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Demonstracijose už Nepriklausomą Lietuvą Washingtone, D.C., filisteriai: Genė Rimkienė, 
Ritonė Rudaitienė, Bronius Juodelis, Nijolė Pupienė ir Vida Remienė.

Foto A. Pupius
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ALGIRDAS AVIŽIENIS — VYTAUTO DIDŽIOJO 

UNIVERSITETO KAUNE REKTORIUS

Su dideliu džiaugsmu skaitėme „Gim
tajame Krašte", „Drauge" bei kitoj spau
doj:

Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 
rektoriumi išrinktas Kalifornijos univer
siteto profesorius A. Avižienis.

Profesiniuose leidiniuose esame daug 
kartų matę Algirdo Avižienio biografijos 
bruožus, iš kurių ir ši santrauka padaryta:

1956-1960 jis darbavosi ILLIAC II 
kompiuterio projektavimo uždaviniuose 
Illinois Universiteto Digital Computer 
laboratorijoje. Savo daktarato disertacijai 
jis išvystė greitiems kompiuteriams pri
taikytą specialią skaitmenų sistemą.

Jau Kalifornijoje, tarnaudamas Jet 
Propulsion Laboratory, 1961-1972 pasiū
lė, suorganizavo ir vadovavo STAR 
tyrinėjimų projektui, kurio uždavinys 
buvo pastatyti kompiuterį, kuris pats save 
prisižiūrėtų ir, sugedus — pasitaisytų. Sis 
darbas buvo apvainikuotas patentu ir 
geriausiu paskelbtu darbu 1971 m. IEEE 
profesinės organizacijos konferencijoje, 
šis darbas taip pat atidarė visai naują 
kompiuterių konstrukcijos sritį, kuri, 
kompiuterių naudojimui plintant, darosi 
vis svarbesnė.

Nuo 1962 Dr. Avižienis dėsto Univer
sity of California, Los Angeles (UCLA) ir 
vadovauja įvairiems tyrinėjimams. Uni
versiteto darbuotėje jis tris metus vado
vavo kompiuterių mokslo katedrai, pas
kelbė virš 120 mokslinių darbų ir 
vadovavo virš 20 daktarato siekiančių 
studentų studijoms. 1986 Universitetas 
jam suteikė "Faculty of Highest Distinc
tion" titulą, aukščiausią UCLA profesorių 
laipsnį visoje universiteto sistemoje.
2

A. Avižienis yra konsultavęs daugybei 
firmų, o taip pat skaitęs paskaitas bei 
vedęs tyrinėjimus Meksikoje, Brazilijoje, 
Prancūzijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Kin
ijoje, Lietuvoje. Taip pat yra aktyviai 
veikęs amerikiečių profesinėje IEEE Com
puter Society.

1985 Toulouse universitetas Dr. 
Avižieniui suteikė garbės daktaratą, 
"Docteur Honoris Causa". Be šio garbės 
daktarato už savo išskirtinus atsiekimus 
technologijoje A. Avižienis yra apdovano
tas visa eile atžymėjimų, premijų bei 
medalių.

Su malonumu ir pavyzdžiu visiems 
pastebėsime, kad A. Avižienis moksli
niuose spaudos darbuose savo vardą ir 
pavardę rašo be kompromisų lietuviškai, 
Algirdas Avižienis, net su lietuviška „ž".

1955 metų „MŪSŲ VYTIS" taip rašė 
apie aukštąsias mokyklas baigusius skau
tus:

ALGIRDAS AVIŽIENIS, 22 metų 
amžiaus. Skautas vytis, Korp! VYTIS 
senjoras. Aktyvus Liet. Stud. Sąjungos 
narys, Urbanos skyriaus kultūrinių reika
lų vedėjas, ASK "Lituanicos" stalo teniso 
sekcijos vadovas. Už pasižymėjimą moksle 
1955 m. įrašytas į bronzos lentą ir 
pakviestas į visą eilę amer. garbės korpo
racijų. Bendradarbiauja spaudoje, buv. 
„Draugo" sporto skyriaus vedėjas. 1955 
m. baigė Illinois U-te, Urbanoje, inžinie
riaus mokslus ir gavo magistro laipsnį.

šiandien, po 35 metų nuo anos žinutės 
apie baigusį universitetą mūsų Filisterį, 
MŪSŲ VYTIS sveikina brolį Avižienį 
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus 
pareigose ir linki sėkmingai pasitarnauti 
mūsų tėvynei Lietuvai.

Į
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TĖVAS JONAS KUBILIUS S.J. — 
JUBILIATAS

1990 m. birželio 24 d. Montrealyje, 
Aušros Vartų parapijoje, buvo iškilmingai 
atšvęsta tos parapijos 40 metų ir jos 
steigėjo tėvo Jono Kubiliaus S J. kunigys
tės 50 metų sukaktys. Iškilmių metu 
solenizantas buvo pasveikintas ASS vardu 
ir jam įteikta dovanėlė.

Amerikos kontinente kuriantis akade
minei skautijai, Čikagoje kapelionu buvo 
pakviestas jėzuitas t. Jonas Raibužis, 
jaunystėje buvęs aktyvus jūrų skautas 
Telšiuose. Jam nebegalint tų pareigų 
toliau eiti, 1957 m. kapeliono — dvasios 

vado pareigoms buvo pakviestas kitas iš 
Žemaitijos kilęs jėzuitas, dviejų daktaro 
laipsnių „savininkas", t. Jonas Kubilius. 
Anksti įstojęs į jėzuitų ordiną, su skau- 
tybe praktiškai susidūrė tik karo metu 
Prancūzijoje.

Ilgai netrukus, AS Sąjūdyje pajutome, 
kad mūsų naujasis dvasios vadas savo 
pareigas vertina rimtai ir nuoširdžiai. Jis 
pradėjo pilnai dalyvauti Sąjūdžio rengi
niuose, jo vertingi straipsniai pasirodė 
„Mūsų Vyty". Jo veikla labiausiai pasireiš
kė jo gyvenamoje Čikagoje, kur sąlytis su
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juo buvo nuolatinis ir asmeninis. Tradici
nėmis tapusios, Didžiosios savaitės pabai
goje akademikams skautams vedamos 
rekolekcijos, tapo ir ne vien AS S narių 
branginama susikaupimo švente.

Skautų organizacijoje dvasios vadovai 
organizacijai priklauso „skolintinai" — jei 
ne skautai, jie organizacijos gyvenime 
dalyvauja iki eina dvasios vadovo parei
gas. Ilgai netruko iki visi pajutome, kad 
tėvas Kubilius yra mūsų savo dvasia, savo 
visa asmenybe, o ne vien laikinis, praei
nantis pareigūnas. Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui švenčiant savo 50 metų jubilie
jų, tėvą Joną Kubilių, S.J. Akademikių 
Skaučių Draugovė pakėlė savo garbės 
nariu už jo nuopelnus Lietuvai, lietuviš
kajai išeivijai, Akademiniam Skautų Sąjū
džiui ir ypatingai už jo nesvyruojančias 
pastangas kelti lietuviškojo jaunimo ger
būvį ir globoti jo dvasinę gerovę. Šiuo 
pakėlimu tėvas Kubilius jau tapo formaliai 
akademikų skautų šeimos nariu.

Metams slenkant, sveikatai susilpnė
jus, tėvas Kubilius iš Čikagos grįžo į 
Montrealį, kur gyvenimo sąlygos buvo 
lengvesnės, kur yra jo sukurta Aušros 
Vartų parapija. Prieš išvykdamas, jis 
pasiūlė ASS dvasios vadovo pareigas 
perduoti kuriam kitam kunigui. ASS 
vadija tėvą Kubilių įtikino, kad šiose 
pareigose jis Sąjūdžiui reikalingas, nežiū
rint kur begyventų.

Akademinė skautija savo mielam gar
bės nariui šios sukakties proga linki dar 
daugelio saulėtų, kūrybingų ir Dievo 
palaima gausių metų.

V. Statkus

Žurnalistas VI. Ramojus rašo:

J kun. Jono Kubiliaus gyvenimą ir jo 
darbus bei šakotą veiklą gali žvelgti iš 
įvairių pusių ir visuomet rasi ką nors 
vertingo bei įdomaus. 1968 — Lietuvos 

nepriklausomybės 50-taisiais sukaktuvi
niais metais — kun. J. Kubiliui pradėjus 
didinti Jaunimo centrą, jis savo kaimynui 
iš Lietuvos rašyt. Albinui Valentinui tarė 
šiuos žodžius: „Savo širdyje galvoju, kad 
šis darbas yra visų geros valios lietuvių 
darbas. Ir tikėdamasis visų pagalbos ir 
talkos, manau, kad su Dievo pagalba šį 
svarbų mūsų tautiniam išlikimo reikalui 
uždavinį įvykdysime visų bendromis 
jėgomis, gera lietuviška valia ir nepalauži
amu tikėjimu į lietuvybės išlaikymą 
plačioje išeivijos jūroje. .

Kaip smagu, kad tie lietuviški rūmai 
išeivijoje ir šiandien tebestovi, tautai 
namuose jau bandant žengti nepriklauso
mo gyvenimo keliu. Jais ypač džiaugiasi 
čia atvažiavę atgimusios Lietuvos atsto
vai, kai randa tuos rūmus ar šventoves 
lietuviška gyvybe tebealsuojančius. Tai 
ypač didelį džiaugsmą kelia tų rūmų 
kūrėjams bei statytojams, kurių tarpe yra 
ir kun. Jonas Kubilius. . .

Algimantas Kezys rašo:

Man, dar jaunam bendradarbiui ir 
bendraminčiui, Tėvo Kubiliaus veikla ir 
asmuo visuomet imponavo, kartais net 
mane užburdavo. Tai buvo žmogus, su 
kuriuo norėdavosi mylių mylias visai be 
reikalo vaikštinėti, tik besišnekučiuojant, 
bejuokaujant, ar bandant vienas kitą 
pagauti žodžiuose ar mažuose meluose. 
Laikiau sau garbe, jei pavykdavo bent šiek 
tiek šį mielą gudruolį apgauti. Paslaptin
gumo jam niekad netrūkdavo. Taip iki 
Šios dienos nežinau, ar tikrai šventa 
teisybė, kad jo parašyta tezė daktaratui 
apginti sudegė, arba — kokį vaidmenį jis 
atliko prancūzų pogrindyje prieš vokieči
us. Nepamenu, kad kas nors jį būtų 
titulavęs „daktaru" (nebent amžino atmi
nimo panelė Rūgytė), bet „tėvu" visi 
mielai vadindavo ir noriai prie jo glausda
vosi, kaip sūnūs ir dukterys. Pasišnekėji-
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Tėvas J. Kubilius (su gėlėmis) 1945 m. Hanau 
a.M. lageryje susitinka su lietuviais.

Iš A. Gustaičio archyvo 
apie jo nueitą kelią, kuris buvo gražus ir 
prasmingas.

„Kartais savęs klausiu, ką aš gero 
padariau savo gyvenime? Atsakymas nėra 
lengvas. Žinau, kad po studijų nuoširdžiai 
dirbau šiuose Prancūzijos miestuose — 
Limoges, Lyone, Paryžiuje; kad kelerius 
metus skaičiau paskaitas Sociologijos 
institute, važinėjau po įvairias Prancūzijos 
vietas su teisinės moralės paskaitomis. 
Nacių okupacijos metais rašiau ir adminis
travau laikraštį Renouveau, kurį dėl mano 
straipsnių gestapas uždarė. Dirbau su 
prancūzų rezistencija, padėjau gelbėti 
žydų vaikus, išduodamas jiems metrikas. 
Po karo įkūriau ir administravau lietuvių 
misiją Paryžiuje, įsteigiau ir administra
vau Aušros Vartų parapiją Montrealyje, 
dešimt metų buvau Jaunimo centro 
Chicagoje direktorium ir jį dvigubai 
padidinau. Buvau žemę užpirkęs ir Le- 
monte, kur numačiau statyti naują Jauni
mo centrą, tačiau jėzuitų vadovybė šį 
planą atmetė. Su misijomis ir paskaitomis 
aplankiau bent 18 lietuvių parapijų. 
Dirbau įvairiose organizacijose su jauni
mu, ypač su Akademiniu Skautų sąjūdžiu. 
Negalėčiau suskaityti, kiek pasikalbėjimų 
turėjau su atskirais žmonėmis ir žmonių 
grupėmis. Atrodo, kad begalės darbų. O iš 
tikro nieko nepadariau.

dvasios, kad žmogus būtų kūrėjas, kaip ir 
Jis yra kūrėjas. Kada stebiu žmonijos 
istoriją ir skaitau didžiųjų žmonių gyveni
mus iš vienos pusės, ir stebiu žmones, 
kurie nemato jokios prasmės šio žemės 
gyvenimo, aiškiai matau jų pastangų 
vaisius. Vieni atnešė žmonijai begales 
medžiaginių, dvasinių ir kultūrinių verty
bių, ir kūria save žmonės, didingais ir 
gerbiamais žmonijos vadovais. Kiti, neži
nodami ką su gyvenimu daryti, nemato jo 
vertės ir, paniekinę Tvėrėjo duotą kūry
binę galią, skleidžia pesimizmą, dvasinę 
suirutę. . . Gyvenimo prasmės problema 
mane nuo jaunų dienų sekiojo ir kankina, 
šiandien aiškiai matau, kodėl. Nes jeigu 
žmogus negalėtų racionaliai sau išaiškinti 
gyvenimo prasmės, nedaug jam padėtų ir 
religinis tikėjimas, ir jis atsidurtų aklygat- 
vėje. . . Per 84 metus sekiau, rodos, 
neaklai, pasaulio istorinę tėkmę, civilizaci
jos augimą ir kultūros bangavimą įvairi
ose tautose. Nors gyvenau daugiausiai 
vien Vakarų civilizacijos ribose ir augau 
jos kultūroje, bet visuomet buvau atviras 
ir viso pasaulio kultūrai. Rytų ir vakarų 
Azija mano dvasiai buvo arti savo galvo
jime, kaip ir Graikų, Persų bei Egyptiečių 
pasaulis.

„Jeigu idėja apie gyvenimo prasmę yra, 
kaip aš galvoju, nauja, norėčiau ją išreikšti 
suprantamu žodžiu. Ką bandžiau pasakyti 
apie Islamą, Reinkarnaciją, Treich ir 
Nietsche (šis paskutinis mano veikalas — 
rankraštis sudegė) vokiečių, prancūzų ir 
lietuvių kalbomis ir straipsniais laik
raščiuose bei žurnaluose, buvo tik bandy
mas beisblaškančios dvasios ir išmestos į 
medžiaginį pasaulį, surasti save ir sukurti. 
Jei sugebėčiau dar man likusiu laiku šią 
paskutinę mintį apie savo gyvenimo 
prasmę pasakyti, jausčiaus ir šiuos pasku
tinius metus praleidęs ne visai niekais".

