuoj nuslinko į
mišką juos paslėpti. Netrukus pasirodė ir
žandarai. Jie nieko įtartino nerado, bet vis
tiek sergantį daktarą išsivedė ir paskui
dešimčiai dienų pasodino Kalvarijos kalė
jime. Ilgiau laikyti nenorėjo, kad jis
kalėjime nenumirtų.
* * *
Visi draugai patarė Kudirkai važiuoti į
Krymą gydytis. Jis net pora kartų ten
buvo nuvykęs, bet nedaug ką tepadėjo:
liga vis prograsavo. Tačiau jis, kartais
turėdamas net 40 laipsn. C temperatūros,
ir toliau redagavo „Varpą". Grįžęs iš
Krymo, apsigyveno Naumiestyje pas
Valeriją Krašauskienę, kuri ten turėjo
mažą krautuvėlę Ji buvo našlė ir gyveno
tik su 10 m. amžiaus dukrele Mane
(Maniuse).
Čia Kudirką dažnai lankydavo dr. K.
Grinius ir kiti lietuviai gydytojai. Jie
suprato, kad Kudirka jau ilgai negyvens:
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visi plaučiai buvo džiovos apimti. Valerija
Krašauskienė juo rūpinosi kaip tikra
motina. Padėjo ir dukrelė Maniusė. Jos
dažnai pernešdavo Kudirkos rankraščius į
Tilžę spausdinti. Motina apsukdavo duk
relę tais rankraščiais, ir taip jos nepaste
bėtos pereidavo per sieną.
Valerija ne tik jam padėdavo redaguoti
„Varpą", bet ir jį dažnai padrąsindavo
nenustoti vilties. Jis, jai už viską atsidėko
damas, parašė eilėraštį „Valerijai".
Kai kas prikiša, kad Kudirka buvęs
kunigų ir tikėjimo priešas, bet tai netiesa.
Jis kunigus dažnai net gindavo, ypač nuo
pravoslavų. Jis nemėgo tik davatkų ir
sulenkėjusių ar surusėjusių kunigų.
Pagaliau atėjo lemtingieji 1889 metai.
Kovo mėnesį džiova mirė jo sesuo Ona,
tuoj po jos pamotė, už kelių mėnesių
tėvas, o lapkričio 16 d. — Vincas.
Tuo metu buvo labai blogi orai, dideli
purvynai ir lietūs, tad iš toliau žmonės
negalėjo atvykti į laidotuves, dalyvavo tik
būrelis paprastų žmonių iš Naumiesčio ir
šakių, inteligentijos beveik nebuvo. Ant
kapo lietuvių lėšomis buvo pastatytas
paminklas: iš akmens iškaltas nulaužtas
ąžuolas, Kudirkos vardas, pavardė, gim
imo bei mirties datos ir „Tautiškos
giesmės" žodžiai: „Tegul saulė Lietuvoj
tamsumus prašalina, ir šviesa, ir tiesa
mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietu
vos dega mūsų širdyse, vardan tos
Lietuvos vienybė težydi". Vėliau rusas
viršininkas tuos žodžius liepė ištrinti,
paliko tik vardą, pavardę ir datas.

1934 m., švenčiant 35 m. sukaktį nuo
Kudirkos mirties, pastatytas naujas,
gražus paminklas, o Naumiestis pavadin
tas Kudirkos Naumiesčiu.
Po Kudirkos mirties „Varpas" nesus
tojo, jis dar ėjo iki 1906 metų, redaguoja
mas Bagdono, šaulio, Višinskio. Taigi
buvo įvykdyti Kudirkos norai, išreikšti
eilėraštyje „Maniesiems": „Jei audra išti
kus verstų stulpą vieną. . ."
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Peržvelgę Vinco Kudirkos gyvenimą ir
lietuvišką veiklą, turime nustebti, kokius
milžiniškus darbus jis atliko tik per 15
savo amžiaus metų, beveik visą laiką
būdamas ligonis. Jis buvo didis mūsų
tautos žadintojas ir šauklys, kurio „Var

po" balsas „Kelkite, kelkite, kelkite
tebeskamba ir dabar atgimstančioje mūsų
tėvynėje.

Sutrumpinta fil. J. Vaišnio paskaita, skaityta
1989 m. vasarų A.S.S. studijų dienų stovykloje,
Michigan valstijoje.

Chicagos ,,Antro Kaimo" aktoriai su dideliu pasisekimu 1989 m. rudenį gastroliavo Lietuvoje.
Juos matome prie Laisvės paminklo Kaune: prievaizda T. Antanaitis, ]. Jakštytė-Landfield, fil.
A. Vitaitė, J. J. Ulevičius, V. Gilvydienė, fil. E. Butėnas; antroje eilėje: fil. J. Kapačinskas, fil.
Tuskenis, V. Lukas, fil. J. Riškus. Trūksta sk. vyčio R. Sfakausko. Foto Edv. Prostovo.
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SKAUTININKAS — SKAUTININKE

ARTIMO TARNYBOJE
s. Julija Taorienė
Gyvenimas kokoso riešute

„Visą savo gyvenimą aš gyvenau
kokoso palmės riešute. Ar tai ne puiki
vieta?
Buvo labai suspausta ir tamsu, ypač
kai reikėjo skustis. Bet kas labiausiai buvo
skaudu — aš visiškai negalėjau susisiekti
su pasauliu. Jeigu niekas pasaulyje neatras
mano kokoso riešuto ir jo neatidarys, tai
man bus lemta praleisti visą gyvenimą
tame uždarame kiaute. Ir gal net mirti
tenai!
Taip ir nutiko: miriau aname kokoso
riešute. Po kelerių metų kažkokie žmonės
rado tą riešutą, pralaužė kevalą, rasdami
mane — susitraukusį ir subyrėjusį vid
uje. . . „Kaip liūdna, — jie pasakė, — gal,
jei būtume jį atradę anksčiau, gal būtu
mėm galėję išgelbėti. . . Gal yra daugiau
tokių, užsidariusių kiautuose?"
Ir tada jie pradėjo lukštenti visus kitus
kokoso riešutus, kuriuos galėjo pasiekti.
Deja — buvo beprasmiška, vien tik laiko
gaišinimas: žmogus, kuris nusprendžia
gyventi kokoso riešute, yra vienas iš
milijonų. Bet, žinote, negalėjau jiems
pasakyti, kad aš turiu pusbrolį, kuris
gyvena ąžuolo gilėje".

Ką anoji riešuto būtybė gali dar pasa
kyti?
Daugelis turbūt galvojame, jog esame
daug gerų darbelių padarę, kad galime
būti paskelbti beveik šventaisiais! Visko
gali būti: juk mes daug metų skautaujame, esam užaugę skautiškoje dvasioje ir
ją ugdome kituose, — tad yra natūralu
tarnauti artimui.
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šį kartą noriu panagrinėti, kodėl mes
tarnaujame artimui, ir sužadinti energiją
tolimesniam darbui.
a)
b)
c)
d)

B-P ir skautybės siekiai
Savigarba
Komunikacija
Taisyklės/santykiai

Baden-Povvellio pagrindinė idėja buvo
išmokyti jaunuolius kaip reikia gyventi.
Tas
gyvenimas
turi
būti
be
savanaudiškumo-egoizmo, — tai labai
didelis uždavinys! Tokio gyvenimo siekti
skatina ir trys skautų-čių įstatai bei trys
įsakymai, kurie turi bendro su artimo
meilės idėja (pagalvokite, kurie?). Net
Geležinis įstatas yra netiesiogiai susietas
su artimo meile, atsižvelgiant, kaip mes
bendraujam su kitais, atlikdami savo
pareigas.
Tačiau kyla ir abejonių: kodėl daryti
gera ir tarnauti kitiems? Kam visa tai,
jeigu 10 metų trukusi studija (tyrusi, kas
svarbiausia jaunimo gyvenime) teigia, kad
labiausiai populiarėjanti vertybė gimna
zistų tarpe buvo. . . turėjimas pinigo!
Ieškojimas gyvenimo prasmės — tai kita
vertybė, kuri šio jaunimo grupėje savo
populiarumu tolygio smuko. . .
Kodėl daryti gera? Kai šiuo klausimu
kreipiausi į kelis asmenis, visi atsakė, jog
žmogus daro gera kitiems, kad jis pats
jaustųsi geriau. Taigi — ar čia yra
savimeilė, ar savanaudiškumas?
Reikia suprasti, kad tarnavimas arti
mui yra darbeliai, atlikti negalvojant apie
save ar nesvarstant, kiek to darbo atliki
mas bus naudingas tau. Tačiau ar nenuos
tabu, kad tai darydamas, pats tikrai geriau
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jautiesi. Iš kito taško, savanaudiškas
žmogus nėra tas, kuris myli save per
daug, — jis visai savęs nemyli. Žmogus
turi mylėti save ir tik tada gali mylėti
kitus ir jiems tarnauti. Pažįstant savo
jausmus bei norus, galima geriau pažinti
ir kitų jausmus-norus. „Kaip myli save,
taip mylėsi ir kitus".
Antro pasaulinio karo kalinio prisimi
nimas yra akivaizdus žmogaus jausmų
liudijimas: „Mažuma jautėmės kalti, kai
beprasmiškai buvome apmušti, apvogti ar
nužeminti; dauguma jautėmės labai kalti,
kai praleidom progą kam nors padėti".
Savimeilė yra pozityvus jausmas —
savigarba, kadangi su atvira komunikaci
ja, ir taisyklių išlaikymu mes santykiau
jame bendruomenėje.

Deja, yra keletas reiškinių, kurie
trukdo mūsiškius artimo meilės darbus:
a) Atsakymai „Ne" ir „Per senas"
b) Užgavimo istorija
c) „Žiaurus gyvenimas".

Pagalvokime apie kiekvieną iš šių
reiškinių: ar negalėtume be jų apsieiti?!
NE — sunkus, beviltiškas žodis.
Gražiau ausyse skamba „galbūt" arba
„taip", — kažkaip tęsianti galūnė teikia
vilties. Visi žinome, kas nutinka, kai
asmens paprašome pagalbos, o jo atsaky
mas yra — „ne". Tas trumpas žodelis
labai numuša ūpą!
Būtybė, kuri nieko nedaro, niekuo
nerizikuoja, yra niekas. Toks asmuo
neprisiliečia prie gyvenimo, kadangi nieko
bendro neturi su skausmu ir liūdesiu; tuo
pačiu jis negali mokytis, augti, jausti,
mylėti, žodžiu — gyventi. Meilės antitezė
nėra neapykanta, o apatija; neapykantos
stovyje bent jauti ką nors! Kelkime sau
klausimą: ar mes norime tapti „sofos
bulvėmis" (couch potatoes), kaip dabar
mada Amerikoje?
ESU PER SENAS — nejaugi? Daugelis
galvojam, kad save „atrandam" gimnazi

joje ir tuomet sustojam augę. Tai visai
netiesa! Mes bręstame visą savo gyveni
mą. Reikia suprasti, kad subrendęs asmuo
yra reikalingas tęsti toliau ugdymo dar
bus. Visuomenė susideda iš visų amžių, ir
kiekvienas jų yra svarbus kitam. Kai
dirbame, veikiam — nepasiduodame se
natvei. Perduodami energiją kitiems,
tariamieji seniai patys auga, — gyvenimas
tęsiasi. Jeigu nesidaliname, tada mumyse
auga egoizmas: mes gendame, rūpinda
miesi tik savimi ir savanaudiškais reika
lais. O pastarieji ir yra tai, ką BadenPowellis norėjo pasaulyje panaikinti!
Reikia suprasti ir tikėti, kad kiekvienas
esame svarbi istorijos dalis.
„Didžiausia atsakomybė gyvenime yra
išaugti į viską, kuo gali būti; ir kaip gali
mirti, to nepasiekęs?!"
ŽIAURUS GYVENIMAS („Dog eat
dog"). šiandieninėje visuomenėje žinome
grupę žmonių, vadinamų „yuppies". Pa
sižiūrėję kritiškai į save, jie nieko vertingo
savyje nerado. Pabūgę savo atradimo, jie
griebiasi įvairios išorinės simbolikos,
bandydami visuomenei įrodyti savo taria
mą svarbą. Nemanau, kad galėtų būti
„jupių" skautuose! Gyvenimo prasmė yra:
būti vertingai prisimintu, t. y. — jausti,
kad mano gyvenimas padarė skirtumą ir,
svarbu, kad aš iš vis buvau gyvas. Tad
reikia dirbti ir judėti, pagal anksčiau
minėtas sąlygas.
Neprisidėkime prie to „žiauraus gyve
nimo", bet bandykime atrasti kituose, kas
gera, garbinga ir ypatinga.

BUVAU UŽGAUTAS ANKSČIAU.
Paradoksas gyvenime esti, kai rizikuoji
galįs būti įžeistas, o tačiau jeigu nori
augti, turi rizikuoti. Žemiškasis gyveni
mas gali pasikeisti, asmuo gali praturtėti,
kai jis bando, leidžiasi į rizikingą žygį.
Visi esame pergyvenę sunkumų savo
kelyje. Tie pergyvenimai sudaro mūsų
asmeninę būtybę, tąjį „Aš", kuris yra
labai ypatingas ir svarbus.
LIETUVOS
N AC CN ALINS
M MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Negalime lygintis vienas su kitu, bet
privalu prisiminti, kad visiems yra buvę
sunku. Tačiau būdami glaudžios visuome
nės dalimi, turėtume stengtis geriau
suprasti vieni kitus.
a) Pozityvūs darbai savyje,
b) Šeimoje-skautuose,
c) Ir visuomenėje