Linkime daug sėkmės ir geriausios 
sveikatos toliau sėkmingai darbuotis 
Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje.
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ASS narių veiklos darbai

Fil. Jonas Damauskas

ASD, Korp! Vytis ir FSS, akademinių 
skautiškų vienetų (padalinių) skyriai 
sudaro ASS buvimo apimtį. Padalinių 
skyrių veiklą vietovėse apjungia ASS 
skyriaus valdyba, kuri koordinuodama 
padalinių skyrių valdybų darbą, turi 
rūpintis, kad tų skyrių veikla būtų gyva. 
Ten kur yra tik kurio vieneto (ASD, 
Korp! Vytis ar FSS) skyrius, tai jo 
valdyba, drauge, gali būti ir ASS skyriaus 
valdyba.

Organizacine prasme ASS veikla pasi
reiškia padalinių skyrių valdybų posė
džiais ir tų skyrių narių susirinkimais, 
sueigomis. Skyriaus valdybos darbas 
prasideda nuo skyriaus narių sąrašo 
sudarymo. Tolimesnėje skyriaus veikloje 
svarbu yra nuolat savo narių sąrašą 
aktualizuoti, nes tai palengvina valdybos 
ryšius su skyriaus nariais. ASS padalinio 
skyriaus veiklos veidrodis yra to skyriaus 
narių susirinkimai, sueigos. Jei nėra 
skyriaus narių sueigų, tai toks ASS 
skyrius net jei jis ir turi kokią valdybą — 
tėra fikcija. Toksai skyrius yra tik „popie
rinis" ir jo formalus egzistavimas neturi 
nieko bendro su ASS idėja bei tikslais ir 
tik parodo, kad tokio ASS skyriaus nariai, 
o ypač jo „popierinė" valdyba nesuprato 
ASS obalsio „Ad Meliorem" prasmės ir, 
gal net, ASD ar Korp! Vytis gautų spalvų 
ir jas gaunant duoto įžodžio reikšmės ir 
svarbos kiekvienam ASS nariui.

A „ASD (Akademikių Skaučių Draugo
vė) yra lietuvių skaučių akademikių 
organizacija įkurta Lietuvoje, 1924 m. 
spalio 16 d., kurios ideologija ir 
tradicijos tęsiamos išeivijoje. ASD 
ideologija remiasi trimis esminiais 
principais: religiniu, tautiniu ir vi

suomeniniu. a. ASD stengiasi ugdyti 
religingas savo tikėjimo nares, doras, 
kilnios dvasios, tvirto būdo, sąmonin
gas Lietuves ir rūpinasi jų aukštesniu 
intelektualiniu išsilavinimu, b. ASD 
narės nenuilstamai remia Lietuvos 
laisvinimą, gerbia bei saugoja savo 
tautos palikimą, c. Kartu su kitais 
akademiniais skautų vienetais siekia 
bendrų Akademinio Skautų Sąjūdžio 
(ASS) tikslų."

B „Korp! (Lietuvių Studentų Skautų 
Korporacija) Vytis yra lietuvių skautų 
akademikų organizacija, įkurta Lietu
vos Universitete 1924 m. spalio 16 d., 
kurios ideologija ir tradicijos tęsiamos 
užsienyje. Korp! Vytis nariai yra 
aukštųjų mokyklų lietuviai studentai, 
ir vyresni nariai, filisteriai kuriuos 
Korporacija apjungia Dievo, Tėvynės 
ir Artimo tarnybai ir rūpinasi jų 
aukštesniu intelektualiniu išsilavini
mu. Korp! Vytis šiuo laiku aukščiausiu 
savo tikslu laiko kovą už lietuvių 
tautos ir valstybės laisvę, šią šventą 
pareigą visai Korporacijai ir kiekvie
nam jos nariui uždeda didžioji lietuvių 
tautos tragedija, karžygiškai kovoja
nčių lietuvių žygiai, jų visų pralietas 
kraujas tėvynėje ir anapus geležinės 
uždangos. Korp! Vytis nariai visomis 
išgalėmis rūpinasi Lietuvos laisvinimo 
reikalu ir, įsigydami profesijas, stengi
asi tapti naudingais savo tautos na
riais, palaiko tautinį susipratimą kitų 
lietuvių tarpe, organizuoja lietuvių 
skaučių ir skautų vienetus ir padeda 
jiems veikti. Tauresnės asmenybės 
ugdymas yra galutinis Korporacijos 
nario tikslas. Korporacijos nariai vado
vaujasi skautų įstatais. . .'
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C „FSS (Filisterių Skautų Sąjunga) 
jungia aukštuosius mokslus baigusius 
ar studijas nutraukusius pilnateisius 
akademinių skautiškų vienetų narius. 
FSS tikslai: Saugoti akademinės skau
tuos ideologiją bei tauriąsias lietuviš
kas akademines ir skautiškas tradicijas; 
nuolat darbuotis turtinant skautų 
ideologiją ir aktyviai dalyvauti skautiš
ko auklėjimo darbe. Aktyviai reikštis 
lietuvių kultūriniame bei visuomenini
ame darbe ir skatinti Sąjungos narius 
jungtis į šį kūrybinį darbą. Remti ASD 
ir Korp! Vytis veiklą. Kartu su kitais 
akademiniais skautiškais vienetais 
siekti bendrų ASS tikslų. Vietovėse 
kur ASD ir /ar Korp! Vytis skyrių 
nėra, juos steigia bei ugdo."

D „ASS (Akademinis Skautų Sąjūdis) 
siekia išlaikyti tautinį sąmoningumą 
išeivijoje ir remia tautinės kultūros 
išlaikymą ir ugdymą. ASS aktyviai 
remia visus bendruosius lietuvių tau
tos ir 1918.11.16 d. atstatytos neprik
lausomos Lietuvos valstybės reikalus. 
ASS, savo veiklą grįsdama trimis 
pagrindiniais skautybės principais — 
religiniu, tautiniu ir humanistiniu, 
siekia šių principų įgyvendinimą pagal 
korporacijų reguliaminus."
A, B, C, ir D tekstai yra paimti iš ASD, 

Korp! Vytis bei FSS reguliaminų ir ASS 
nuostatų, ir jie yra privalomi visiems ASS 
nariams. ASS vienetų veiklos tikslai ir 
darbo gairės aiškios, o vienok praktikoje 
ASS padalinių, skyrių veikla vis labiau 
silpnėja, gi kaikuriuose skyriuose narių 
susirinkimai darosi vis retesni ar net ir 
visai nedaromi. O ASS Vadijai vis sunkiau 
gauti skyrių narių sąrašus, duomenis apie 
nario mokesčio įmokėjimą (nes be tų 
duomenų ASS Vadija negali tvarkingai 
dalyvauti LSS vadovybės naujos kadenci
jos rinkimuose), valdybos narių sudėtį, 
naujų narių parengimą, skyriaus veiklos 
apyskaitą, darbo planus, nes be tų duome-
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nų ASS Vadijai labai sunku rengti ASS 
narių suvažiavimus, stovyklas, studijų 
dienas, viso sąjūdžio darbo gaires, ben
drus planus. Gal tų skyrių nariai, ASD 
tikrosios narės, Korp! Vytis senjorai ir 
jųjų filisteriai, nors ir gavę akademikų 
skautų vienetų spalvas, priėjo prie išva
dos, kad ASS eilėse jie negavo to ko 
tikėjosi, kad jiems akademikų skautų 
eilėse nėra kas veikti ir užtat jie nutarė 
pasitraukti iš tų eilių? Jokio konkretaus 
atsakymo į tą klausimą nesigirdi, nors 
pasiteisinimų bei paaiškinimų nestokoja, 
dažniausia, vienok, vienintelis atsakymas: 
tyla! Tačiau tai dar ne viskas. Lietuvių 
išeivių spaudoje, reportažuose apie vietos 
visuomeninę veiklą, o ypač žiniose apie 
lietuvių skautų veiklą, nuotraukose, ma
tyti gana daug asmenų dėvinčių ASD ar 
Korp! Vytis spalvas, nors toje vietovėje 
senokai nesigirdi nieko, kad ten veiktų 
ASS skyrius, arba jei ten dar formaliai yra 
žinomas ASS skyrius, bet nieko nežinom 
apie jų veiklą. Kartais spaudos žinutėse 
parašoma, kad subuvime ar minėjime 
dalyvavo ir ASS „atstovai", tačiau nežino
ma ar tie ASS „atstovai", su ASD ar 
Korp! Vytis spalvomis, ten atstovavo ASS 
Vadijai nežinomą ASS skyrių, ar vien tik 
„atstovavo" save, nes kadaise buvo gavę 
akademikų skautų spalvas, užmiršdami, 
kad tos spalvos nėra kokio tai skautiško 
laipsnio ženklas, o vien tik liudija, kad jas 
dėvintis yra pilnateisis ASS narys, akty
viai dalyvaujantis ASS veikloje ir yra 
sumokėjęs nario mokėstį. Dėvėjimas 
akademinių vienetų spalvų nedalyvaujant 
jokioje ASS veikloje ir nesumokėjus ASS 
nario mokėsčio, esmėje yra Akademinio 
Skautų Sąjūdžio apgaudinėjimas ir mūsų 
visuomenės klaidinimas.

LSS Brolijos bei Seserijos vienetuose, 
vilkiukai, paukštytės, skautai, skautės 
t. y. vaikai ir paaugliai išeina nustatytą 
LSS skautiško apmokymo programą, kur 
apmokymui vadovauja skautiškos vadovy-
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A.S. vadija posėdžiauja ir pagerbia pirmininkę fil. D. Eidukienę jos apdovanojimo Geležinio 
Vilko ordenų proga. Iš kairės fil. J, Dainauskas, V. Rasutis, G. Remienė, A. Rasutienė, A. 
Likanderienė, D. Eidukienė, A. Rauckas, K. J ežius, L. Maskaliūnas ir V. Mikūnas.

Foto J. Variakojienės

bės paskirtas vyresnysis, vyresnioji. Broli
jos bei seserijos vienetų sudėtis reguliariai 
keičiasi, tą pasikeitimą ribojant jaunimo 
amžiumi. Brolijos bei seserijos vieneto 
kiekviena nauja „generacija" išeina tą 
pačią skautišką programą. Tuo tarpu ASS 
vienetuose visas dalyvavimas vyksta 
kitaip. ASS yra ne vaikų, o suaugusių 
organizacija, kurios ir pradinį etapą 
sudaro universitetuose studijuojantis (es
miniai skautišką apmokymą išėjęs Brolijos 
ar Seserijos vienetuose), jau subrendęs 
žmogus. ASD bei Korp! Vytis skyriuose 
nėra nei skiltininkų, nei draugininkų. 
Akademinės organizacijos, nors ir pasi- 
ryžusios savo gyvenime vadovautis Ro
berto Baden-Povvell'io auklėjimo princi
pais, yra suaugusių organizacijos, tvarkosi 
draugijos veiklos demokratiniais dėsniais. 
Gavę aukštojo mokslo profesiją, t. y. 

baigę universitetą, ASD tikrosios narės ir 
Korp! Vytis senjorai, pereidami į filisterių 
eiles, nepereina į kokią naujos struktūros 
organizaciją, nes ir FSS, kuri esmėje yra 
ASD ir Korp! Vytis padalinių tąsa, 
tvarkosi demokratiniais dėsniais. Tad ASS 
veikla, nuo kandidatės ir junjoro bando
mojo laiko pradžios yra tvarkoma pačių 
narių, be jokio skiltininko ar draugininko 
nurodymų, tačiau gal ne visiems tas 
perėjimas iš vieno veiklos būdo duodasi 
lengvai. Daug kartų teko girdėti posakį, 
kad tas ar kitas net skautininkas, savo 
psichika, „liko skautukas". Akademinė 
Skautija, viso pasaulio skautų eilėse, yra 
berods vienintėlis, šešiasdešimts šeštus 
metus vykstantis „eksperimentas" — 
sambūris suaugusių žmonių, panorėjusių 
savo tolimesniame gyvenime gyventi 
skautybės principais. Tai pasididžiavimo
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pagrindas, bet drauge tai yra ir mūsų 
organizacinių sunkumų šaltinis. Priedui, 
žmogaus fizinis, fiziologinis ir psichinis 
subrendimas, gimimo metrikų plotmėje, 
neturi kalendorinio tolygumo. Juk ASS 
išeivijos veikloje buvo atvejų, kada skir
tingos kartos jaunimas (viso keli ar 
keliolika) ASS vieneto veikloje nesugebėjo 
tvarkytis suaugusių demokratiniais pa
grindais, bet griebėsi „skiltininko, draugi
ninko" arba „vadovo ir eilinio" titulu.

Kartais, vienok, atrodo, kad esminė 
ASS vienetų veiklos nykimo priežastis 
yra: jaunuomenės pirmon eilėn, bet ir 
bendras aptingimas, pasyvumas, nenoras 
bet ką pačiam veikti (ypač jei iš to nėra 
materialinės naudos), nesugebėjimas 
aplinkoje rasti ar pastebėti dirginančius 
akstinus, nes materialistinė aplinka ir 
kasdieninis naujienų srautas, o ypač TV 
vaizdai, tų žinių margumas, žinių „priė
mėją" užburia. Čia žinių priėmėjo „veikla" 
apsiriboja klausymu ar žiūrėjimu. Jisai yra 
radio bangos ar TV ekrano stiklo izoliuo
tas nuo žinių šaltinių ir tas žinių šaltinis 
neturi jokios betarpiškos priemonės tą 
klausytoją ar žiūrovą priversti veiksmu 
reaguoti j tas žinias. Net priešingai, tų 
žinių priėmėjas gali tų žinių šaltinį pagal 
savo norą išjungti ir tų žinių neklausyti. 
Žinoma, tai yra bendra mūsų laikų 
pažangos „liga".

Tą TV žinių srauto „galią" žiūrovui 
primesti, įskiepyti pasyvumą, įvairių 
kraštų psichologai ir sociologai jau senai 
pastebėjo, bet kolkas tai tėra tik „diagno
zė", kur vienintelis „receptas" tėra atsisa
kymas TV, kurio joks mūsų laikų žmogus 
nenori sau taikyti.

Žinoma, dar būtų daugiau, gal labiau 
lokalinių ar net asmeninių priežasčių dėl 
kurių vienoje ar kitoje vietovėje ASS 
vieneto veikla „užmigo". Tai būtų pesi
mistinio galvojimo „linkmė". Laimei, 
pasaulyje yra ir optimistų, kurių tarpusa- 
viems žmonių santykiams regzti daugiau 

reikia nei pesimistų. Boden-Povvell'io 
dažnai kartotas pasakojimas apie „Polyan- 
nos" žaidimą ir ASS veiklai judinti irgi 
vertas prisiminti: „Blogai, kad lūžo viena 
koja, bet gerai, kad ne abi lūžo". Tai būtų 
optimistinio galvojimo „linkmė". Veikla 
silpnoka, o vis dėl to ASS sąjūdis jau 
šešiasdešimt šeštus metus gyvuoja!