Dabar pagalvokime, kaip galėtume
toliau pozityviai tarnauti artimui. Nekal
bėsiu apie sueigų vedimą arba talkinimą
Vasario 16-osios minėjime, bet asmeniškiau. Grįžkime prie savigarbos ir savimei
lės. šių jausmų aplinkoje ir sukasi visas
bendravimas su savimi ir su kitais.
Pagalvokime, ar esame atviri sau? Ar mes
pozityviai galvojame apie save? Ar gerbi
ame savo kūną ir prisilaikome sveikatos
dėsnių?
Dėl nepasitikėjimo kyla neapykanta,
pavydas, kitos neigiamos emocijos, šių
įtakoje gimsta „pletkai", nemalonūs žo
džiai, nelankstumas; visa tai ardo mūsų
tarpusavio santykius. Pagalvokim, ką
galime padaryti, kad to išvengtume. Kaip
galime geriau pažinti ir mylėti?
štai kitas, kad ir paprastas, bet kilnus
būdas tarnauti artimui: kasdien turėtume
išreikšti komplimentą — šeimos nariui,
bendradarbiui, net nepažįstamam. Tik
pagalvokim( ar nenušvintame mes patys
ir geriau pasijuntame, jei kas pasako ką
nors gera apie mus! Kaskart, kai kitą
asmenį žodžiu ar veiksmu pažeminam,
mes pakenkiam jo savijautai, o jeigu
užgautasis dar nėra subrendęs, tokiam
galim net protiniai-psichiniai pakenkti.
Privalu suprasti, kad kiekvieną kartą, kai
mes esame švelnūs, padorūs, mylintys
kitus, tampame jiems pozityvi psichinė
jėga.
Prisiminkime vieno didžiūno įsidėmė
tinus žodžius: „There is a great man who
makes every man feel small. But the real
great man is the man who makes every
man feel great".
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Net ir akimirkos prisideda prie
džiaugsmo artimui: kartais tereikia vien
ranką paspausti, nusišypsoti, pabūti,
pasiklausyti. . . Atverkim akis: kiek daug
mūsų tarpe skaudančiomis širdimis šei
mų, kur vyrauja neapykanta, alkoholiz
mas, narkotikai, — kaip galim joms
padėti? Neužtenka patarti, bet parodytina
ir kokia nors parama.
Pažvelkime taip pat ir anapus skautiš
kos šeimos ir lietuvių bendruomenės ribų
(nors čia yra daug progų tarnauti):
žiūrėkim į miestą, kuriame gyvename.
Kiek yra alkstančių, — ar aukojame
maisto, kai prašo „Hunger Center"? Kiek
yra benamių, — ar kada sušelpiame juos
drabužiais? Psichiatrinėse žmonės miršta
iš nuobodulio, — ar pagalvojam užsakyti
jiems žurnalų arba — dar geriau — juos
aplankyti. Ar kilo kada mintis atiduoti
savo senus baldus seneliams ar moterų
prieglaudai? O kaip apie skaitymą aklie
siems, paaukojimą kiek laiko ligoninėse,
senelių namuose? . . Kaip galime savo
talentais ir profesijomis pasidalinti su
kitais, — eilė artimo talkai nesibaigian
ti. . .
★
Tarnavimas artimui tai mūsų liudiji
mas pasauliui, kad gerbiam save ir vienas
kitą. Progų daug, tik reikia daryti. „Gyve
nimas yra Dievo dovana mums. Kaip mes
leidžiame gyvenimą, yra mūsų dovana
Dievui".
Aš esu gailestingoji sesuo, dirbanti
miesto sveikatos skyriuje. Kasdien lan
kausi pas žmones, kurių gyvenimai gali
būti įvertinami kaip „beviltiški". Su jais aš
dažnai pasirašau „kontraktą", atsižvel
giant į tai, ką jie patys gali padaryti,
pagerinti savo gerbūvį.
Ir mūsų kiekvienas pagalvokim, kaip
mes asmeniškai tą irgi galim padaryti nuo
šios akimirkos —
savyje, savo šeimoje,
organizacijoje ir visuomenėje.
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ĮSPŪDŽIAI iš tėvynės

fii. Kristina Virgeningaitė

Lietuva! Staiga visi nuo pat vaikystės
girdėti ir įsivaizduoti vietų vardai virsta
realiais: čia mano giminės su šeimom, čia
Gedimino pilis! Čia mane apsupa lietuvy
bė, uždegdama patriotine dvasia. . .
Prieš vykdama į Lietuvą, buvau kelia
vusi po Indiją, Nepalą, Ameriką, Kanadą
ir keletą kraštų Vakarų Europoje. O
Lietuva pasirodė visai kitoks pasaulio
kampelis. Pastatai, istorija, politika, eko
nomika ir net žmonės atrodė kitokie,
negu visur kitur.
Važiavau į Lietuvą traukiniu, apsikro
vusi iki ausų: vežiausi kavos, arbatos,
prieskonių, aspirino, australiškų suvenyrų
ir, žinoma, išvietės popieriaus!
Vykau per Lenkiją ir Punske turėjau
pirmą progą pasikalbėti lietuviškai. Keis
ta, nuostabu ir malonu girdėti žmones
lietuviškai kalbančius gatvėse ir parduot
uvėse. Norėjosi, kaip būna nuvažiavus į
dar nepažįstamą Australijos miestą ir
išgirdus ką nors kalbant lietuviškai, tuoj
bėgti ir tautiečiui prisistatyti. Bet dabar
negi bėgsi prie visų. . . Turėjau susivaldy
ti.
Kaip tik tuo metu vyko suvažiavimas,
kuriame gimė Sąjūdis. Čia, Punske, visą
savaitgalį žmonės sėdėjo prie televizijos
aparatų kaip užburti. Pirmą kartą visi
girdėjo ir matė, kaip drąsiai suvažiavimo
dalyviai kalbėjo apie Lietuvą, jos ekonomi
ką, kultūrinius ir politinius pasikeitimus,
kurių laukta virš 40 metų.
Man pačiai nepamirštamą įspūdį paliko
tos vykstančios kultūrinės revoliucijos ir
atgimimo vilties entuziazmas.
Dažnai girdėjau vyresniuosius sakant,
kad dabar atsirado naujas tikslas, dėl
kurio verta gyventi. Dar tik pora mėnesių

praėjo to naujo pasikeitimų dvasioje, bet
jau visi buvo jos pagauti, įkvėpti, uždegti.
Tokio gilaus žmonių susijaudinimo niekur
kitur neteko stebėti. Buvo dar nuostabiau
matyti, kad sovietinėje sistemoje gimęs,
augęs ir mokęsis jaunimas tuo tautiniu
entuziazmu buvo uždegtas daugiau, negu
vyresnieji. Kas antras jaunuolis nešiojo
trispalves vėliavėles, tautinius ženkliukus,
patriotinius simbolius.
Mane, užaugusią nedidelėje šeimoje,
ypač stebino susitikimas su tiek daug
giminių. Visi mane pažino, sveikino
apkabindami ir bučiuodami. O man iš
pradžių buvo visai neaišku, kokie tie
giminystės ryšiai. Kaip detektyve, tik
pamažu pradėjau išsiaiškinti, kokiai šeimai
kas priklauso, kaip vadinasi, kokia mūsų
giminystė, šiltai mane priėmė, net man
dagiai, nesijuokdami klausėsi, kai aš
australišku liežuviu stengiausi kalbėti
lietuviškai.
Vieną sykį grupei jaunų giminaičių
mėginau papasakoti, kaip praeitą dieną
miesto parke lesinau antis. Aš tariau ne
antys, bet „ančiai". Kai kurie jų keistai
nusišypsojo. Pagalvojau, kad gal nesupra
to, todėl paaiškinau, kad „ančiai" — žinot
— tai tokie „gyvuliai su sparnais". Tada
jau vienas, neišlaikęs, pradėjo juoktis, prie
jo prisidėjo kiti ir kvatojosi iki ašarų.
Praėjo valandėlė, kol man paaiškino, kad
gyvulys yra karvė arba arklys, o paukštis
yra . . . etc, etc.
Teko daug svečiuotis, o vaišinantis
teko paragauti neįprastų patiekalų. Savo
tiškas skonis buvo namuose gamintų
dešrų su kruopom ir krauju. Įdomiai
atrodė vėdarai, dar įdomesnis jų skonis,
ypač kai visi aplink stalą stebi, ar praryji
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nesusiraukęs. . . Tačiau niekad nieko nesu
ragavusi skanesnio, kaip lietuviški kepti
grybai.
Jau seniai žinojau apie ilgas eiles prie
parduotuvių, apie prekių trūkumą, todėl
šie dalykai manęs nenustebino. Tačiau
tikro kasdieninio gyvenimo jausmo tol
nepatiri, kol nepavažiuoji Vilniaus trolei
busu. Važiuoji lyg būtum sardinių dėžu
tėj, j kurią sugrūstos žuvelės ne iš vienos,
bet bent iš keturių dėžučių. Taip ir
nežinai — išliksi gyvas ar ne. Nelabai
žinai, kur važiuoji, nes žiemos metu
langai užšalę, nieko nesimato. Mažai
naudos ir kai matosi, nes neįmanoma
pajudėti tol, kol visi nepajuda. . .

Kartu su visais ir aš labai pergyvenau
bendrą krašto rūpestį, kad nepaprastai
užteršti ežerai, upės ir Baltijos jūra.
Miškai išdeginti nuodingais fabrikų ga
rais. . . Nuolatinį pavojų kelia Ignalinos
atominė jėgainė.
Sveikatos aprūpinimas yra labai pras
tas, sunku gauti net ir paprasčiausių
vaistų. Paprastas aspirinas juodojoj rinkoj
kainuoja vienas rublis už tabletę. Reiškia:
200 tablečių kainuoja visą žmogaus
mėnesinę algą.
Kai viešėjau Lietuvoje, buvo pati
žiema. Baltu sniegu užklotas miestas,
baltai pasipuošę eglynai atrodė nepapras
tai patraukliai.
Vienas iš maloniausių prisiminimų tai
pasisvečiavimas ūkyje, kai turėjau progos
važiuoti rogėm, traukiamom arklių snie
guotu miško keliu. Sunkia sniego našta
apkritusios pušys, girgždantis sniegas ant
kelio, buvo tikra pasaka. . .
Buvau tikrai laiminga, galėdama daly
vauti lietuviškose Kūčiose. Susikaupimas,
pakili nuotaika, šienas po balta staltiese,
pasidalinta plotkelė, giminės intymu
mas. . . Valgiai nedaug skyrėsi nuo mūsų
Kūčių Australijoje. Matyt, per tiek laiko
tėvai nepamiršo iš namų atsivežtų pa
pročių.
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Tą vakarą burėm: burtai turėjo paro
dyti ateinančių metų laimę. Vienas jų
buvo su trimis lėkštėmis. Po viena buvo
paslėpti pinigai, po kita — vestuvinis
žiedas, o po trečia lėkšte — duonos riekė.
Lėkštės, visiems užsimerkus, sumaišytos.
Aš išsirinkau lėkštę su duona; tai reiškia,
kad ateinantys metai man atneš darbą.
Kiti išsirinko pinigus, dar kiti — žiedą,
kuris reiškė meilę.
Paskui turėjau mesti savo batą per
nugarą į priekines duris. Buvo paaiškinta,
kad jei pataikysiu, tai ateinančiais metais
ištekėsiu. Deja, mano batas kažkaip
pataikė ne į frontines, bet išvietės du
ris. . . Ir niekas negalėjo paaiškinti, ką tai
reiškia.
Pylėm tirpintą vašką į vandenį, kuri
ame susiformavusi stingstančio vaško
figūra irgi turėjo parodyti ateitį. Vienam
berniukui figūra išsiliejo panaši į akinius,
tada ir sužinojom, kad jo akys nekokios ir
kad ateinančiais metais jam reikės akinių.
Pirmas apsilankymas Lietuvoj paliko
neapsakomą įspūdį. Tiek daug patyriau,
tiek daug brangių žmonių pažinau, apie
kuriuos iš vaikystės buvau girdėjus ir
kurių ilgėjausi. Aplankiau tėvų nupasako
tas vietas. Didžiulį įspūdį paliko krašto
atgimimas. Žmonės nedrąsiai tiki, kad
gyvenimas pamažu gerės ir lietuvybė vis
stiprės, šis tikėjimas bei ūpas ir yra jų
visų, o ir mūsų, didžiausias turtas ir viltis.

Sydney, Australia

Visais
Akademinės
Skautijos leidyklos reikalais
nuo gegužės 21 d. prašoma
kreiptis į Akademinio Skautų
sąjūdžio vadiją, 3001 West 59th
Street, Chicago, IL 60629.
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BAŽNYČIA IR PASAULIS
Lina Grigaitytė

Savo pirmoje Enciklikoje popiežius
Jonas Paulius II-sis labai nuodugniai
išnagrinėja santykius tarp Bažnyčios ir
žemiško pasaulio. Pasaulis čia yra supran
tamas kaip žmonija savo visose detalėse,
ir ne kaip medžiaginis planetų sudėjimas.
Bažnyčia yra suprantama kaip Dievo
tęsinys žemėje, kurios atstovas yra po
piežius.
Pirmiausiai reikia pastebėti, kad Baž
nyčia pasaulyje ir specifiniai kiekvienam
žmogui turi labai daug ką duoti kai tuo
tarpu jinai iš žmogaus labai mažai ko
reikalauja. Bažnyčia žmogui siūlo meilę ir
viltį. Ji pasigaili net nusidėjėlių, ir, žmogui
mirštant, duoda išganymą pati reikalauda
ma tik žmogaus tikėjimo ir padoraus
elgesio. Kadangi žmogus nėra gimęs
idealus, Bažnyčia moko kaip jis galėtų
save pagerinti ir atiskratyti prigimtų
blogybių. Žmogus nėra pilnai moraliniai
subrendęs. Modernaus žmogaus istorijos
eigoje mes matome kad žmogus nuolati
nai puoselėja blogus darbus. Nors kartais
žmogaus proto išgalės, kaip pavyzdžiui
didiųjų rašytojų bei kompozitorių, yra
panaudojamos kurit gėriau, kiti žmonės,
kaip pavyzdžiui Hitleris ar Napoleonas,
savo protines išgales panaudojo žmonių
žudymui, priespaudai, bei kankinimui ir
pavergimui. Jonas Paulius II-asis, kaip
Dievo atstovas per Bažnyčią, mus mokina
kad Dievas žmogų atvedė į lį pasaulį būti
harmonijoje su pasauliu ir su Bažnyčia ir
tuo pačiu su Dievu. Žmogus yra vieninte
lis junginys tarp pasaulio ir Bažnyčios.
Toliau savo Enciklokoje popiežius

sako, kad etika, kuri reprezentuoja žmo
gaus dvasinę pusę ir tuo pačiu Bažnyčią,
turi pirmauti prieš techniką, kuri atsto
vauja medžiaginį pasaulį. Žmonija turi
išmokti save valdyti, nes žmogaus sukurti
mechaniniai tvariniai gali visą žmoniją
sunaikinti. Bažnyčia mums sako, kad
žmogus nuolatinai yra grąsinamas savo
paties techniškais išradimais. Technika
taip pat atneša į pasaulį neteisybę bei
skriaudą. Valstybės naudoja savo techni
nius atsiekimus kovoti su kitom valsty
bėm ir tuo pačiu neša žmonijai nelaimes ir
kančią. Bažnyčia mum sako, kad mes savo
protines ir dvasines išgales šiame pasau
lyje turime naudoti vienas kitam padėti, o
ne vienas kitą naikinti.
Dievas sukūrė žmogų savo atspindyje
ir tuo pačiu tiki, kad žmogus seks Dievo
ypatybes. Tačiau Bažnyčia mato, per
popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo akis, kad
žmogus tą savo aukštą moralinį laipsnį
praranda per gobšumą, ištvirkimą, pavy
dą, savanaudiškumą ir norėjimą kitus
pavergti savo naudai, šitos pasaulio, ar
tikriau sakant žmonijos, blogybės ypatin
gai pasireiškia politinėse sferose. Tai
pasirodo tiek vidinėje politikoje tiek
santykiuose tarp atskirų valstybių. Tačiau
Bažnyčia, skleisdama tarp individų susi
valdymo, supratimo ir vienas kitam
padėjimo bei dorovės, doktirną, tuo pačiu
bando paveikti žmonių galvoseną ir
atsinešimą iek tai liečia politinį gyvenimą.
Tikslas: kad išrenkami pareigūnai sektų
Bažnyčios mokslą. Yra įdomu pastebėti,
kad Jonas Paulius II-asis, būdamas nusist21
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atęs prieš bet kokį Bažnyčios tiesioginį
kišimąsi ir tuo pačiu dalyvavimą politini
ame gyvenime, aiškiai pasisako už Jungti
nių Tautų Organizaciją. Jisai skaito, kad
daugumoje Jungtinės Tautos išsprendžia
tarpvalstybinius ginčus taikos būdu, kurie
be Jungtinių Tautų dažniausiai būtų
sprendžiami jėga. Taip pat Jungtinės
Tautos padeda išvengti atominio karo,
kuris tikriausiai baigtųsi žmonijos savęs
sunaikinimu.
Popiežius giliai tiki į žmogaus teises,
bet jis tuo pačiu supranta, kad žmogus,
turėdamas galybę ydų, negali turėti
vispusiškos laisvės, bet turi paklusti
bažnyčios ir visuomenės įstatymams.
Bažnyčios uždavinys yra tobulinti
visuomenę, pagal Kristaus mokslą ir
Bažnyčios tradicijas. Bažnyčia sutraukia
aplink save Kristaus mokslui ištikimus
žmones, kurie turi įtakos visuomenėje, ir,
paremdama jų pozicijas, nustato visuome
nės veikimo gaires. Tačiau nei Bažnyčia
tiesioginiai nediktuoja valstybei, nei val
stybė nenustato Bažnyčios veiklos. Politi
nė veikla ne visuomet atneša žmonijai
gėrį. Čia Bažnyčios pareiga yra būti sargu