Neabejotina, kad dėl specifinių, lietu
vybei svetimo, gyvenamojo krašto sąlygų 
ASS veikla ideologinėje plotmėje silpnėja. 
Vienok ir ideologinis ASS narių aktyvu
mas, visų pirma, priklauso nuo mūsų 
pačių ryžto, nuo mūsų sugebėjimo tame 
žinių sraute atrinkti gyvas žinias, kad jų 
turiniu gyvinti ir ASS veiklą. Paskutiniųjų 
laikų įvykiai Lietuvoje, Lietuvos lietuvių 
pastangos išsilaisvinti iš sovietinės okupa
cijos, 1990 m. kovo 11 d. nutarimas išstoti 
iš „Tarybų Socialistinių Respublikų Są
jungos" sudomino visą pasaulį. Apie 
Lietuvą, Lietuvos Dovydo kovą su Mask
vos Galijotu, pilna žinių net Japonijos, 
Kinijos spaudoje. Tos žinios net sveti
muosius sužadino gyventi Lietuvos įvy
kiais. Svetimieji nepasitenkino žodžiais. 
Pvz. Austrijos gydytojų sąjunga Lietuvai 
atsiuntė visą vagoną įvairiausių vaistų.

Galima pasakyti, kad žinios apie 
Lietuvą, svetimųjų skelbiamos, mus čia, 
išeivijoje, greičiau pasiekia nei Lietuvos 
žmones. Visas tas žinias būtina registruo
ti. Tai mūsų istorijos turtas. Gal ASS 
galėtų pradėti organizuoti tokių žinių 
telkimą, arba raginti, kad ASS nariai 
aktyviai įsijungtų į kokią lietuvių instituc
iją, kuri tokį darbą jau dirba. Tai bendras 
visų lietuvių reikalas.

Ta proga reikia pažymėti, kad tarpe 
daugybės tūkstančių žinių, rašinių pritari
ančių Lietuvos žmonių pradėtai viešai 
kovai (čia, JAV) pasitaikė keli, gana 
aštrūs, demagogiški pasisakymai prieš tas 
lietuvių pastangas. Vienas asmuo, lenkų 
vardu (pats, berods iš Lietuvos sulenkėju
sių) „šaukė", kad dabar Vilniuje persekio-
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jami lenkai. Toliau buvo keli straipsniai, 
žydų vardu, kad, esą Lietuva neesanti 
verta turėti laisvės, nes II-jo pasaulinio 
karo metu, vokiečių okupacijos laikais, 
Lietuvoje buvo žudomi žydai ir t. t. 
Pastarasis atvejis, savo sinchronizavimu, 
leidžia manyti, jog čia tie (su generalizuo- 
tais kaltinimais) „žydų balsai" tikrumoje 
yra „Sovietų balsai" prieš lietuvių pastan
gas išsilaisvinti iš Sovietų okupacijos, šių 
kaltinimų sinchronizavimas yra identiškas 
su „nutarimu" priimtu 1947 m. balandžio 
15 d. (paskelbtu žydų kalba laikraštyje 
Muenchene 1947.VII.22 d., užvardintu 
„Lietuvių tautos kaltė už Lietuvos žydų 
išžudymą"). Tasai, Lietuvos žydų 
vardu, paskelbtas kaltinimas visai lietuvių 
tautai, keistu supuolimu buvo paskelbtas 
tada, kada Lietuvoje buvo partizaninio 
karo apogėjus. Užtat tada ir prakalbėjo 
„žydų balsu" Sovietai. Tad, reikia turėti ir 
tokią medžiagą, kad į ją galima būtų 
tinkamai reaguoti.

Galima manyti, kad šių, 1990 m. 
įvykiai Lietuvoje pagyvino ASS narių, 
vienetų bei jųjų valdybų susidomėjimą 
Lietuvos reikalais. Lengviausiai tai būtų 
daryti ASS skyriaus narių susirinkime, 
net periodiškai. ASS vieneto, skyriaus 
valdybos veikla turi trejopo pobūdžio 
elemento: a) reguliariai pasikartojančius, 
b) aktualius ir c) nepaprastus, a) tai ASD 
bei Korp! Vytis naujų narių priėmimas ir 
jų parengimas iki spalvų suteikimo, o taip 
pat visokie periodiniai, metiniai parengi
mai, stovyklos, studijų dienos, ASS 
metinė šventė ir t. t. b) bėgamieji vieneto 
reikalai, reguliarūs narių susirinkimai, 
vietos įvykių klausimu c) nepaprastos 
sueigos narių, surištos su įvykiais Lietu
voje.

šių laikų įvykiams Lietuvoje vis besi
plečiant, būtų gerai, kad ASD, Korp! 
Vytis, FSS ar bendro ASS skyriaus 
valdybos savo narių susirinkimus darytų 
nors kartą į mėnesį, pagal nors pvz. ir 

šitokią schematinę dienotvarkę: a) bėga
mieji vieneto reikalai, b) padėtis Lietuvoj 
ir ASS narių reagavimas į Lietuvos 
įvykius, c) pašnekesys, paskaita ar filmas, 
visą tai surišant su „kavute" ar bendrais 
pietumis.

Senesnė ASS vienetų veiklos patirtis 
parodė, kad prasmingiausios yra bendros 
visų vietos narių sueigos, dalyvaujant 
„senesniems" bei „jaunesniems" filisteri
ams ir dar studijuojantiems nariams. Ta 
proga reikėtų prisiminti dar kitą mūsų 
vienetų veiklos patirtį: seniau neretai 
sakytą posakį, kad „iniciatyva ASS darbui 
palikime jaunimui" ar „senimui", reikia 
visai išbraukti iš ASS vienetų veiklos 
planų. Veiklos iniciatyva vienete rodo 
vieneto valdyba bei nariai, nežiūrint į jų 
„senumą" ar „jaunumą". AS Sąjūdyje, 
nuo Lietuvos laikų, nariai tarpusavyje 
vartoja terminus: sesuo tikroji narė, brolis 
senjoras, brolis, sesuo filisteris, filisterė. 
Vien Ši tradicija rodo, kad ASS nariai 
sudaro vientisą šeimą. Jei jaunesnis tos 
šeimos narys neveikia, jį gali paraginti, 
jam gali padėti vyresnis (amžiumi) ir 
atvirkščiai. Praktika parodė, jog geriausiai 
veikia tie ASS vienetai, kurių vadovybėje 
drauge dirba senesnieji ir jaunesnieji ASS 
nariai. Tad, būtina, kad ir ASD bei Korp! 
Vytis vienetų valdybose, pagal vietos 
galimybes, dalyvauti ir filisterės, filiste
riai, ypač tie, kurie turi didesnę akademi
nės veiklos patirtį. Tada ir skyrių narių 
susirinkimai bus darnesni ir gyvesni. Bus 
daugiau dalyvių turinčių įvairią patirtį.

Ilgą laiką nedarant skyriaus narių 
susirinkimų, o pradedant juos dabar 
daryti reguliariai ir dažnai, pradžioje gali 
būti nesklandumų: vienam kitam bus 
nepatogus šaukiamo susirinkimo laikas, 
kitam kasdieniniai darbai trukdys atvykti į 
tą susirinkimą ir t. t. Vienok, jei vieneto 
narių susirinkimai bus šaukiami regulia
riai, maždaug periodiškai, su laiku, bus vis 
daugiau dalyvių, kurie savo laiką suderins

11

12



su susirinkimo laiku. Svarbu, kad susirin
kimo tema būtų patraukli.

Nuo pat 1924 m. studento skauto 
užsibrėžtas kelias buvo: niekad nenustoti 
mokytis, niekad nebijoti ko nors naujo 
išmokti.

ASS nariai, būdami įvairių profesijų, 
net savo siauromis žiniomis, gali būti 
įdomūs kitų profesijų ASS nariams, o 
ypač jei jie tas savo žinias, patirtį pateiks 
patraukliai. Atrodo, kad šitaip prieinant 
prie susirinkimų (o taip pat prie studijų 
dienų, stovyklų bei suvažiavimų temų), 
savo narių tarpe visuomet turėsime 
paskaitininkų pakankamai. Žinoma, prik
lausomai nuo įvykių Lietuvoje, pasaulyje, 
kurios nors temos, tuo ar kitu laiku, bus 
svarbesnės ar įdomesnės.

Kalbant apie ASS susirinkimų ( o gal 
net ir studijų dienų) dalyvių susidomėjimą 
ta ar kita tematika, šiuo metu prasminga 
yra atkreipti dėmesį į tą tematiką, kuriąja 
dabar domisi žmonės Lietuvoje. Lietuvoje 
nuo 1988 m. pabaigos nepaliaujamai 
didėja susidomėjimas Lietuvos istorija — 
senąja ir Lietuvos Nepriklausomybės 
laiko. Nuo pat pradžios Sovietiškos oku
pacijos Lietuvos mokyklose senosios 
Lietuvos istorija buvo dėstoma sukarika
tūrinta forma, daug ką visiškai nutylint, o 
Nepriklausomos Lietuvos istorija buvo 
veik išbraukta. Užtat, per pastaruosius 
pora metų, dažnas svetys iš Lietuvos 
pirmučiausia ieškojo Lietuvos istorijos 
veikalų, vadovėlių išleistų Nepriklauso
mybės laikais, išeivijoje ir visokia dingsti
mi vežėsi tokias knygas į Lietuvą. Gal 
labiausiai buvo ieškoma A. Šapokos 
„Lietuvos istorija", išleista 1936 m. Lietu
voje ir du kartu perspausdinta išeivijoje 
(antrą kartą Chicagoje Vydūno Jaunimo 
Fondo). Svečiai iš Lietuvos, ypač jaunes
nieji, per tą laiką klausinėjo apie: kovas su 
bolševikais, bermontininkais, lenkais, 
POW veiklą, Klaipėdos sukilimą, 
Neumano-Saso bylą, Nepriklausomos 

Lietuvos kariuomenę, visuomenines, stu
dentiškas, moksleiviškas organizacijas, 
Paramos, Maisto, Pienocentro, Lietūkio 
įmones, Lietuvos banką ir lito įvedimą, 
sveikatos ir socialinę apsaugą ir t. t. Tas 
spragas, aišku, turi užpildyti atitinkami 
rašiniai, knygos, dokumentų rinkiniai. 
Tačiau, tie klausimai taip pat aiškiai rodo, 
kad Lietuvos istorijos klausimų pažini
mas, šiuo metu, yra viena aktualiausių 
temų. ASS skyriai tai turi turėti galvoje. 
Savo ruožtu mums visiems niekad negali 
būti perdaug pažinimo žinių iš Lietuvos 
istorijos. Tad, sakykime, ASS skyriaus 
sueigoje galėtų būti ne vien tik tokia 
paskaita Lietuvos istorijos tema, bet ir 
pvz. suorganizuota Lietuvos istorijos 
tema viktorina (bendra prasme: — žaidi
mas, kai reikia atsakyti į klausimus iš 
įvairių mokslų ir kitų sričių), kad sueigos 
dalyviai galėtų pamiklinti savo atmintį ir 
prisiminti kokius konkrečius Lietuvos 
istorijos įvykius ir tai ne vien politinius, 
bet ir kultūrinius, senos Lietuvos kasdie
ninio gyvenimo, net ir anekdotinius 
pasakojimus. Viktorinos gali būti iš 
Lietuvos geografijos, floros, faunos ir t. t. 
Svarbu, kad paskaitos tema į diskusijas 
įtrauktų kuo didesnį skaičių tokio susirin
kimo dalyvių. Savo ruožtu galima pagal
voti ir apie parengimą ir išleidimą litera
tūros Lietuvos istorijos klausimais.

Toliau seka kokie didesni, bet vienkar
tiniai darbai. Pvz. dabar tai galėtų būti: 
„laisvojo pasaulio" žmonių supažindini
mas su Lietuvos žmonių Golgota, kuri 
prasidėjo 1940 m., Sovietams okupavus 
Lietuvą. Pastaraisiais laikais Lietuvoje 
pasirodė daug atsiminimų buv. kalinių 
tremtinių, kurie išliko gyvi pergyvenę 
kalėjimų, koncentracijos stovyklų, trem
ties „amžino įšalo žemėje" baisenybes. 
Žydų tautos Nacių Vokietijos vykdytas 
Holocaust'as laisvajame pasaulyje vis ir 
vis primenamas, nes tai buvo žydų tautos 
žmonių naikinimas vien tik todėl, kad jie

12

13



A.S.S. vadija po eilinio pasėdžio savo būstinėje: fil. fil. A. Rasutienė, A. Likanderienė, D. 
Eidukienė (pirm.), V. Mikūnas; stovi: V. Rasutis, J. Dainauskas, G. Mačiulienė, J. 
Vartakojtenė, yį, Rauchas, R. Viskanta, K. Jecius. Foto L. Ndaskaliūno

Fil. ]. Variakojienė užriša juosti} A.S.S. vadijos pirm. D. Eidukienėi jos atžymėjimo Geležinio
Vilko ordenu proga. Foto L. Maskaliūno

13

14



buvo žydai. Sovietų Sąjungoje, gal dar 
labiau rafinuotai vykdytas, buvo visos 
virtinės tautų, tautelių genocidas, irgi 
Holocaust'as, nes faktiškai paskirų etninių 
grupių žmonės buvo naikinami vien todėl, 
kad jie buvo tų etninių grupių nariai, nors 
kartais įvairia dingstimi. Vokiečiai gabe
namus sunaikinti žydus visaip apgaudinė
jo, sakydami, kad gabena darbams į kokią 
kitą stovyklą ir t. t. Tuo tarpu iš parody
mų paskelbtų atsiminimuose matyti, kad 
Sovietų ginkluoti sargybiniai ir „amžino 
įšalo žemės" stovyklų vadovybė ištrem
tiems lietuviams atvirai sakė, kad jie (t. y. 
tie tremtiniai lietuviai) į tremtį atgabenti 
sunaikinimui. Iš jų gyvais išliko tik maža 
dalis. Pvz. iš 500 lietuvių grupės, kuri 
1940 buvo ištremta (jų tarpe buvo ir buv. 
Lietuvos švietimo ministeris prof. J. 
Tonkūnas), išliko gyvi tik 4 lietuviai 
kaliniai. Jie visi buvo ištremti sunaikini
mui todėl, kad jie buvo lietuviai. O kiek 
buvo išžudyta, gyvais sudeginta, lietuvių 
1944 metų Kalėdų švenčių metu Suvalki
joje. Tai buvo, tikra to žodžio prasme 
lietuvių Holokaust'as. Čia galima paminė
ti kelis tokius veikalus: „Amžino įšalo 
žemė" (išeivijoje pristatyta), „Leiskit į 
tėvynę" (daugiausia tai mokytojų atsimi
nimai), V. Gustainio „Be kaltės", Ant. 
Kryžanausko „Už ką", K. Garbačiauskie- 
nės (Skipitytės) „Jei laimė nebūtų lydėju
si" ir kt. Labiausiai verta kreipti dėmesį į 
atsiminimus tų, kurie drauge su tėvais 
buvo ištremti būdami vaikais, kūdikiais. 
„Amžino įšalo žemė", tai vien vaikų 
atsiminimai, pavieniai išlikę gyvais iš 
tūkstančių vaikų, kūdikių, kuriuos sunai
kino sovietiškas Holocaust'as. Jų atsimini
mus būtina išversti į anglų, prancūzų, 
ispanų, vokiečių, italų ir gal net į japonų 
kalbas ir kuo plačiausiai paskleisti pasau
lyje, o pirmon eilėn pasiųsti UNESCO, 
kuri įsitaisiusi Paryžiuje, didžiuliais ti
ražais leidžia leidinius apie tai kaip 
Etijopijoje, Namibijoje, ar Afrikos vidurio 
ruožo Suaheli smėliuose badu miršta 
14

kūdikiai, bet iki šiol nieko nepaskelbė apie 
Sovietiško Holocaust'© sunaikintus, nužu
dytus vaikus, kūdikius.