žmogaus teisių išsaugojime. Kai žmogaus
teisės yra valstybės paneigtos, Bažnyčia
tai kelia viešumon ir tuo pačiu bando tas
teises atstatyti. Visa tai kyla iš to, kad
Bažnyčia yra Dievo sukurta, kad rūpintų
si ne vien tik žmogaus sielos pomirtiniu
išganymu, bet taip pat ir jo gyvenimu
žemėje, nes Kristus mus moko ne tik kaip
įžengti į Dievo dangiškus namus, bet taip
pat kaip gyventi šioje žemėje pagal Dievo
įsakymus. Bažnyčia seka tuos pačius
principus ir tą pačią doktriną per tūksta
nčius metų nuo jos įkūrimo. Tuo tarpu
valstybių valdymo formos per tuos pačius
metus nuolatinai keitėsi ir tebesikeičia.
Bažnyčia prisitaiko prie esamų aplinkybių
ir bando taisyti jų neteisingumus, tačiau
niekuomet nėra pakeitus savo principų ir
tuo pačiu žmogaus teisių principo bei savo
pagrindinės doktrinos.
Jonas Paulius II-asis savo Enciklikoje
sako, kad Kristus įžemę atėjo ne tam kad
mes jam tarnautumėm, bet atėjo tarnauti
mums. Tuo pačiu ir Bažnyčia neieško
tarnų sau, bet ieško tarnų, kurie Bažnyči
os vardu tarnautų kiekvienam žmogui ir
tuo pači žmonijai.

Sibiro kankinė N. Sadūnaitė pasakoja savus nepaprastus išgyvenimus kalėjimuose ir Sibire
Chicagos filisterių sueigoje. Foto J. Tamulaičio.
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KREIPIMASIS J IŠEIVIJĄ,
RADIKALAUS JAUNIMO KLUBAS
LAUKIA LANKYTOJŲ

NORINČIĄ NEDELSDAMAI PA
REMTI TAUTIEČIUS,
KOVOJANČIUS UŽ SUVERENIĄ
LIETUVĄ
Kviečiame ir Jus j talką, nes mūsų
patriotiškas jaunimas Lietuvoje pradėjo
gražų darbą, kurį reikėtų palaikyti!
Mūsų jaunimas skelbia knygų vajų.
Nurodysim, kaip siųsti knygas, kad jos
nedingtų. Knygos bus perduotos jaunimui
išplatinti savo nuožiūra.
Mūsų jaunimas steigia „Radical Youth
Club". Į šį klubą galės užsukti turistai,
susitikti su jaunimu.
Mūsų jaunimas ruošia visą šios vasaros
suvažiavimų, stovyklų ir kitų renginių
Lietuvoje kalendorių. Jums bus lengva
apsispręsti, kada aplankyti Lietuvą. Mes
labai Jūsų laukiam.
Mūsų jaunimas užmezga ryšius su visų
tautu jaunais politiniais veikėjais. Kvieči
ame Jus visus į konferenciją šį rudenį
Kaune.
Mūsų jaunimas kviečia visų tautų
vargstančius dailininkus ir studentus porą
mėnesių paviešėti Lietuvoje. Aprūpinsime
pastoge ir kukliomis stipendijomis.
Išsamiai pranešime, kaip galite konk
rečiai prisidėti prie šių ir kitų mūsų
užmojų. Remkime mūsų patriotišką jauni
mą!
nParašai
x

Tautinio Jaunimo Sąjungos įgaliotinis
išeivijos reikalams Andrius Kulikauskas
pranešė telefonu iš Vilniaus, kad pradeda
veikti Radikalaus Jaunimo Klubas. Gautas
Vilniaus Universiteto rektoriaus Jono
Kubiliaus sutikimas dėl patalpų naudoji
mo. Klubas naudosis Vilniaus Universiteto
Mažvydo užsienio kalbų skaitykla 9-11
vai. vakarais. Klubas kviečia atsilankyti iš
užsienio atvykstantį jaunimą.
priedas Kreipimasis į išeiviją

pranešimą paruošė
Edmundas Kulikauskas (714) 521-8694
7311 Douglas Circle
La Palma, CA 90623

REIKIA SKAMBINTI
PREZIDENTUI
šiuose sunkiose ir kritiškose mūsų
tėvynei dienose yra be galo svarbu, kad
visi turėtumėm ramią sąžinę, jog darome
visa, kas tik įmanoma. Nežiūrėkime į
veiksnius ir neklauskime „ką jie veikia?"
Kiekvieno mūsų šventa pareiga padėti
tėvynei. Geresnės progos ir geresnio laiko
gal nesulauksime.
Stebint televiziją ir skaitant ameri
kiečių spaudą, širdį glosto Lietuvos Ne
priklausomybei palankūs vedamieji ir
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eilinių piliečių pasisakymai. Iš antros
pusės, didelę žalą daro ir skaudina širdį ten
pat vis dažniau pasitaikantys išpuoliai,
netgi pašiepimai. Laimei, atsiranda ne
mažai tautiečių, kurie šias neteisybes ir
įžeidimus istoriškai ir faktiškai atremia.
Bet, laikui bėgant tie epitetai po truputį
pradeda prikibti ir lenkti Amerikos piliečių
galvoseną į mums nepalankią pusę. Spau
dos „vigilantų" dabar mums reikia netik
didmiesšiuose, bet ir mažiausiuose Ameri
kos užkampiuose. Tad, reaguokim, rašy
kime, skatinkime savo jaunimą, kad rašy
tų, nors, žinia, kad ne visi laiškai ir
straipsniai bus atspausdinami.
Bet, rašymas į Amerikos spaudą,
Baltuosius rūmus ir televizijos stotis, tėra
tik viena priemonė. Kiekvienas turėtu
mėm pasirinkti sau prieinamiausią ir

tinkamiausią metodą. Mokytojai, dirban
tys amerikietiškose mokyklose, galėtų
raginti savo mokinius ir kolegas rašyti
Lietuvos Nepriklausomybės kovos reika
lais prez. Bush. Jo rinkiminė platforma
buvo „pro education", tad lai jis girdi
Amerikos jaunimo balsą. Universitetų
studentams neturėtų būti sunku surinkti
tūkstančius parašų peticijoms. Reikia
nepailstant ir pakartotinai siųsti telegra
mas bei reikšti savo nepasitenkinimą
nuolatos skambinant prezidentui Opinion
Line 1-202-456-7639.
Padarius pradžią, reikia ir toliau dirbti
tuo pačiu uolumu. Neleiskime Vakarų
pasaulio vadams ramia sąžine keltis ir
gulti.
Ritonė Rudaitienė

N. Sadūnaitė lankosi Chicagos filisterių suruoštame pokalbyje. Jų matome pirmoje eilėje, tręšia
iš kairės. Foto J. Tamulaičio.
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FIL E. TUSKENIS — LIETUVOS
TARNYBOJ

Fil. E. Tuskenis.

Akademinis Skautų Sąjūdis džiaugiasi
ir didžiuojasi savo nariais kurie prisideda
prie Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo darbų. Išskirtino dėmesio nusipelnė
fil. Edvardas Tuskenis. Jis yra vienas iš
devynių Amerikoj gimusių jaunuolių,
kurie šiuo metu gyvena Vilniuje ir dirba
labai atsakingą ir svarbų Lietuvos Au
kščiausiai Tarybai ir Parlamentui vertėjavimo darbą.
Edvardas yra gimęs 1964 m. gegužės
22 d. Stanford, Ct., netoli New Yorko.
Lietuvišką pasiruošimą įsigijo šeimoje,
Kristijono Donelaičio Žemesniojoje ir
Aukštesniojoje mokyklose, Čikagos Peda

goginiame Lituanistikos Institute ir skau
tuose. 1986 m. baigė Illinois Universitetą
Čikagoje, įsigydamas B.S. laipsnį istorijoj.
Keletą vasarų lankė Vydūno Jaunimo
Fondo ruošiamus jaunimui kursus, ku
riuose lavinosi lietuviškos visuomeninės
veiklos ir žurnalistikos bei spaudos sri
tyse. Rašė laiškus Lietuvos sąžinės kalini
ams, Amnesty International, OSI ir kitais
aktualiais reikalais. Netrukus buvo pak
viestas redaguoti PASAULIO LIETUVYJE
„Kiti Apie Mus" skyrių. Už šį darbą 1989
m. laimėjo Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
Daužvardžio Fondo pirmąją premiją.
Priklausė ir vaidino liet, satyros teatro
„Antras Kaimas" grupei.
Pereitą vasarą Edvardas lankė užsie
niečiams ruošiamus lietuvių kalbos kur
sus Vilniaus Universitete. Sugrįžęs Ame
rikon, lapkričio mėnesį sėkmingai su
Antru Kaimu gastroliavo Lietuvoj. Ten ir
pasiliko.
Šalia vertėjo pareigų, Edvardas taip
pat priklauso „Lithuanian Review" redak
cijos kolektyvui, šis informacinis leidinys
yra išleidžiamas du kartu per mėnesį
Lietuvoj.
Edvardas yra dažnai cituojamas tarp
tautinėj ir amerikietiškoj spaudoj ir
matomas Amerikos Cable bei Kanados
televizijoj.
Ad meliorem, Edvardai!
fil. R. Rudaitienė

Mylimai Žmonai, Motinai ir Močiutei

A.tA.
ONAI GRIŠKELIENEI

A.tA.
FELIKSUI MIKUCKIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui PETRUI,
dukrai LIUDAI ir jos vyrui ALGIUI RUGIENIAMS,
sūnums KĘSTUČIUI ir RIMUI ir jų šeimoms bei vi
siems artimiesiems ir kartu liūdime.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija

iškeliavus Amžinybėn, jo liūdinčiai žmonai ZINAI,
dukrai NIJOLEI PUPIENEI su šeima ir sūnui
GENIUI reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
“...............
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
TARYBOS
PIRMIJOS KONKURSAS
Ps. prel. Juozas Prunskis Lietuvių
Fonde yra deponavęs tam tikrą sumą
pinigų, kurių palūkanos yra skirtingos
skautų jaunimo kūrybos premijoms.
Komisijos nutarimu, po $200.00 —
premijos yra skiriamos už rašinius, šiems
jaunuoliams, labiausiai pasireiškusiems
lietuviškoje spaudoje:
ps. fil. Rita Likanderytė
vyr. sk. fil. Rasa Miliauskaitė
ps. fil. Gailė Eidukaitė
sk. vyt. Edvardas Tuskenis.
Vertinimo komisija: „Pelėdų" skiltis,
1989 m. geg. m. 27 d.

SVEIKINAME IR
LINKIME SĖKMĖS

Šeštojo Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo metu 1989 m. lapkričio mėn. 24 d.
buvo išrinkta į Vytauto Didžiojo univer
siteto steigiamojo seimo senatą išeivijai
numatyta dalis — 41 narys. Iš jų keturi
mokslininkai yra ir ASS nariai:

fil.
fil.
fil.
fil.

Vytautas Černius
Arvydas Kliorė
Ina Uzgirienė
Romualdas Viskanta.

Chicagos filisterių naujoji valdyba su viešnia N. Sadūnaite. Iš kairės: J. Kerelienė, A.
Stepaitis, pirm. J. Vaišnys, V. Milavickienė, V. Sadūnaitė, R. Likanderytė. Foto J.
TamulaiČio.
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ASS LOS ANGELES SKYRIUS

Akad. skautai Los Angeles mieste.

AKADEMINIO SKAUTŲ
SĄJŪDŽIO ŠVENTĖ
Kiekvienais metais Los Angeles
Akademinis S. S-dis iškilmingai pamini
savo metinę šventę, pradėdami iškilminga
sueiga, kurios metu naujieji Akad. gauna
spalvas, duoda įžodį, šiemet davę įžodį:
Povilas Viskanta ir Auris Jarašūnas.
sueiga pravedė S.
G. Leškys, spalvas
užrišo — s. B. Viskantienė, šventė, kaip ir
pernai vyko Brookside Club House, Pas
adena.
Akademikai savo šventėms visuomet
gauna tikrai įdomių ir gerų svečių paskai
tininkų; pernai — dr. A. Statkevičių,
šiemet — visiems gerai, iš amerikiečių
spaudos, pažįstamą bulgarą prof. Alex
Alexiev. Savo kalboje A. Alexiev peržvel
gė sovietiškos imperijos žlugimo priežas
tis: katastrofišką ekonomiją, taigi —

negalėjimą išlaikyti milžiniškų karinių
jėgų, kurių dėka laikėsi marksistinė
imperija, netekimas pigios darbo jėgos
(Sibiro kalinių). Sovietų ekonomija ne tik
kad neina pirmyn su gyvenimu, bet
merdėja, jai išgelbėti M. Gorbačiovas ir
paskelbė visas ,,perestroikas", deja, pervėlai. „Perestroikos" ne tik, kad neišgelbės
sovietiškos imperijos, bet pagreitins jos
galą. Pagal visus duomenis Sovietijai
gręsia badas, jau ateinančiais metais.
Padėtis raudonojoj imperijoj yra beveik
beviltiška ir jei Vakarų Europa, Japonija ir
JAV neišgelbės, mes būsim raudonosios
imperijos žlugimo liudininkais.

ASS Vydūno Fondo premija ir žyme
niu, už nepailstamą, ilgą darbą lietuviš27
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fil. Daina Petronytė ASD pirm., prof. Alex Alexiev — garbės svečias, t.n. Vida Čekanauskai
tė — naujoji ASD pirm., sen. Linas Venckus — KORP! VYTIS pirm.

„Ateina Naktis" užbaigimas Akademikų skautų šventės, L. A.
’* fil. Dr. Trečiokas, fil. Birutė Viskantięnė (fil. pirm.), dr. A. Alexiew (paskaitininkas), fil.

Milda^Mikėnienė (progr. vadovė), fil. Rimas Stočkus (iždininkas).