„Amžino įšalo žemės" stovyklose 
stalinistiniai teismai, tarytum dideliausius 
nusikaltėlius, kalėjimo bausmėmis teisė 
vaikus, pvz. už tai, kad paauglis stovyklos 
kepykloje, neturįs jėgų „išdirbti" stovyk
los vadovybės nustatytą normą ir užtai 
negavęs duonos, — „pavogė" duonos 
gabalą, arba mergaitė, — už tai, kad į 
apledėjusį baraką atitempė „lagerio nuos
avybę", aptriušusią lentą, kad barake 
sušildyti vandenį, kad tos mergaitės 
mirštančiai motinai suvilginti lupas. O 
našlaičiai, kurių tėvai dažniausiai buvo 
mirę badu, arba kurių tėvai dar buvo gyvi, 
bet jau neturėjo jėgų, kad atsikelti ir 
pasirūpinti tais vaikais, kurie gi patys jak 
buvo „nedirbantieji" (!!), ir kurie masiniai 
mirė, vienintelę „užkandą" turėdami ledo 
gabalėlius, nugrandytus nuo barako lan
go, iš vidaus apledėjusio storu ledo 
sluoksniu. O tuo pačiu metu, tų naikini
mo stovyklų vadovybė, kalinių atgabento
mis malkomis apšildytuose pastatuose, 
mito JAV atsiųstais konservais, riebalais.

Tai tik maža dalelytė to Sovietiško 
Holocaust'o baisenybių. Neabejotina, kad 
ASS vienetai, nariai konkrečiai prisidėtų 
prie Lietuvos reikalų gynimo, nes tie 
atsiminimai gyvų, konkrečių žmonių, yra 
parodymai, kurie griauna 1940 m. pask
leistą Sovietų mitą apie tai, kad Lietuva, 
kad Pabaltijos valstybės džiaugėsi Sovietų 
atėjimu. Neužmirškime, kad Sovietų 
ideologas Suslovas lietuviams grąsinęs: 
„Lietuva gal ir būsianti, bet be lietuvių". 
Vien tų parodymų, kurie yra paminėtuose 
veikaluose, pakanka įrodymui, kad ir 
lietuviai buvo pasmerkti sunaikinimui 
todėl, kad jie buvo lietuviai, o tai jau 
neabejotinas Holocaust'as. Gi tokių atsi
minimų, t. y. dokumentinių parodymų, 
vis daugėja. Tad, to darbo — vertimo — 
apimtis būtų net labai didelė.

Gal kai kas pasakys, jog tai per dideli
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„reikalavimai" tokiai „nerangiai" organi
zacijai: Akademiniam Skautų Sąjūdžiui! 
Manau, kad ne! Reikia tik pradėti. Juk 
nominaliai ASS eilės net labai didelės. 
Pagaliau esame „elitarinė" (? !) organizac
ija, tad „Noblesse oblige" (elitarinė padė
tis įpareigoja). Atrodo, kad gana daug 
ASS narių įsijungė į Lietuvos laisvinimo 
darbą, nuvykdami dirbti Lietuvoje. 
1989.VI.20 (VII.4) VI.22 d. Lietuvoje buvo 
nutarta atkurti „Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitetą", kuris 1989 m. rudenį 
pradėjo veikti, š.m. birželio mėnesį, per 
simultaninius to universiteto senato 
rinkimus, Vytauto Didžiojo Universiteto 
rektoriumi išrinktas filisteris prof. dr. 
Algirdas Avižienis, aktyvus ASS narys, 
Kalifornijos univ. Los Angeles profesori
us. Čia verta prisiminti, kad tame pačiame 
universitete, kurį jie buvo baigę, Neprik
lausomos Lietuvos laikais, į universiteto 
mokslo personalo jau buvo įsijungę 
keliolika akademikų skautų ir, kas svar
biausia, visi jie buvo akademinių skautiš
kų vienetų aktyvūs nariai.

Ad Meliorem!

NAUJI VYDŪNO FONDO LEIDINIAI

MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA, autorė A. Rūta. 
Tai Akademikių Skaučių Draugovės Garbės narės, 
Lietuvos operos primadonos Vincės Jonuškaitės- 
Zaunienės monografija, gausiai iliustruota, kietais 
viršeliais, 288 pusi, knyga, redaktorius fil. Valenti
nas Varnas.

Knygos išleidimu rūpinasi ASS Los Angeles 
skyrius. Leidėjas yra Vydūno Jaunimo fondas, 
tiražas 1000 egz. Knyga nuo birželio mėn. 15 d. bus 
gaunama pas leidėjus ir Los Angeles pas fil. V. 
Varnę, 2307 Lyric Ave., Los Angeles, CA. 90027.

MĖLYNO 
KARVELĖLIO 

Š'V I E S A

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, 
autorius Aleksandras Merkelis. Išleido ASS Vydūno 
jaunimo Fondas 1989 m. Chicagoje. Redagavo 
Vytautas P. Mikūnas. Spaudė M. Morkūno spaustu
vė. Tiražas 1000 egz. 416 psl. gausiai iliustruotas.

Su gailesčiu pranešame, kad 
vasario mėn. 15 d. Kaune mirė

Fil. DANUTĖ BORTKEVIČIŪTĖ MIKALAJŪNIENĖ,

Akademikių Skaučių Draugovės 
darbšti narė. Tebūna lengva gimtoji žemelė. 

Likusiai šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Akademinis skautų sąjūdis 
Vydūno jaunimo fondas 

Mūsų Vyčio redakcija
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ISTORINĖ KLAIDA

Prieš metus netekome dviejų lietuvybės tvirtų stulpų: s. K. Jurgėlos ir fil. L. Griniaus. 
Pagrindinė rašinių tema buvo Lietuvos problemos. Jų atsiminimui spausdiname fil. L. Griniaus 
rašinį, kuriame jis taiso paskelbtas klaidas.

1988 metų vasario 29 dieną Vašingtone 
miręs vyresnysis skautininkas teisininkas 
ir istorijos daktaras Konstantinas Rudami
na JURGELA buvo ne eilinis Lietuvos 
istorikas (ž. „Mūsų Vytis", 1987 nr. 3/41, 
o nuo 1979 metų iki mirties — Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto vice pirmi
ninkas. šiose pareigose jis keliolika metų 
pergyveno neteisybę, kurią, jo nuomone, 
padarė latviai. Klausimas lietė įsakymą 
lietuvių išvežimams 1941 metais. K. R. 
Jurgėlos 1984 metų balandžio 21 laiškas 
tuometiniam Pasaulio laisvų latvių Federa
cijos pirmininkui dr. Olgers Pavlovskis, 
yra vertas istorinio dėmesio. Jį jungiu 
lietuviškai.

„Mielas Olgers,

Aš gavau Jūsų balandžio 10 laiško 
kopiją Liūtui Griniui dėl latvių siūlomo 
Sovietų Sąjungos teismo. Vlikas šį reikalą 
svarstys balandžio 28 posėdyje. Iki to 
laiko, noriu Jus perspėti dėl 6 puslapyje 
esančio teigimo, dėl: „Ivan Serov, NKVD 
(dabar KGB) viršininko pavaduotojo (įsa
kymo, LG.), pasirašyto spalio 11, vos 
šešiom dienom praslinkus po latvių- 
sovietų tarpusavio pagelbos susitarimo, ir 
kitų pareiškimų liečiančių šį Serov įsaky
mą.

„Prašau perskaityti mano knygos "Li
thuania. The Outpost of Freedom" 214- 
215 puslapius. Pamatysite, kad keletas 
NKVD instrukcijų, kurios įvertina liaudies 
priešus, nurodo (turi būti 'nenurodo', 
L.G.) Sovietų Sąjungos NKVD 1939 spalio 
11 įsakymo nr. 001223. Niekas šio įsaky

mo kopijos neturi, nebent ji būtų Hoover 
bibliotekoje Kalifornijoje tarp Rusijoje 
paimtų NKVD archyvų.

„1941 gegužės 21, Sovietų Sąjungos 
NKGB-istas MERKULOV įsakė pirmajam 
Lietuvos NKGB viršininkui GLADKOV 
paruošti priešsovietiško nusistatymo žmo
nių išvežimą. GLADKOV, savo įsakyme 
nr. 1/1160 liepė apskričių trijukėms įvyk
dyti jums žinomą operaciją ir prie jos 
prijungė išvežimų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vykdymo instrukcijas Įsakymas ir 
instrukcijos buvo antspauduotos. 'Gauta. 
NKVD Šiauliai, 1941 birželio 7'. Tai buvo 
pagarsėjęs 'Serov įsakymas'.

„Sekant Hitlerio 'policijos elito' pavyz
džiu, 1941 metų vasaryje NKVD buvo 
perskelta įkuriant NKGB. Serov pasirašy
tas ir paliudytas įsakymas buvo mimeogra- 
fuotas.

„Tik dvi 'Serov įsakymo' kopijos buvo 
gautos: viena Harrison Londone, kita — 
mano Niujorke. Aš greitomis ją išverčiau į 
anglų kalbą ir mes ją panaudojome pirmoje 
bendroje lietuvių-latvių-estų delegacijoje 
pas Roosevelt Baltuose rūmuose. Harrison 
atspausdino savo 'Lithuania's Fight for 
Freedom" Londone 1944 metų lapkrityje. 
Mes, Amerikos lietuvių informacijos cen
tras (LAIC), Niujorke atspausdinome 
bendrą memorandumą, kaip bendrą pabal- 
tiečių atsišaukimą FDR, taip pat 1944 
metų lapkrityje. Bendras memorandumas 
buvo mano, Niujorko advokato, Lielnors ir 
Kaarel Pusta paruoštas ir redaguotas ir 
pasirašytas (atatinkamų, L.G.) amerikiečių

16

17



organizacijų. Latviai niekad atskiros kopi
jos negavo.

„Kai aš buvau Valstybės departamento 
paskolintas patarėju Kersten komisijai, 
mes pristatėme komisijai maišą dokumen
tų, įskaitant ,Serov įsakymą7, kuris buvo 
paliudytas MERKELIO, kaip tikras lietu
vių sukilėlių Šiauliuose paimtas (doku
mentas, L.G.). Aš jį apibūdinau, (bet 
dokumente, L.G.) nebuvo naujai sukurtos 
NKGB datos ir numerio.

„Vėliau, ministeris Feldmanis man 
atsiuntė Stokholme išleistą 'These Names 
Accuse'. Kai aš jį paskiau susitikau, 
apgailestavau, kad 'These Names Accuse' 
kelis kartus įterpė nr. 001223 ir 1939 
spalio 11 datą. Feldmanis pasakė: 'Kas 
žinos skirtumą 7'. Aš atsakiau: 'Esu 
advokatas, jeigu dokumento dalis yra 
padirbta, visas dokumentas yra padirbtas'. 
Jis gūžtelėjo pečiais — lygiai, kaip mūsų 
pažįstamas Gunars (Meirovics, Pasaulio 
pabaltiečių santalkoje, L.G.) pasakė apie 
Laisvės radiją — 'jei jie duoda mums radiją, 
mes jį panaudojame'. NE, ne tuomet, jeigu 
mes pažeminame mūsų šventą laisvės 
tikslą į 'sovietiškų tautų' reikalą (Kita dr. 
K. Jurgėlos atkakli kova buvo už Pabaltijo 
radijo programų perkėlimą iš sovietams 
skirtos Laisvės radijo į Laisvosios Europos 
radiją. Jo raginimu tai pasisekė VLIKo 
pirmininkui, dr. K. Bobeliui, padaryti 1986 
metais. L.G.). 

t

„Dėl šių priežasčių Jūs turite atidžiau 
perskaityti pasiūlymą ir panaikinti netei
singas nuorodas.

„Priimkite mano perspėjimą toje dvasi
oje, kurioje jis duodamas: dėl teisybės ir iš 
draugiškumo. Nuoširdžiai Jūsų, ..."

Skautininkas dr. K. Jurgėla gana užsis
pyrusiai kovojo už tai, ką jis tikėjo. Noriu 
tikėti, kad tai buvo SKAUTIŠKAS princi- 
piškumas. Jo tvirtinimas, kad 1941 metų 
birželyje lietuvių sukilėlių, Šiauliuose

A. a. fil. Liūtas Grinius

surasta "Serov'o įsakymo" mimeografuota 
kopija buvo be datos ir be numerio, turbūt 
buvo teisinga ir jis apie tai daug kartų 
susijaudinęs kalbėjo. Deja, kartą padarytą 
klaidą yra sunku ištaisyti ir beveik visi 
1941 metų išvežimus liečiantys šaltiniai šią 
klaidą kartoja. Dr. Olgers Pavlovskis į dr. 
K. Jurgėlos laišką taip pat nereagavo, ir 
1985 m. kaltinamasis aktas Sovietų Sąjun
gai Kopenhagos teisme mini Serov įsaky
mo numerį ir datą.

šia proga prisimintina ir kito mūsų 
skautininko, a.a. inžinieriaus profesoriaus 
Stepono Kolupailos, surasta klaida. Tyrin
ėdamas hidraulikos bibliografiją, jis rado 
dar pereito šimtmečio antroje pusėje 
neteisingai perrašytą lygtį, kuri buvo 
kartojama bent septyniasdešimtį metų. . . 
(apie tai skaitytojas ras ankstyvesniuose 
„Mūsų Vyčio" numeriuose, L.G.)

fil. Liūtas Grinius

LIETUVOS
N AC ON ALINE 
M. MAŽVYDO 
BIBI IOTEKA
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65-sis A.S.S. gimtadienis ir 
prisiminimai

Fil. Jadvyga Viliūnienė

65-metai — ilgas laiko tarpas. Ilgas 
pavienio žmogaus gyvenime, ilgas ir 
organizacijos gyvenime. Organizacijos 
išsilaikymą neišvengiamai apsprendžia ir 
nulemia jos prasmingumas, reikšmingu
mas visuomeninio gyvenimo vyksme. Tik 
tos, kurios pereina per šitą kietą, natūralų 
gyvenimo bandymą — išsilaiko. Akademi
nė skautija š.m., spalio 16 d., jau atšventė 
65-sius metus. Įsisteigusi atgimstančioj 
Lietuvoj, kaip bandymas suaugusiems 
tęsti augančiam jaunimui skirtą skautybę, 
neišnyko per visus pasaulinius sąmyšius, 
išlaikė net mūsų išsibarstymą po visus 
pasaulio kontinentus. Ir ne tik išlaikė, — 
šiandien, pažvelgę į nueitą kelią, galime 
pasakyti, kad akademinė skautija subren
do savo idėja, išaugo narių skaičiumi ir 
įgijo svorio lietuviškoj išeivijoj. Negana 
to, su džiaugsmu konstatuojame, kad jos 
vairavimą pamažu perima jaunoji karta — 
dabarties ir ateities karta, išklausydama 
tačiau ir senųjų, filisterių, balso.

šio sąjūdžio užuomazga beveik sutam
pa su mūsų pirmosios aukštosios mokyk
los — universiteto — užuomazga. 1922 
m. vasario mėn. Aukštieji Kursai specialiu 
vyriausybės aktu buvo paversti Lietuvos 
Universitetu. Vargo dienas tebegyveno 
Lietuva, sunki buvo Universiteto pradžia, 
bet pakili nuotaika, jaunatviškas entuziaz
mas ir darbščios rankos dėjo plytą prie 
plytos ir augo bibliotekos, susibūrė moko
masis personalas, pradėjo kristalizuotis 
universitetinės ir studentiškos tradicijos. 
Kūrėsi politinės, profesinės organizacijos, 
kai kurios kopijuodamos Vokietijos uni
versitetų korporacijas.

Lietuvos Skautija, vos 1918 m. įsikū
rusi, nedaug dar turėjo brandesnio 
amžiaus žmonių, tačiau jau 1924 m. jų 
sauja nutarė, kad skautams-tėms nėra 
reikalo glaustis prie kitų akademinių 
vienetų — skautiškas ideologinis pagrin
das yra puikus laidas pajungti studijuo
jantį jaunimą, skautišką saviauklą, išeitą 
gimnazijos suole, pritaikius ir suderinus 
su studijom ir studentiškom formom. 
Pagrindinis tikslas buvo, kad per 4-6 
studijų metus studijuojantieji neatsitrauk
tų nuo skautybės ir tą laiką išnaudotų 
įsigilinimui į jos ideologiją ir susipažini
mui su jos filosofine puse. 1924 m. spalio 
16 d. buvo formaliai įregistruota Studen
tų Skautų Draugovė, išviršiniai priėmusi 
korporacijos charakterį. Savo šūkiu pasi
rinko Ad Meliorem! — Vis geryn!

ši Draugovė tapo pionieriumi skautiš
kąją ideologiją įgyvendinant suaugusiųjų 
asmeninio ir visuomeninio gyvenimo 
srityse. Tai buvo žygis, neturintis sau 
pavyzdžio praeityje ir kituose kraštuose 
ir, kiek yra duomenų, tokia forma ir 
intensyvumu kol kas ribojasi lietuviais 
akademikais.

Pradžia neišvengė audrų, persiforma- 
vimų, kol galutinai Akademinio Skautų 
Sąjūdžio veikla buvo suskirstyta į vyrų 
Korp! Vytis ir Studenčių Skaučių Drau
govę, kurios labai artimai bendradarbiavo.

šis skautiškų principų apolitinis sąjū
dis siękė idealios lietuvių vienybės ir 
pabrėžė asmenybės saviauklos reikšmę. 
Išeivijos terminais kalbant, galima būtų jį 
pavadinti bendruomeniniu sąjūdžiu. Gal 
dėl to nepriklausomybės laikais, su visom
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siautėjusiom politinėm įtakom, tiek Korp! 
Vytis, tiek Draugovė nebuvo pergausūs 
narių skaičium. Po karo Vokietijoj ir 
išeivijoj tie skaičiai sparčiai išaugo iki 
tūkstančio. Atrodo, kad išeivijoj, sumažė
jus politinių srovių reikšmei ir augant 
bendruomeniškai lietuvių sąmonei, tokia 
visuotinų žmogiškų principų ir idealistinio 
nusistatymo jaunimo ir filisterių sąjunga 
buvo ir tebėra patraukli ir aktuali.

šiandien noriu pasidalinti žiupsneliu 
mano pačios atsiminimų iš paskutiniųjų 
metų Kauno universitete dar normalios 
Draugovės veiklos ir paminėti margą, 
besikeičiantį gyvenimą — 4 metus Vil
niaus Universitete, kuris šiemet švenčia 
jau 410 metų sukaktų.

Pradžioj šitas užsimojimas atrodė 
beveik neįmanomas. Praeitis atrodė tik 
pilna veidų, vardiį ir nesibaigiančių kelio
nių — ir taip senai, kad beveik neteisybė. 
Jokio vientisumo, jokios chronologinės 
tvarkos. Pavarčius, tačiau, užsilikusius 
popierėlius ir prisivertus pasiknisti po 
aprūdijusią atmintį, iškyla viens po kito 
šviesūs taškeliai. Tik kad ta žmogaus 
atmintis tikrai išdaigi bendrininkė. Istori
nių svarbių įvykių detalės dažnai neatka
samai užsimiršta, o smulkūs, trivialūs 
atsitikimai išlieka tais šviesiais taškeliais 
ilgiausius metus. Jais ir bandysim pasida
linti su Jumis. . .

Grįšiu toli atgal — į labai jauną, 
svaiginančią 38-jų metų vasarą. Ką tik 
nusišluosčius paskutines ašaras paliekant 
gimnaziją, su geriausia drauge Stase 
Korsakaite (dabar dr. Pacevičienė, gyv. 
Adelaidėje), pradėjom planuoti važiavimą 
iš mūsų provincijos miesto į tolimą, 
nežinomą universitetą. Lietuvos mastu, iš 
Panevėžio į Kauną buvo toli ir studijos ir 
studentiškas gyvenimas buvo tik iš pasa
kojimų girdėtas. Vasara praėjo rašant ir 
perrašant dešimtį kartų trafaretinį prašy
mą „Jo Ekscelencijai Vytauto Didžiojo 

Universiteto Rektoriui", nes koks taškas 
buvo nukrypęs į šoną, ar didžioji raidė 
atrodė nepakankamai išraityta. Taip pat, 
bespėliojant, kaip ten susigaudysim pas
kaitose ar auditorijose — ir raminom 
save, kad jei nežinosim, tai dekano eisim 
paklaust, kuris atrodo tam tik ir sėdėjo, 
kad nurodytų studentams auditorijas.

Žinojom apie korporacijų daugybę, bet 
čia jokios problemos nebuvo. Per visą 
gimnaziją skautavusioms mums buvo 
aišku, kad prisijungsim prie Studenčių 
Skaučių Draugovės.

Nuvažiavus į Kauną, tikrai atsivėrė 
visai naujas gyvenimas — tiesiog pasken- 
dom studentiškoj jūroj, bet paskaitose 
šiaip taip susigaudėm. Ir gerai, nes prie 
dekano (kelio rodytojo) tai tikrai sunku 
būtų buvę prieiti.

Kur tikrai pasijutom namuose, tai 
Studenčių Skaučių Draugovėj, kaip kad 
jos žadėjo savo kviečiamajam laiške — o 
jis skambėjo taip:

„Atvažiavusi į Kauną, sese, kad Alma 
Mater sienose toliau ruoštumeis gyveni
mui. Margą pasaulį pamatei čia atvykusi. 
Įvairiaspalvės korporacijų kepuraitės čia 
traukia akį, o širdį vilioja skambūs šūkiai. 
Ir reikia iš jų visų vieną išsirinkti. . . Tau 
ilgai galvoti nereikės. Jau 14-ti metai kaip 
veikia Studenčių Skaučių Draugovė uni
versitete, jungdama į vieną būrelį studi
juojančias. Ir Tavo, sese, čia vieta. Čia Tu 
rasi draugiškumą, meilę, ir reikalui esant, 
pagalbos ranką. Mes laukiame Tavęs!"

Ir tikrai radom žaviausią būrį iš visų. 
Jų visų pavardžių net nebandysiu išvar
dinti — atrodė šimtai. Mums naujokėms 
jos visos buvo tokios visažinančios, tokios 
gražios, tokios įdomios, kad nei minutei 
nesuabejojom savo pasirinkimu. D-vės 
Valdybos pirmininke buvo Milda Kuršai- 
tė, bebaigianti mediciną, dabar dr. Budrie
nė Amerikoj. Visos kandidatės gavome po 
globėją. Manoji buvo Marytė 
Pšemeneckaitė-Milvydienė, dabar gyve
nanti Šveicarijoje.
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Sveikiname atgimusį Skautų Aidą Klaipėdoje, ir tikimės, kad jis nugalės 
blokadinius ir kitus sunkumus. Rašykime jiems, adr.: Skautų Aidas, H. Manto 
2, Klaipėda 235800, Lietuva.

“Skautų aidas”
"Žurnalas ne tik skautams, 
bet ir jaunimui", - sako jo 
vyr. redaktorius Vytautas 

Kudarauskas

Ramunė SAKALAUSKAITĖ
“Besiblaškantis jaunime Jeigu 

Tau iki gyvo kaulo įkyrėjo visa 
spauda ir jeigu dar kišenėje turi 
vieną rb, nusipirk "Skautų aidą", - 
prieš pasirodant žurnalui rašė jo 
karėjai.

Sausio 10 d. oficialiai Klaipėdoje 
užregistruota redakcija praėjusį 
penktadienį susilaukė naujagimio 
- "Skautų aido" pirmojo numerio.

Kodėl pradėta vėl leisti “Skautų 
aidą", pirmą kartą Lietuvoje 
pasirodžiusį 1923 m., o Jungtinėse 
Valstijose tebespausdinamą iki šiol, 

- gali kilti klausimas skaitytojams. 
“Populiarinam skautų Judėjimą”, - 
pasakoja redaktorius, pats 
priklausąs Lietuvos skautų sąjun
gai. “Skautų aidas” - žurnalas ne 
tik skautams, bet ir visam jauni
mui. Jį kuria 7 jauni žmonės", - 
tęsia jauniausias Lietuvoje žurnalo 
redaktorius ir leidėjas.

Pirmasis mėnraštis, nors ir 
išspausdintas ant blokadinio popi
eriaus, savo išvaizda nenusileidžia 
kitiems storokiems Lietuvos leid
iniams. Jame rasite pasakojimą apie 
Lietuvos karo mokyklą, skautiško 
gyvenimo akimirkas, interviu su 18- 
os metų kandidatu į Klaipėdos 
savivaldybės deputatus, praktiškus 
patarimus skautukams, muzikos 
ir sporto skyrelius.

Petro MalOko nuotr.
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Draugovės veikla buvo suskirstyta 
skiltimis. Kandidatės savosiose skiltyse 
ruošėsi tikrosios narės egzaminams, kartu 
prisidėdamos prie Draugovės skautiško ir 
visuomeninio gyvenimo, kuris 38-39-siais 
metais buvo itin gyvas ir įvairus (ypač 
stipriai buvo propaguojamas tautinis 
menas — audiniai, rūbai). Parengimuose 
gražiai, vieningai bendradarbiavome su 
broliais akademikais „vytiečiais" (kurių 
būry negalėjai nepastebėti tokio plono, 
plono ir ilgo kaip smilga brolio Balio 
Barkaus — dabartinio sydnėjiškio, ypač 
kad jo geriausias draugas jam buvo 
maždaug iki kelių. . .). Ir tie metai praėjo 
kaip sapnas. . .

Pavasarį, birželio 4 d., iškilmingoj 
Draugovės sueigoj mūsų bene 16 buvome 
pakeltos į tikrąsias nares. Visos, pasi
puošusios tautiniais rūbais, gavome spal
vas, buvome apdovanotos gėlių puokštė
mis, ir nauja balta juostelė, ant per metus 
apdėvėtos kepuraitės, taip išdidžiai ir 
ryškiai švietė.

Neramūs buvo, tačiau, 1939 metai. II- 
jo pasaulinio karo pradžia — žlugo 
Lenkija. Atgauname Vilnių ir pasklinda 
gandas, kad dalį Universiteto kels į Vilnių.

Spalio 28 diena liko nepamirštama — 
skaitlingas būrys studenčių skaučių ir 
vytiečių drauge su kitom organizacijom 
vykstam pirmą kartą į Vilnių. Jau pati 
kelionė traukiniu pilna pakilios nuotaikos, 
nesibaigiančių dainų. Iš stoties gi pabirus į 
aikštę mums atsivėrė nežemiškas vaizdas: 
tarp senų, susimąsčiusių Vilniaus mūrų 
ryškėjo — tiesiai prieš akis — Katedra, 
Trys Kryžiai, Gedimino Kalnas su pilim. 
Atrodė, kad tai buvo fotomontažas, o ne 
tikrovė, kuriam laikui atėmusi žadą 
visiems. Paskui su daina žygiavom Vil
niaus gatvėmis, kartu dairydamiesi, ger
dami naujus vaizdus, stebimi praeinančių 
vietinių. Tvarką prižiūrėjo mūsų raitoji 
policija ant riestakaklių žirgų, kuriems 
atrodo baimingą pagarbą atidavė net ir 

labiausiai pasipūtę lenkai — taip, rodos, ir 
galėjai išskaityt jų akyse: „Neblogai tie 
chamai atrodo!", o mumyse tai žadino 
kibirkštėlę pasididžiavimo. Pamaldos Auš
ros Vartuose, didingos iškilmės Gedimino 
Kalne paliko neišdildomus įspūdžius.

Sitam rudens semestrui baigiantis 
sužinojom, kad mūsų fakultetas tikrai 
perkeliamas nuo sausio mėn. į Vilnių. 
Didžiulis pasikeitimas. Jau pirmiausia kilo 
labai žemiškas klausimas — kur reikės 
gyventi? Skirtis teko su tikrai ilgamete 
drauge ir paskubomis sutariau, kad 
Vilniuje gyvensiu su Rygos lietuvaite 
Birute. Kadangi ji Kalėdų atostogas 
norėjo praleisti su tėvais Rygoje, kambarį 
rasti prižadėjau aš, ypač padrąsinta žinių, 
kad skelbimų ir kambarių esą pilna — 
daug nuo karo nukentėjusių lenkų norėjo 
nuomininkų, kad papildžius išardytas pa
jamas.

Gruodžio mėn. apie vidurį nuvažiavau 
viena iš Panevėžio į Vilnių. Jau ilgoj 
kelionėj sušalau, o išėjus iš stoties į gatvę 
šaltis, vėjas ir drimbantis sniegas užklija
vo akis ir nebemačiau nei Katedros, nei 
Gedimino Kalno, nei kitų grožybių ir 
sustyrus yriausi pirmyn Gedimino gatve. 
Aplinkui svetimi žmonės, svetima kalba ir 
tų skelbimų nė gyvos dvasios, ir ūpas 
krito, krito. . . Pirmiausia rast viešbutį 
nakčiai, ką ir padariau pasiekus patį pirmą 
ir vėl iškeliavau į jau beveik temstančią 
gatvę, kur sniego pūga maišė dangų su 
žeme. Ir vis tų skelbimų nėr ir aš jau, 
beveik ašaras rydama, galvojau, kaip reiks 
namie pasakyti, kad Vilniuj kambario taip 
ir neradau. . .