28

31

Dr. Algirdas Avižienis priima ASS Vydūno Fondo premiją iš fil. Eugenijo Vilko.

koje bendruomenėje, skautų organizaci
joje apdovanotas prof. Algirdas Avižienis,
kuris seniai, labai jau seniai užsitarnavo
atžymėjimo. Tikrai niekas taip daug
nedirbo įsigijant Los Angeles skautų-čių
stovyklą „Rambynas" kaip Algis, jo buvo
pilna visur kur tik reikėjo: išrūpino visus
leidimus statyboms, stovyklavimui, tarėsi,
kur reikėjo ir ginčijosi, su valdžios
biurokratais, atėjus reikalui, net savo
santaupomis pasidalijo. Dr. Algirdas pa
sižymėjęs ne vien tik lietuvių tarpe, bet
kas mums svarbiausia, kėlė ir kelia
lietuvių vardą viso pasaulio mokslininkų
tarpe, turbūt, yra vienas iš daugiausiai
apdovanotu kompiuterių mokslo moksli
ninkų.
Prof. A. Avižienis savo trumpoje
padėkos kalboje, pažymėjo, kad jam šiuo
metu pats svarbiausias tikslas yra Kauno
universiteto atgaivinimas (jis vienas iš
komiteto narių), ir švietimo tinklo pakeiti
mas ok. Lietuvoje, pradedant pradžios
mokyklomis, gimnazijomis — baigiant

universitetu. Jo pageidavimas — anglų
kalbą mokyti nuo pat pradžios mokyklos,
kad ok. Lietuvos žmonės būtų pasiruošę
naujam ekonominiam gyvenimui, —
turizmui, ryšiams su užsieniu, ne vien tik
moksliniais tikslais. Veltui žodžių nešvais
tė — gautą premijos čekį paskyrė švieti
mo Fondui.
šventė
praėjo
iškilmingoje
ir
skautiškai-draugiškoje nuotaikoje. Be
skautų dalyvavo nemažai svečių ir viešnių
(net iš ok. Lietuvos).
Vaje

DR. AVIŽIENIS —
KAUNO UNIVERSITETO
REKTORIUS

Pranešama, kad Californijoje gyvenantis
UCLA profesorius dr. Algirdas Avižienis
neseniai buvo išrinktas Vytauto Didž.
universiteto Kaune rektorium. Skautininką
fil. Algirdą Avižienį sveikina visi broliai ir
sesės, linkėdami sėkmės naujose pareigose.
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Filisteriai Chicagoj, apylinkėse ir
plačiame pasaulyje
* Sveikinam: fil. Romą Viskantą, atžymėtą
per Vl-tą Kultūros ir Mokslo simpoziumą
už darbus šiluminės energijos srityje; fil.
Algirdą Avižienį už išskirtinai sėkmingus
darbus moksle, visuomenėje ir skautybėje
ir buvo pagerbtas 12tąja Vydūno Jaunimo
Fondo premija, fil. Ringailę Zolotovienę su
gerai pasisekusia meno paroda; fil. Ritą
Likanderytę, fil. Rasą Miliauskaitę, fil.
Gailę Eidukaitę ir fil. Edvardą Tuskenį už
rašinius lietuviškoj spaudoj.
* Sveikinam metinių švenčių proga naujai
pakeltus senjorus ir senjores (kurių są
rašų, deja, niekas nepristatė), linkim
sėkmės skautiškam kelyje.
* Reikėtų ir skyrių valdyboms palinkėti
sėkmės, tačiau sąrašai, matyt, tebeguli
protokolų knygose, šia proga, supažindi
nant su nauja Chicagos skyriaus filisterių
valdyba: pirmininkas fil. kun. Juozas
Vaišnys, SJ; vice pirmininkas fil. Algis
Stepaitis, iždininkė fil. Vida Milavickienė,
sekretorė fil. Rita Likanderytė ir renginių
vadovė fil. Jolanda Kerelienė. ši valdyba
nuo sausio mėnesio jau spėjo sušaukti
sueigą su Nijole Sadūnaite, dalyvauti
Kaziuko Mugėj, sušaukti sueigą-pietus su
fil. Rūtos Pauperienės pašnekesiu apie
dabartinę padėtį Lietuvoje, ir pravesti
metines rekolekcijas. Rekolekcijų vadovas
fil. kun. Juozas Vaišnys, SJ. Numatoma
dar viena sueiga artimoj ateity su fil. Rita
Penčyliene ir amerikietėm mokytojom
neseniai grįžusiom iš Lietuvos.
* Filisteriai Leonas Maskaliūnas, fil. Vitali
ja Vasaitienė, fil. Svajonė Kerelytė, fil.
Liudas Volotka ir fil. Halina Plaušinaitienė
įeina į LSS Vadovybės Rinkimų komisiją.
Pirmininkas — fil. Leonas Maskaliūnas.
* Fil. Julius špakevičius sukūrė ir pagami
no ASS ženkliuką, kurį visi Akademinio
Skautų Sąjūdžio nariai turėtų įsigyti (fil.
Antanas Rauchas, 10423 Broadmoor
Drive, Palos Hills II 60465 maloniai jums
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patarnaus. Kaina $5.00 ir persiuntimo
išlaidos).
* Fil. Aldona Kudirkienė, fil. Birutė
Viskantienė, fil. Rimas Stočkus, fil. Milda
Mikėnienė, fil. Dr. Leopoldas Trečiokas ir
fil. Aldona Venckūnienė daug prisidėjo
prie sėkmingos Los Angeles skyriaus
metinės šventės.
* Skautai akademikai gyvai reiškiasi lietu
viškoj veikloj Chicagoj ir kituose mies
tuose, organizuodami demonstracijas,
laiškų rašymą, telegramų siuntimą, ir
skambinant į Baltuosius Rūmus.
x Lituanistikos seminaras bus rugp
jūčio 5-19 dienomis gamtos apsuptuose
rekolekcijų namuose Plano, III., Seminaras
yra universitetinio lygio lietuvių kalbos,
literatūros ir istorijos kursai, skiriami
studentams, aspirantams, lituanistinių
mokyklų mokytojams, jauniems profe
sionalams ir visiems suaugusiems, norin
tiems praturtinti savo lituanistines žinias,
šiais metais numatyti įvairūs lietuvių
kalbos ir literatūros dėstymai — „Lietuva
okupacijos metais". Rašyti: Lituanistikos
seminaras, 5620 S. Claremont, Chicago,
Ill. 60636.
Vydūno Fondas ragina ASS narius
seminare dalyvauti. Tam tikslui bus
skiriamos negrąžinamos stipendijos, kuri
oms gauti reikalinga užpildyti formas,
kurios yra gaunamos ASS skyriuose ir
Vydūno Fonde, 3001 VV. 59 St. Chicago,
IL, 60629

Mylimai Motinai, Seseriai, Uošvei ir Močiutei

A.tA.
ANTANINAI JONYNIENEI
mirus, sūnų VYTENĮ, dukteris: RINGAILĘ ir
RASELĘ, seserį AGOTĄ GUDAITIENĘ ir jų šeimos
narius nuoširdžiai užjaučiame

Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla
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AIDŲ ŽURNALE RAŠO:
Mūsų išeivijos gyvenimas laikas nuo
laiko sužiba didelės apimties reikšmingais
žygiais, kurie liudija ne tik išskirtines
pastangas, bet ir nekasdieninį projektų
apimties matą. Įdomu, kad kai kurie iš šių
darbų būna atliekami „tylokai" ir jų
reikšmę pamatome atsisukę atgal —
vėliau. Kitus darbus matome jų vykdymo
eigoje. Taigi, pagal Dean Acheson atsimi
nimų knygos pavadinimą "Present at the
Creation", sąmoningai dalyvaujame to
kūrinio tvėrime.
Iliustracijai iš paskutinio dešimtmečio
laimėjimų suminėsime du pavyzdžius.
štai prieš dešimt metų Vydūno Vardo
šalpos Fondas „be būgnų ir trimitų"
perspausdino A. Šapokos „Lietuvos istori
ją". Tai buvo reikšmingas patarnavimas
visuomenei. Daug tos istorijos egzemplio
rių į Lietuvą nukeliavo, ta knyga buvo kaip
pavasario kregždė dabar Lietuvoje dideliu
tiražu leidžiamai, išeivijos pinigais apmo
kėtai laidai. Pagalvokime, koks tai buvo
iniciatorių įžvalgumas ir koks didelis
patarnavimas ir Lietuvai, ir išeivijai!
Antras netolimos praeities pavyzdys
yra Katedra Illinois Universitete. Čia buvo
darbuojamasi kitaip, visai kitokios ir
pinigų sumos buvo. Su viešai išgarsintais
sprendimais, su plačia visuomenine akcija
spaudoje bei tiesiog laiškais buvo surinkta,
mūsų mastu, didelė pinigų suma Katedros
fondui. Puiku! Tai buvo mūsų poreikius
irgi toli pramatantis projektas!
A. Dundzila