Ir staiga pažįstamas veidas! „Joni!" — 
šūktelėjau ir kritau žmogui ant kaklo jau 
bliaudama. Atsipeikėjęs nuo smūgio ir 
atpažinęs (o tai buvo Milvydas, dabar 
melburniškis, kuris tuo metu jau dirbo 
Vilniuje), nuramino mane, apglostė, parsi
vedęs pas save pavaišino viengungiška 
vakariene ir paaiškino, kad skelbimų tik 
nemokėjau ieškoti. „Tik pažiūrėk", sako,
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„visos Gedimino gatvės liepos jais nukli
juotos!" O kaip gi juos matysi, kad tos 
liepos ne tik skelbimais, bet ir baltu 
sniegu apklijuotos! Nuotaika truputį 
pasitaisė, bet viešbutyje vistiek naktį 
beveik prabudėjau ir anksti rytą iškelia
vau vėl į Gedimino gatvę, dabar jau ledus 
nuo liepų krapštydama ir skelbimus 
skaitydama. Tikrai daug nereikėjo ieškoti 
— radau didelį, gražų kambarį tuoj pat 
Gedimino gatvėj. Savo draugei Birutei 
tačiau vistiek parašiau, kad Vilnius labai 
šaltas ir svetimas ir jį galėjo čigonams 
atiduoti ne mums. . . Štai koks žmogaus 
jausmų nepastovumas. . .

Žinoma, jaunystei daug nereikia. Vėl 
visiems sugužėjus į Vilnių semestro 
pradžioj, grįžo nuotaika, grįžo entuziaz
mas.

Senutis Vilnius vėl atsiskleidė mums 
visu savo antikiniu žavesiu. Visur buvo 
įdomu, nauja — gatvės, pastatai, apylin
kės. Pats universitetas buvo lyg miesto 
širdis. Didžiulis, senas, ilgiausiais korido
riais, tamsiais kampais, užkampiais, ku
riuose, rodos, tebekuždėjo visų, šimt
mečiais praėjusių, šešėliai ir pradžioj toks 
klaidus! Atsimenu, buvo du išėjimai. Per 
vieną įėjus ir viduj pavaikščiojus, aš ilgą 
laiką nežinojau per kurį pataikysiu išeiti 
lauk. Bet juk tuo įdomiau! Staiga visi 
buvom vienodai nauji ir visi bendrai 
ieškojom naujų kelių, kūrėm naujas tra
dicijas.

įdomiausia, kad Vilniuje formaliai 
gimė ta Akademinio Skautų Sąjūdžio 
dvasia, kuri įgavo plačias ir gilias formas 
išeivijoj. Sesės ir vytiečiai sutarė oficialiai 
veikti kaip vienas akademinis vienetas — 
sudaryta Vilniaus Universiteto Studentų 
Skautų-čių Draugovė, kurios valdybą 
sudarė 3 sesės ir 2 broliai. Viduje veikė 
visai nepriklausomai vieni nuo kitų Savo 
veikoje, tačiau, abi šakos nesiribojo vidine 
veikla, bet labai aktyviai prisidėjo prie 
Vilniaus skautų tunto darbo ir prie 
užvirusios visuomeninės veiklos. Glaudus 

ryšis tęsėsi ir su Kaune likusiais, tuo 
labiau, kad suskaldytas Kauno universite
tas irgi kurį laiką buvo iš tradicinės 
lygsvaros išstumtas.

Visi, žinoma, su įkarščiu ruošėmės 
pirmajai Vasario 16-tai. Man, asmeniškai, 
ji nelabai nuvyko. Vilniuj tuo laiku veikė 
daug vakarinių lietuvių kalbos kursų 
svetimtaučiams. Susirgusio kolegos pa
prašyta jį pavaduoti vieną vakarą, stropiai 
atlikau pareigą su klase, net prailginus 
paskirtą laiką, ir grįžus į rūbinę nebera
dau savo vienintelio žieminio palto. . . 
Greičiausiai koks sušalęs mokinukas 
patvarkė! . . Tai atsitiko vasario 13 d. ir 
nuo to laiko manęs dar niekas neįtikino, 
kad 13 nėra nelaimingas skaičius. 1939-40 
m. žiema Vilniuje buvo ypatingai šalta ir 
ilga ir nuo visiško sušalimo išgelbėjo tik 
bendragyventojos Birutės žieminis pus
paltis (naujų medžiagų ir rūbų jau buvo 
sunku gauti). Įvykis mano judėjimą 
smarkiai suvaržė ir gavau praleisti daug 
naujų ir įdomių parengimų.

Atėjo pavasaris ir naujas smūgis. 1940 
m. birželio 15 d. Lietuvą užėmė Raudonoji 
Armija. Nutraukta buvo graži veikla ir 
dar gražesni ateities planai. Po vasaros 
atostogų visos akademinės organizacijos 
buvo uždarytos, jų turtas, bylos likviduo
tos. Dalis to, kad ir menkučio, bet 
istorinio turto buvo okupantų sunaikinta, 
bet dalį pavyko pasiryžėliams išslapstyti ir 
net išvežti iš Lietuvos. Nors veikla 
oficialiai ir sustojo, bet visi žinojom vieni 
kitus, susitikdavom, bendravom ir ta 
bendra pradžia išlaikė draugystę, su kai 
kuriais perėjus ilgiausius metus, iki šių 
dienų.

Užėmę Lietuvą, rusai prievarta prime
tė sovietinę sistemą ir universiteto dar
bui.

(bus daugiau)
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LIETUVOS LAISVĖS VIGILIJA 
WASHINGTONE

Sovietų Sąjungos prez. M. Gorbačiovo 
susitikimo su JAV prezidentu proga, 
birželio 1-2 dienomis Washingtone vyko 
didžiosios lietuvių demonstracijos. De
monstracijose dalyvauti LSS vadovybė 
ragino ir visus skautus bei skautes. Čia 
ypač gražios iniciatyvos ėmėsi Clevelande 
ASD „Šatrijos" draugovė. Laiškais ir per 
spaudą sesės ir broliai buvo kviečiami 
įsijungti į jų organizuojamą laisvės vigili
ją. Meniškas kvietimas — šauklys buvo 
atspausdintas ir šio skyriaus gegužės 30 
d. laidoje.

Sesių ruoštoji vigilija, nors ir nesu
traukė didelės dalyvių minios, savo tikslą 
atliko, kaip ir kiekviena pastanga, siekian
ti atkreipti kitų akis ir paliesti širdis mūsų 
tautos gyvybiniams reikalams.

Birželio 1-2 d. Washingtone vykusiose 
mūsų demonstracijose penktadienio naktį 
įvyko užplanuota Lietuvos Laisvės vigilija 
prie Sovietų ambasados. Tik ji prasidėjo 
neryžtingai, nes iš anksto nežinojome, 
kur mums leis susiburti. Teko greitai ir 
vietoje nutarti, nes tokioje spūstyje 
nebuvo lengva vienai kitą surasti. Tad, 
prisiglaudusios 16-je gatvėje prie pastato, 
kur buvo daugiau vietos, patiesusios 
kilimėlį skautės degė žvakes ir kvietė 
išsibarsčiusias seses į būrį, šalia demon
strantai garsiai tebešaukė savo šūkius — 
triukšmas, kad vos gali save girdėti.

„Temstant sustojome ratu prie dega
nčių žvakučių. Paprašyti artimiausieji 
demonstrantai trumpam aptilo. Kartu 
dalyvavęs svečias iš Tėvynės, Lietuvos 
Skautų sąjungos Dvasios vadas kun. 
Sigitas Tamkevičius, su malda pradėjo 
mūsų vigiliją.

„Mūsų ratelis su žvakutėmis viduryje, 
pradėjo atkreipti dėmesį aplinkui judanči
os minios. Darėsi tyliau. . .

„Sesės akademikės iš Chicagos atvaži
avo pasiruošusios, su gražia pritaikyta 
programėle, kuri po sukalbėtos maldos 
buvo kaip įvadas į mūsų vigiliją. Skaity
mas ir tarti žodžiai išryškino Lietuvos 
kančias. Toliau vigilija pati įgavo savitą 
veidą — atsirado paruošti tekstai ir 
lietuviškos dainos garsai padėjo nurimti 
jau besibaigiančioms, bet dar vis triukš
mingoms demonstracijoms. Aplinkiniai 
pradėjo mūsų klausytis ir minia, ir

fil. Danguolė Vodopalienė (kairėje), suorganiza
vusi Vigiliją birželio demonstracijose Washingtone, 
ir jai talkinusi fd. Irena Gedrienė, Clevelando Skau- 
tininkių Sk. draugininke.
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Vigilijos detalė. Degamos žvakės ant gatvės 
grindinio. foto G. Eidukaitės

pasirėmę ant savo mašinų bei barikadų 
policininkai, viešbučių svečiai ir praeiviai.

Staiga į mūsų ratą pradėjo skverbtis 
fotografai ir korespondentai — dauguma 
jų buvo kitataučiai, europiečiai, — filma
vo, fotografavo, klausinėjo ir rekordavo 
mūsų dainas . Daugiausiai dėmesio susi
laukė uniformuotos ir tautiniuose dra
bužiuose sesės. Atlikę savo darbą, jie visi 
išnyko į tamsą. . .

Vigilija tęsėsi toliau, dainai po dainos 
švelniai ir ilgesingai plaukiant tolyn 
Ambasados link. . . Mes demonstravome 
su daina! Stovėdamos rate įsirašėme į 
vigilijos knygą — gal kada nors ji bus kam 
įdomi.

Jau prieš pradedant vigiliją žinojome, 
kad ten per naktį likti negalėsime. Apie 
dvyliktą valandą, atsiradus grupei nori
nčių ir pasiryžusių toliau budėti, patrau
kėme į Lafayette parką, priešais Baltuosi
us rūmus. Ten vėl tiesėme kilimėlį ir 
skubiai degėme žvakutes — čia jau 
turėjome teisę būti, nes mūsų budintys 
kariai-veteranai turėjo leidimą nakčiai.

Vigilija vėl keitė savo veidą. Prie mūsų 
rato pradėjo artintis vietiniai, šios apylin
kės benamiai žmonės, prasidėjo įvairios 
diskusijos ir kalbos apie mus, Lietuvą, 
gyvenimą, studijas, Rusiją. . . Visi dėstė 
savo pažiūras. Jaunuolis nekalbantis lietu
viškai, bet laikydamas didelę trispalvę, 
man pasakojo apie savo kelionę į Lietuvą. 
Kalbėjo apie lietuvių kalbą ir išsitarė, kad 
būnant prie ambasados jis negalėjo atsigė
rėti lietuviškų dainų gražumu. Jos taip 
gražiai skambėjo mums dainuojant, kad 
jis grįžęs vėl ir vėl pasiklausyti, traukia
mas jų melodingumo.

Net ir nakties viduryje Laffayette 
parke jautėmės gana saugiai. Atvažiavęs 
policininkas su didžiuliu vilkiniu sargu, 
dar užtikrino mus , jog būsiąs netoliese. 
Per naktį įvairios grupės ateidavo pasižiū
rėti — visokio amžiaus grupės prie žvakių 
šviesos! Netoliese budėjo kubiečių grupė, 
toliau Vietnamo veteranai. Juodukai glau
dėsi prie mūsų, kalbino.

Pradėjo darytis vėsiau, krito nakties 
rasa. Kai kuriė*pajuto ir miego vilionę. Ir 
apie trečią valandą, kai vis daugiau tų 
žingeidžių grupių pradėjo rodytis, mes, 
vyresnieji, nutarėme, kad gal būtų laikas 
vigiliją užbaigti. Niūniuojant „Lietuva 
brangi", gęsinom žvakutes ir pradėjome 
skirstytis.

Jaunimas, tačiau, mus „apstatė". 
Mums išvažiavus, jie vėl susirinko ir 
išsėdėjo iki numatytojo laiko — 6:30 vai. 
ryto. Lietuvos Laisvės vigilija tapo pilnai 
atlikta!"

Fil. D. VADOPOLIENĖ
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DEMONSTRACIJOS WASHING TONE 
fil. Ritonė Rudaitienė

1990 m. birželio 1 ir 2 dienomis, 
keturiasdešimt ketvirtąją ir keturias
dešimt penktąją Sovietinės Lietuvos blo
kados dieną, rinkomės prie Kapitolijaus 
laiptų Washingtone, reikalauti teisingumo 
ir laisvės Lietuvai.

Iš lietuviškosios Čikagos atvyko septy
ni autobusai, iš kitur — proporcingai 
mažiau. Didžiausias dalyvių skaičius buvo 
iš Amerikos rytinio pakraščio. Vieni 
važiavo savomis mašinomis, kiti skrido 
lėktuvais. Dauguma demonstruotojų 
buvo pensininkai, kiek mažiau vidurinio
sios ir jaunesnės karto. Jaunimo, tačiau, 
dalyvavo daugiau nei tikėtasi, nes birželio 

pradžioje paprastai būna mokslo užbaigi
mo egzaminai. Sunku tiksliai apskaičiuoti 
kiek mūsų ten dalyvavom. Dienos buvo 
karštos ir dauguma vyresniųjų slėpėsi 
nuo karštų saulės spindulių periferijose, 
po lapuočiais medžiais. Vienok, abi de
monstracijų dienas Kapitolijaus kalnelis 
jau iš tolo švietė trispalvėmis, o šešta
dienį, 3 vai. p.p. nesunkiai prisipildė 
didžiulė Nekalto Prasidėjimo šventovė, 
kurioje giedant Čiurlionio tautinio meno 
ansambliui, vyko iškilmingos mišios už 
Lietuvą.

Ar apsimokėjo dalyvauti ir, iš viso, 
ruošti demonstracijas, kai Amerikos didži-

Birželio 2 d. demonstracijoms Washingtone pasibaigus, po šv. Mišių šv. M. Marijos 
šventovėje, susitikę iš k.: LS Seserijos VS pavaduotoja vs fil. Meilė Mickienė, vysk. s. Paulius 
Baltakis, ASS Vadijos pirmininkė vs fil. Danutė Eidukienė, LSS Tarybos pirmijos pirmininkas 
vs fil. Petras Molis, LSBrolijos vs pavaduotojas s. fil. Gintas Taoras, nepažįstamas.

Nuotr. J. Urbono
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Washington, D.C., demonstrantai iš įvairių ]AV vietovių renkasi prie Kongreso rūmų.
Foto G. Eidukaitės

norėjau pasilikti, bet iš anksto žinojau, 
kad tik trumpę valandėlę galėsiu dalyvau
ti. Man atrodo, jei vigilija buvo įtraukta į 
programą, buvo galima vieną autobusą 
paskirti ir po vigilijos dalyvius parvežti į 
viešbučius.

Vigiliją pradėjome 16-je gatvėje su 
trumpa programėle ir mūsų brangaus 
svečio iš tėvynės, Lietuvos Skautų Sąjun
gos Dvasios vado kun. S. Tamkevičiaus 
žvakučių šviesoje sukalbėta malda. Toliau, 
susimąstėme paminėdami Romą Kalantą 
ir kitus mūsų tautos didvyrius paaukoju
sius gyvybę už Lietuvos laisvę. Mus 
pasveikino Romo Kalantos brolis. Sekė 

liūdna daina, artinosi 10:00 v.v., turėjau 
palikti tik prasidėjusią vigiliją ir skubėti į 
autobusą j viešbutį. Grįžusi į Čikagą 
girdėjau, kad Lafayette parkan perkelta 
vigilija buvo graži ir įspūdinga.

Dėkoju fil. Danguolei Vodopalienei už 
mintį, pastangas ir ruošą. Ačiū ASD 
Šatrijos dr-vės sesėms. Demonstracijos 
tikrai reikalingos, bet taip pat reikia 
susikaupimo, pamąstymo kodėl demon
struojame, prisiminti mūsų skautiškus ir 
dvasinius ryšius su tėvyne, su mūsų 
brangiomis sesėmis ir broliais Lietuvoje.

fil. Gailė Eidukaitė

Washington, D.C., 
demonstracijose. 

Busho-Gorbačiovo motorkados 
laukia Čikagietės filisterės:

Nijolė Pupienė, 
Vida Remienė, Genė Rimkienė 

ir Ritonė Rudaitienė.
Foto A. Pupius
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WASHINGTON© SKYRIUS

Washingtono A.S.S. skyriaus filisterės su pasižadėjimą davusiomis tikrosiomis narėmis: pirm, 
fil. D. Hofmanienė, t.n. Nida Mickutė, t.n. Milda Motekaitytė, v.s.p. fil. Meilė Micki enė, 
fil. Laura Lauciūtė, fil. Lyvia Garsienė, fil. Dr. Ginta Remeikytė, fil. Mirga Bushbackerienė.

Foto P. Mickaus

Akademikų skautų šeima Washington, D.C.: senj. Paulius, t.n. 
Tadas Mickai.

Nida, v.s.p. fil. Meilė ir fil.
Foto P. Mickaus
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Per demonstracijas prasidėjo dar ir 
kitas svarbus darbas: parašų rinkimas 
peticijai, kuri buvo pasiųsta j Baltuosius 
rūmus balandžio 3 dieną. Peticijoje buvo 
parašyta, kad jeigu Amerikos valdžia 
diplomatiniai nepripažins Lietuvos de
mokratiniai išrinktos valdžios, tai parod
ys, kad Amerikos valdžia tiki, kad Lietuva 
turi paklusti okupantų - konstitucijai. 
Tačiau tokia pozicija yra nesuderinama su 
valdžios oficialiais pareiškimais, kad 
Amerika nepripažįsta jokių Sovietų Są
jungos politinių teisių Lietuvoje. Svar
biausia, peticija prašė Amerikos preziden
to George Bush, kad jo administracija 
oficialiai pripažintų Lietuvos valdžią.

Iš viso buvo surinkta beveik tūkstantis 
parašų. Prezidentas jau atsiuntė atsaky
mą, kad jo širdis yra su lietuviais, bet jo 
administracijos sprendimai parodo, kad jų 
akyse Lietuvos laisvė nėra užtenkamai 
svarbi sutrukdyti santykius su Gorbačio
vu.

Toliau tęsėme darbą supažindinti 
Universiteto apylinkės žmones su Lietu
vos padėtimi. Gegužės 11 dieną fil. 
Audrius Kirvelaitis skaitė paskaitą apie 

Lietuvos sunkų kelią į laisvę. Paskaitos 
klausytojai, pripildę Universiteto studen
tų unijos salę, klausėsi apie Lietuvos 
turtingą istoriją, Pabaltijo kančias rusų 
rankose ir Lietuvos teisę išstoti iš Sovietų 
Sąjungos.

Nuo Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo iki pavasario semestro galo, 
Lietuvių klubo nariai ir Akademikai 
skautai skambino Baltųjų rūmų „Com
ment Line" ir senatoriams Simon ir 
Dixon, visados iškeliant Lietuvos padėtį. 
Taip pat buvo skambinta senatoriams 
George Mitchell, Robert Dole ir Jesse 
Helms pareikšti jiems padėką už jų 
nuolatines pastangas, remiant Lietuvos 
valdžią.

Semestrui pasibaigus, daugumas lietu
vių studentų iškeliavo atgal į Chicagą ir 
tenai jie tęsia pastangas padėti Lietuvai. 
Rudenį jie vėl sugrįš į Champaign, kartu 
su naujais studentais. Tada Akademikų 
Skautų Sąjūdžio skyr. ir Lietuvių klubas 
toliau stipriai veiks, keldami Lietuvos 
reikalus Illinois Universitete.

Audra Venclovaitė 
Kristina Žvinakytė
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Washingtono AS.S. skyriaus naujos tikrosios narės po pasižadėjimo balandžio 1 d. 1990. Iš 
kairės: t.n. Nida Mickutė, t.n. Milda Motekaitytė. poįo p, Mickaus
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ję jj^Įi

Prof. fil. dr. Vytautas Klemas yra 
Delaware universitete distancinio zonda
vimo centro direktorius, sėkmingai globo
ja Lietuvos mokslininką prof. Šarūną 
Raudį, kuris yra žinovas statistinės 
duomenų analizės ir vaizdų atpažinimo 
specialistas. Filisteris Vytautas Klemas 
yra pakviestas rugpjūčio mėn. vykti į 
Vilnių, kur jis paruoš bendrą studijų planą 
Baltijos jūros gamtai apsaugoti. Ten jis 
bendradarbiaus su keturiais tyrinėjimo 
institutais Lietuvoje ir su Sovietų Sąjun
gos Mokslų akademija. Vilniuje ir Kaune 
skaitys astuonias paskaitas ir dalyvaus 
seminaruose Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Prof. fil. A. Avižienius, naujas Vytau
to Didžiojo universiteto rektorius Kaune, 
birželio mėn. 15 d. gavo pranešimą, kad 
Sovietų valdžia neduos leidimą vykti į 
Kauną, tai dar vienas klasiškas pavyzdys 
„didžiojo brolio", kaip jis rūpinasi respub
likų mokslo reikalais.

Fil. dr. R. Vitas perėmė Lituanikos 
tunto vadovybę Chicagoje. Neseniai tun
tas buvo didžiausias brolijos sudėtyje. 
Tikimės, kad tuntas bus tvirtose rankose 
ir atgaus svorį LS Brolijos gretose.

Fil. dail. J. Špokevičius sukomponavo 
naują užsklandą, kuri bus naudojama 
Vydūno Fondo reikalams, laiškų antgal- 
vėms, knygų viršelių papuošimui.

Fil. Jonas Damauskas baigia tikrinti 
paskutinę korektūrą savo paruošto veika
lo: „Lietuvos bei lietuvių krikštas ir 1387- 

ji metai", kuriame bandoma išnagrinėti 
tikrumą ir autentiškumą kai kurių istori
jos šaltinių (dokumentų), liečiančių: 1) 
Lietuvos bei lietuvių sukrikščioninimą ir 
2) Lietuvos-Lenkijos tarpvalstybinių san
tykių pradžią. Veikalo medžiagą fil. J. 
Damauskas nagrinėja nuo 1947 metų.

Mūsų Vyčio žurnalas yra pageidauja
mas Vilniaus Universiteto Mokslinėje 
Bibliotekoje. Gauti padėkos laiškai už 
gautus numerius ir prašoma juos siųsti 
ateityje. Užsakykite Mūsų Vytį savo 
draugams ir bibliotekoms, finansiniai 
sunkumai neleidžia mums visus aprūpinti.

Fil. K. Palčiauskas neseniai gavo vėl 
skaudžią žinią, kad apeliacija į aukštąjį 
emigracijos teismą prašant nevykdyti 
trėmimo į Sovietų Sąjungą yra atmesta. 
Keisti trėmimo vietą (vietoj Sovietų 
Sąjungos į Lietuvą) teismas nesutiko. Esą 
Lietuva faktiškai neegzistuojanti! Naujam 
prašymui į aukštesnę instanciją duota 
labai trumpas laikas. Advokatas pareikala
vo $20,000 už atstovavimą naujoje teismo 
instancijoje. Fil. K. Palčiauskui reikalinga 
skubi piniginė pagalba.

Paskutinėmis žiniomis fil. K. Palčiaus- 
ką ištiko širdies smūgis liepos mėn. trečią 
savaitę ir jis yra paraližuotas. Maldomis 
padėkime jam.

Fil. Asta Šepetytė išleido plokštelę 
mėgstamų melodijų, kurios primena tė
vynę Lietuvą ir skatina dirbti jo gerovei ir 
kovai už laisvę. Verta priminti, kad Asta 
šią plokštelę dedikavo savo tėvams Vandai 
ir dr. Povilui šepečiams. Gaila, kad
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tėvelis, medicinos daktaras, miręs prieš 
dešimtj metų, kai Asta universitete įsigijo 
magistrės laipsnį kaip fleitos instrumenta
liste. Kiek anksčiau tame pačiame „East
ern Michigan" universitete Asta įsigijo 
mokytojos cenzą bakalauro laipsniu. Mo
kytojavo viešose mokyklose Illinois valsti
joje ir paskutiniu laiku dirba kaip orkestro 
dirigentėNaperville distrikte. Asta nenu
traukė ryšių su lietuvių muzikine veikla 
ir, kaip koncertuojanti fleitistė, pasireiškė 
JAV ir Kanadoje lietuvių renginiuose. 
Jaunųjų menininkų kompeticijoje 1983 
m., kaip instrumentaliste, laimėjo pirmąją 
vietą.

Fleitistė Asta Šepetytė
Nuotr. V. Jasinevičiaus

Pirmojoje plokštelės pusėje parinktos 
žinomos lietuvių dainos, atliktos fleita su 
pianino akompanimentu. Mažiau žinomas 
yra „Telšių klumpakojis" ir Glucko „Pa
laimintų dvasių šokis". Asta augo ir 
brendo lietuvių bendruomenėje, buvo 
aktyvi skautė Detroito Akademinio Skau
tų Sąjūdžio narė, ir kurį laiką dalyvavo 

Detroito Jaunimo chore, kaip instrumen
taliste, su savo pamėgta fleita. Labai 
gerai, kad iš jaunystės Asta susipažino su 
lietuvių liaudies dainomis, kurios net jos 
instrumentu fleita atliekamos skamba 
lietuvišku koloritu. Astos atlikime jaučia
mas profesionalumas ir muzikinė intuici
ja, kuri padeda suformuoti menininko 
asmenybę. Kiekviena daina dvelkia pa
trauklumu, nes menininkei pavyko dainų 
melodiją išpuošti žaviai skambančia minti
mi. Denice Dameron, profesionali pianis
tė, suprantama, pagal Astos nurodymus, 
akompanuoja neblogiau už gerus lietuvių 
pianistus, moksliškai frazuodama ir pa
remdama fleitos akcentus ir jos kulmina
cinius taškus.

Antroje plokštelės pusėje vokaliste 
Audronė Gaižiūnienė atlieka Šimkaus, 
Paketūro, Karoso ir Barkausko liaudies 
motyvais dainas, akompanuojant fleita ir 
Arūnui Kaminskui pianinu. Duettino 
Hongrois F. Dopler atliekamas dviejų 
fleitų ir pianino, kur antrąja fleita groja 
muzikos mokytojas Susan Phelps. Negali
ma nepaminėti vokalistės, turinčios aka
deminį išsilavinimą ir kartu gražaus 
tembro balsą. Žmogaus balsas yra nuosta
bus instrumentas, kuris tiksliausiai gali 
išreikšti giliausius jausmus ir perteikti 
skambesio niuansus! Solistei Audronei 
pavyko iškelti dainų temą su aiškiu 
frazavimu, akcentų ryškumu bei švelnaus 
tembro spalvingumu. Rečiau girdėtos 
dainos „Padirbk, broleli, man grėblelį" ir 
„Ryto dukra" yra gražus įnašas į mūsų 
muzikinę literatūrą.

Mūsų išeivijoje naujų meninių jėgų 
nėra gausu, todėl naujos plokštelės pasir
odymas, su nauja menininke lietuvaite, 
yra sveikintinas ir remtinas, šis susido
mėjimo vertas jaunos menininkės ryžtas 
tebūnie paskatinimas bandyti ir toliau 
kopti į neišmatuojamas muzikinio meno 
aukštumas. Rekomenduoju plokštelę įsi
gyti-

S. Sližys
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Dr. Lina Didžbalytė

Dail. s. fil. Ringailė Zotovienė savo 
kūrybos parodoje. Geriausios sėkmės!

Fil dailininkės Rimgailės Zotovienės 
akvarelė „Gėlių laukas" laimėjo I-ją 
premiją "1990 Celebration of the Arts" 
parodoje — The Lighthouse Gallery, 
Tequesta, FL, kurioje dalyvavo 150 daili
ninkų. Dailininkė jau 35-rius metus labai 
sėkmingai dirba su akvarele.

Praėjusią žiemą, "Art in Public Places" 
serijoje, dail. R. Zotovienės darbų paroda 
"Winter Wonderland" įvyko Chamber of 
Commerce of Northern Palm Beaches.

Nauja Pharmacijos Daktarė

Dr. Lina Didžbalytė, Oak Lawn, IL, 
Reginos ir Adomo Didžbalių duktė, 
birželio 10 d. baigė University of 
Illinois, College of Pharmacy, jsigydama 
Pharmacijos Daktaro laipsnį, Pharm D.

Būdama universitete, Lina visą laiką 
buvo garbės sąrašuose — "Dean's List". 

Priklausė American Pharmaceutical As
soc. ir garbės organizacijose: Phi Eta 
Sigma, Alpha Lambda Delta, Golden Key 
National Honor Society ir College of 
Pharmacy Honors.

Ji skautė Chicagos Aušroš Vartų 
Tunte, dabar Skautė Akademikė, dirbo 
keliose akademikių skaučių draugovės 
valdybose, šoko Grandies ir Vyčių tauti
nių šokių grupėse. Lina baigė Marquette 
Parko ir Kristijono Donelaičio lituanis
tines mokyklas ir Pedagoginį Lituanisti
kos institutą Chicagoje.

Linos pasisekimais džiaugiasi jos tėvai, 
sesutės Vida ir Dana, brolis Adomas, 
močiutė Ona Didžbalienė ir tėvukai 
Albina ir Jonas Savickai.

Linkime naujai filisterei dr. Linai 
geriausios sėkmės jos pasirinktoje profesi
joje ir nepalikti akademinio skautų sąjū
džio eiles.

Baigė Teisės Mokyklą
T.n. Gailei Reginai Eidukaitei 1990 m. 

birželio 10 d. John Marshal Law School 
suteikė juris doctor laipsnį ir diplomą.
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T.n. advokatė Gailė Regina Eidukaitė

laimėjusi LSS rašinių konkurso premiją.
Gailė yra JAV LB tarybos narė, LB 

Brighton Parko valdybos narė ir B. 
Krištanavičiaus fondo tarybos narė. Buvo 
šeštojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
organizacinio komiteto sekretorė.

Yra gavusi stipendijas iš John Marshall 
Law School ir Lietuvių fondo. Būdama 
pilną laiką studentė, Gailė turėjo dalinį 
darbą adv. V. Lietuvninko įstaigoje. 
Dabar vėl lanko mokyklą ir ruošiasi Bar 
egzaminams.

Gailė yra fil. Danutės ir Edmundo 
Eidukų duktė, Jūratės, Dalės, Vidos, 
Alvydo ir Sauliaus sesutė, išaugusi plači
oje skautiškoje šeimoje.

Naujoji teisininkė buvo gerųjų moki
nių sąrašuose ir buvo atžymėta Who's 
Who Among American Law Students 
1989 m. knygoje ir apdovanota specialiu 
atžymėjimu. 1987 m. baigė Illinois univer
sitetą Chicagoje, įsigydama dvigubą baka
laurą iš politinių mokslų ir istorijos.