Fil. V. Bražėnas mums rašo:
„Esu įsitikinęs, remdamasis patirtimi,
jog daugiau susikaupus į informaciją, gal
per INFO seminarus, galima (ir reikia)
skverbtis į svetimą spaudą visuose mūsų
užkampiuose (gyvenvietėse). Bent dalinai
tai visur įmanoma". Gavome ir laikraščių
iškarpas iš Floridos, kuriose fil. V. Bražė

nas ir kiti rašo Lietuvos klausimais.
Susisiekti galima adresu: V. Bražėnas, P.
O. Box 2565 Bonita Springs, FL 33959
NAUJA DAKTARĖ —
INDRĖ RUDAITYTĖ

Illinois Collegeof Optometry gegužės 20
d. suteikė Indrei Marijai Rudaitytei optometrijos daktarės laipsnį.
Naujoji daktarė 1986 m. baigė Illinois
universitetą Urbanoje, įsigydama B.S.
laipsnį microbiologijoj. Tolimesnėms studi
joms pasirinko optometriją — okulistiką ir
dar tą patį rudenį buvo priimta į Illinois
College of Optometry Chicagoj.
Čia studijuodama priklausė Beta Sigma
Kappa garbės draugijai ir atstovavo studen
tams alumnų organizacijoj. Už išskirtinai
gerai atliktą darbą bendrosios praktikos ir
pediatrokos srityse buvo įvertinta ir apdova
nota specialiais atžymėjimais.
Norėdama dar tobuliau pasiruošti savo
profesijoj, ateinančiais metais atliks rezidentūrą Illinois Eye Institute. Ši privilegija
kasmet suteikiama tik penkiems reziden
tams.
Dr. Indrė Rudaitytė yra baigusi Kr.
Donelaičio lituanistines mokyklas ir Pedago
ginį Lituanistikos institutą. Priklauso Akademinaim Skautų sąjūdžiui. Ji yra Teodoro ir
Ritonės (Tonkūnaitės) Rudaičių, gyv. Oak
Lawn, Illinois dukra.
K.
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sumuštms

NAKTIES SARGYBA
PRIE STOVYKLOS VARIU...

AR ATSIMENI AUŠTANTĮ RYTĄ
Sena daina — nauji žodžiai,
ją daiinavom Rako sodžiuj. . .

VDU filisteris:

Ar atsimeni auštantį rytą,
Saulę tekant Nevėžio krantais,
Ir jo vandenį melsvai dažytą,
Kai mane tu tenai bučiavai.

O dabar mane suka reumatas,
Praretėję, išbalę plaukai,
Mano draugės ausy — aparatas. . .
Ach, kur dingo tie Kauno laikai?

Frankfurto laikų vytietis:
Ar meni dar stovyklą snieguotą —
Pusnys, Fussen, ir mudu abu. . .
Sutikau ten tave, išsvajota,
Slidinėdamas baltu šlaitu.
Odabar jau nė slidžių, nei juoko,
Slidinėju dabar ant aslos. . .
32

Žmona ado marčios andaroką,
Trys anūkai sutūpę prie jos.

Urbanos absolventas:

Ar atsimeni, kai studentavom
Mes Urbanoj anuomet linksmai,
Kai naktim „Gaudeamus" dainavom,
Sakėm — būsim jauni amžinai!

Aš jau negeriu kilniojo skačiaus,
Vien tik sunką rūgščių obuolių. . .
Žmona čiulpia bulkelę prie pečiaus
Ir dejuoja: „Įkąst negaliu!"
Trijulė kartu:
Būtų gera sugrįžt į jaunystę
Ir dar kartą pasiaust, paskardent
Bet yra juk šventa pranašystė:
Kas jau gimė
Kas jau gimė
Kas jau gimė, tas turi pasent!
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AUKOTOJAI

Garbės prenumeratos:

N.
V.
B.
Z.
K.
A.
D.

Norris
Sendžikas
Vaškelis
Janušis
Grigaitis
Jagutienė
Keršienė

N.
R.
G.
V.
L.
R.
R.

Kersnauskaitė
Bužėnas
Mačiukienė
Kamantas
Ramanauskas
Bertužytė
Strikas

Aukos:
R. Viskanta ................................. $84.00
N. Norris ...................................... 10.00
L Kairytė ...................................... 13.00
A. Stepaitis ..................................... 3.00
R. Jelionis ...................................... 5.00
A. Marchertas ............................... 6.00
J. Jonaitis ........................................ 9.00
A. Abelkienė ................................... 5.00
A. Lesevičiūtė................................. 3.00
A. Stepaitis ................................... 11.00
M. Griauzdė ................................ 20.00
K. Bertulis .................................... 3.00
B. Vaškelis .................................... 5.00
R. Šlenys ........................................ 1.00
A. Naudžius ................................... 4.00
R. Vidžiūnas ................................... 4.00
D. Vitkus .................................... 15.00
V. Namikas .................................... 6.00

MŪSŲ VYTIS
3001 W. 59th St.
Chicago, IL 60629

E. Slavinskas ................................. 6.00
Z. Janušis ..................................... 10.00
S. Miknaitis ................................... 3.00
K. Grigaitis ................................... 25.00
E. Masiokienė................................. 3.00
O. Kotovienė ............................... 13.00
A. Meiluvienė ............................. 13.00
N. Bichnevičius ............................. 1.00
L. Milukienė ................................... 4.00
T. Mickus ...................................... 3.00
K. Pažemėnas ................................. 9.00
K. Kižys ........................................ 12.00
M. Butkienė ................................... 3.00
R. Ozers ........................................ 1.00
R. Bužėnas ................................... 21.00
A. Musteikis ................................... 7.00
M. Leškys ...................................... 1.00
J. Okura ........................................ 11.00
R. Kulikauskas ............................... 3.00
V. Kamantas ............................... 10.00
V. Bražėnas ................................... 4.00
J. Gepneris ..................................... 3.00
A. Basiulis ...................................... 4.00
L. Ramanauskas .......................... 15.00
A. Strikas ................................... 100.00
A. Martienė ................................... 3.00
K. Bileris ........................................ 6.00
M. Vidūnas ..................................... 4.00
D. Urbutienė ............................... 65.00
S. Gedgaudienė ............................ 25.00

Prenumerata: dirbantiems — $7.00
studentams — $4.00
garbės pren. — $15.00

Siunčiu:

prenumeratos mokestį už 19

m.................................................

$

m.....................................................

$

auką „Mūsų Vyčiui" paremti .......................................................

$

garbės prenumeratą už 19

Viso............................................................... $
Čekius rašyti MŪSŲ VYTIS
Vardas, pavardė.....................................................................................
Adresas .................................................................................................

.............................................................................. Zip.............................
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ASD "ŠATRIJOS RAGANOS" D-VĖ
CLEVELAND, OHIO

ŠO1&TŠ
LIETUVOS LAISVĖS VIGILIJĄ
PENKTADIENĮ, BIRŽELIO 1d. 1990 m.
NUO <*> VAU. VAKARO IKI č> VAL. RYTO

JSOOHiMkE 1825
PRIE SOVIET
4
PHELPS

ambasados
PLACE NN

WASHINGTON D.C.

A*t«lv« tamst
ŽVAKUTES
VĖLIAVAS
VIETOVIŲ GAIRES
PLAKATUS
ŠŪKIUS , DAINAS
IR GER^ NUOTAIKI

DĖVIME

SKAUTIŠKAS

UNIFORMAS !

LAUKIAME IŠ VISUR !

INFORMACIJA : 1-Ė1č>-449-1E1S

mūsų vrns
3001 W. 59TH STREET

CHICAGO, IL 60629

Clevalanda