Teise, politika ir istorija domisi nuo 
gimnazijos laikų, dalyvavo Loyolos uni
versiteto gimnazijoms suruoštame Street 
Law projekte. Lankė JAV LJS ruošiamus 
politinius seminarus Washingtone. Dvi 
vasaras lankė Vydūno Fondo visuomeni
nio darbo kursus, kuriuose pasižymėjo 
sumanumu ir darbštumu.

Lietuvos reikalais rašė laiškus, rinko 
parašus, dalyvavo daugelyje demonstraci
jų ir nakties budėjimuose.

Gailė Eidukaitė baigė Dariaus ir Gir
ėno lit. mokyklą, Chicagos aukštesniąją 
lit. mokyklą ir Pedagoginį lituanistikos 
institutą su teise mokytojauti aukštesnėse 
lit. mokyklose. Dvejus metus mokytojavo 
Dariaus ir Girėno lit. mokykloje. Priklau
so Akademiniam skautų sąjūdžiui, ASD 
valdybose ėjo pareigas, dalyvavo studijų 
dienose, VII Tautinėje stovykloje. Bendra
darbiauja spaudoje ir už rašinius yra

Nauja Daktarė

Fil. dail. Ringailės ir dr. Alekso Zotovų 
dukrelė Andrea, užbaigė American Uni
versity of the Caribbean, išlaikė valstybi
nius Board egzaminus, tapdama pilnateise 
medicinos daktare.

Andrejos jaunystė paženklinta mokslu, 
sportu ir kelionėm. Ji veikli Detroito 
skautuose. Jau vaikystėje Andrea susi
pažino su šiaurės Michigan© ir pietų

Dr. Andrea Audra Zotovaitė
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Floridos mokyklų sitemomis, klimatu, 
skirtingais kraštais. Ji turėjo progą lankyti 
Michigano ir Floridos valstijų mokyklas. 
Baigusi Cardinal Newman aukšt. mokyklą 
N. Palm Beach, Fl., ji įstojo į Kalamazoo 
College, Mich., pasirinkdama biologiją 
kaip „major" su mintimi stoti į medicinos 
mokyklą. Kalamazoo College tai privatus 
aukšto mokslo lygio 4 m. koledžas, 
įkurtas 1833 priimantis tik 1500 studen
tų.

Naujas akademikas

Senj. Paulius Mickus gimė 1968.IV.30 
Log Branch, NJ. Tačiau po metų su tėvais 
ir sesute persikėlė į Springfieldą, Va., šalia 
Washingtono, kur ir dabar gyvena, išsky
rus 1984-87 m., kada tėvelis tarnybos 
reikalais buvo laikinai iškeltas į Frankfur
tą, V. Vokietijoje, kartu ten išvykus ir 
visai šeimai. Washingtone baigęs K. 
Donelaičio lit. mokyklą ir vėliau joje kurį 
laiką dirbęs pagelbiniu mokytoju, Paulius 
1985 m. baigė amerikiečių vidurinę mo
kyklą Frankfurte, kur, šalia kitų pareigų, 
buvo mokyklos metraščio redaktorius. Po 
to įstojo į Maryland© universiteto skyrių 
Miunchene, nes kai kurie Amerikos 
universitetai turi savo skyrius V. Euro
poje, ir jį 1987 m. baigė, gaudamas meno 
adjunkto (Associate of Art Degree) 
laipsnį. Miunchene buvo universiteto 
laikraščio redaktorius ir žaidė universiteto 
tinklinio komandoje.

1987 m. su tėvais vėl grįžęs į Washing
tono apylinkes, tęsė studijas tame pači
ame Maryland© universitete, jau College 
Park priemiestyje prie Washingtono, šį 
pavasarį jį baigdamas ir gaudamas skelbi
mų kūrimo bakalaureatą. Per šį laikotarpį 
buvo kasdieninio studentų laikraščio 
„Diamondback" produkcijos menedžeris, 
kartas nuo karto parašydamas straipsnius 
apie Lietuvą, ypač jos nepriklausomybės

Senj. Paulius Mickus

šventės proga. 1989 m. vasario 16 d. 
paskelbtame straipsnyje „Liberate Lithua
nia" Paulius Mickus rašė, kad šios dienos 
šventę, kuri pažymi Lietuvos nepriklauso
mybės 71-ąją sukaktį, paminės apie 
500,000 po visą pasaulį išsisklaidžiusių 
lietuvių.

Baigęs studijas Paulius Mickus gavo 
darbą Pentagone kaip vizualinės komuni
kacijos specialistas. Sveikindami jaunąjį 
akademiką, linkim jam geriausios sėkmės!

Dr. fil. Rasa Mažeikaitė yra gavusi My
kolo Žilinsko vardo stipendiją jaunam 
istorikui.
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Kai kolonos lūžta. . .

š.m. birželio mėn. 5 d. širdies priepuo
lio ištiktas mirė fil. Miras Chainauskas, 67 
m. amžiaus, a.a. fil. Raim. Merkio- 
Chainausko brolis.

Miras gimė 1923 m. sausio 7 d. 
Junkūnų dvare, Obelių valsčiuje, Rokiškio 
apskrityje dviejų brolių ir trijų seserų 
šeimoje. Atsidūręs Vokietijoje, apsigyve
no Blombergo stovykloje ir čia 1947 m. 
vedė tautinių šokių partnerę Danutę 
Gudelytę. Studijavo Baltiečių universi
tete, įstojo į Korp! Vytis ir paliko skautas 
visą gyvenimą. 1949 m. atvyko Kanadon 
ir, atlikęs sutartį kasyklose, pastoviai 
apsigyveno Londone, Ont. 1959 m. baigė 
Toronto Ryerson politechnikos institutą 
bakteriologo specialybę. 1966 m. — 
ekonomiją Vakarų Ontario universitete 
Londone. Dirbo Ontario sveikatos depar
tamente, bakteriologijos skyriuje, kuriam 
paskutiniu metu ir vadovavo.

Buvo žinomas ir už Londono ribų. Su 
„Baltijos" ansambliu pradėjo lankyti lietu
vių apylinkes ir dalyvauti tautinių šokių 
šventėse. „Baltija" šoko ne tik lietuviams, 
bet ir kitataučiams. 1967 m. dalyvavo 
Expo 67 Montrealyje, tais pačiais metais 
— St. John's New Brunswick, po to 
gastrolėse Argentinoje, Uragvajuje, tauti
nių šokių šventėje Sao Paolo.

Lietuviškoje veikloje dalyvavo nuo pat 
atvykimo į Londoną. Turėjo gražų balsą, 
buvo dainos mėgėjas, priklausė beveik 
visuose apylinkės dainos vienetuose, 
įskaitant ir dabartinę „Pašvaistę". Vado
vavo skautams ir buvo pakeltas į skauti
ninko laipsnį. Daug kartų išrinktas Lon
dono apyl. pirmininku. Jo vadovaujama 
apyl. valdyba surengė tris sėkmingas 
Kanados lietuvių dienas. Buvo ir KLB 
krašto kultūros komisijos pirmininkas ir 
ilgametis krašto tarybos narys.
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A. a. fil. Miras Chainauskas

Į laidotuves susirinko buvę „Baltijos" 
šokėjai su šeimomis bei tėvais, atvyko 
nemažai draugų ir iš kitų apylinkių. 
Dalyvavo ir ukrainiečių veikėjas prof. dr. 
E. B. Roslycky, komiteto žmogaus teisėms 
už geležinės uždangos ginti iniciatorius ir 
dabartinis pirmininkas. Velionis taipgi 
buvo vienas jo steigėjų. Su velioniu 
atsisveikino KLB Londono apylinkės ir 
organizacijų atstovai, jautriu žodžiu ir 
deklamacijom — duktė Silvija ir sūnus 
Marijus. Laidotuvių apeigas pravedė ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. K. Kakne
vičius, giedojo Pašvaistės" choras, smui
ku „Avė Maria" atliko R. Audet- 
Aleksiejūtė. Karstą dengė skautų 
trispalvė vėliava. Jį nešė jaunimas: du 
Gudeliai, trys Valaičiai ir V. Repšys. 
Velionį į kapus palydėjo apie 100 automo
bilių vilkstinė. Palaidotas birželio 9, 
šeštadienį, šv. Petro katalikų kapinėse 
Londone.

Ilsėkis ramybėje sėkmingas darbuoto
jau. Mes seksime Tavo pavyzdžiu.

*
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Dabartinė Propaganda Pagal 
Socialistinę Psichologiją

Mes beveik visi skaitome save lietuvių 
bendruomenės nariais, kuri turi bendrus 
tikslus ir veiksnius. Tačiau mes ištikrųjų 
esame publika. Ką reiškia tas žodis 
„publika"? Porą pavyzdžių: Publika gali 
būti: teatro audiencija, sporto audiencija, 
net ir universiteto studentija. Publika yra 
sudaryta ne pagal bendruomenės tikslūs, 
bet pagal spaudos tikslus. (? ? ? — Red.)

Kodėl? Spauda turi galimybę pranešt 
žinias, fabrikuotas ar ne, ir plėsti per 
publiką. Politikierius ar biznierius gali 
perduot savo asmeninius ar grupinius 
tikslus. Kartu jie gali ir savo asmeninę 
įtaką perduoti publikai. Kyla klausimas: 
Kiek galimybės pakeisti ar įtikinti žmones 
turi spauda? šitas klausimas priveda prie 
klausimo: kas yra „spauda". Spauda yra: 
televizija, radija, laikraščiai, žurnalai ir 
t. t. Spauda turi daug galimybės, bet kaip 
tyrinėtojai įrodo, pakeisti žmonių nuo
mones yra nelengva.

Audiencija (ar publika) pati pasirenka 
ko ji norės klausytis ar ką sužinoti. 
Žmonės paprastai klauso ar skaito kas 
jiems įdomu, ir apie ką jie jau truputį 
žino. Žmonės kurie eis klausytis kokios 
nors paskaitos daugumoj turi savo nuo
monę, kurią bus sunku pakeisti (nebent 
jie priversti yra eit ir klausyti). O tie 
žmonės, kurie neina klausytis, jau turi 
gana daug supratimo apie tą ypatingą 
subjektą. Jie ateina patvirtinti savo nuo
monės ar įspūdžius. O tie, kurie visiškai 
neina, tiems lieka daugiau galimybės 

pakeisti, pervesti, net ir perduoti savo 
pačių asmenišką nuomonę. Kodėl? Čia 
jiems naujas dalykas, nauja informacija, ir 
nėra su kuo palyginti, tai spauda turi 
progos ir galimybės savo įtakas perduoti, 
kartu su ta nauja informacija.

Iš viso, yra tik du metodai, kurie yra 
vartojami publikos pervertimui. Cenzūra 
ir propaganda. Cenzūra suvaržo infor
maciją ir neišleidžia į publiką, šitaip, nauja 
informacija neišeina, o publika lieka 
neapibudinta. Žinoma, daug kas mano, 
kad tik komunistai naudoja cenzūrą, bet 
ištikrųjų visos valdžios naudoja cenzūrą, 
bet niekas nepastebi ar paskelbia, nes 
spauda yra valdžios kontroliuojama. Cen
zūra suvaržo informaciją.

Propaganda bando išleisti ir praplėsti 
fabrikuotą ar kartais falsifikuotą infor
maciją, kuria būk tai apibudina publika. Ji 
veikia pagal jausmus, ir ne intelektą. 
Skirtumas nuo paprasto įtikinimo yra tas, 
kad propaganda bando įtikinti irgi! bet 
naudoja tokius būdus kaip autoritetą (pvz. 
„Daktarai rekomenduoja. . . ), šmeižimą, 
baimę, net ir idealus.

Hitleris pvz. buvo tikras propagandos 
meistras. Jo retorika, simboliai ir t. t. 
įtikino jo partijos narius, kad juos niekas 
nenumalšins. Politinė propaganda yra 
vartojama ir Amerikoj. Pvz., politiniai 
kandidatai yra paruošti pagal ekspertus, 
kurie moka išnaudoti publiką, vartojant 
plakatus, televiziją, laikraščius ir t. t.
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Televizijos „Naujienos" yra gatavai pa
ruoštos. Spauda skelbia tai, ką kandidatai 
patiekia, nes skelbimus apsimoka tos 
grupės. Skelbimus paruošia — politiniai 
ekspertai.

Kaip publika yra paveikiama, įtikinama 
teigiamai ar neigiamai, priklauso nuo 
asmens ar asmenų, turinčių įtakos į 
žmones. Amerikos valstijose yra veiksnių, 
kurie moka įtikinančiai paveikti žmones. 
Pvz., prieš rūkymą ir jo žalą buvo 
pravesta plati propaganda, kuri įtikino 
daugelį žmonių mest rūkymą. Ir dabar jau 
per šešerius metus rūkymas sumažėjo 
nuo 43% iki 36% ir vis dar krenta žemyn 
rūkorių skaičius. Bet ne visuomet ir ne 
kiekvienam pavyksta įtikint žmones. Pvz., 
prezidentas Carteris buvo pareiškęs, kad 
energijos krizė lygi savo morale tikram 
karui. Jam publika nepritarė ir tą vasarą 
gazolino išvartoje daugiau kaip visada. 
Dviem metais vėliau, nežiūrint prezidento 
bei kitų organų kalbų dėl gazolino trūku
mo, žmonės netikėjo. Bent 69% tą 
pareiškė. Visi tie pavyzdžiai parodo, kad 
nevisi ir nevisuomet moka paveikt žmo
nių mases. Žinoma, įrodymai turi turėt 
stiprų pagrindą, kad visi galėtų sutikti ir 
kas gera, ar bloga, ir būti įtikinti.

Kas yra mums bloga, tą mes vadinam 
propaganda; o kas gera — vadiname 
auklėjimu. Mūsų skautybė — yra auklėji
mas; komunistų mokslas — propaganda. 
Mūsų nuomonė turi ateiti iš kur nors. 
Taigi, kol mes turime savas nuomones, 
įtikinamas — įtaiga, ar gera ar bloga, yra 
neišvengiamas dalykas. Psichologinės 
studijos nagrinėja įtaigą, įtikinančią jėgą, 
kaip sėkmingai paveikt publiką, ir randa, 
kad mokėt nukreipt žmonių įsitikinimą 
reikia žinot: kas sakys, ką sakys, kokiu 
būdu ir kam sakys.

Socialistai psichologai rado, kad as

muo, kuris moka įtikinančiai kalbėt, 
nulemia kuria kryptimi eis visas siekiamo 
tikslo pasisekimas. Bet kas padaro vieną 
kalbėtoją sėkmingesnių už kitą? Žinoma, 
mes visi sutinkam, kad čia daug reiškia 
patirtis: National Sciences yra nepalygi
namas su National Enquirer. Vieno 
pareiškimai bus imami labai rimtai, o 
antro — po keletos savaičių niekas net 
nebeatsimins, ir netikės, kad Enquirio 
pranešimas rimtas, kvalifikuotas, ar įtiki
nantis.

Kaip galima įvertint įtakingą kalbėto
ją? Pagal jo kvalifikacijas ar jo išvaizdą?

Nevisada ir įtakingas asmuo gali turėt 
įtakos. Jei žinomas aktorius garsina 
cigaretes, argi žmonės tuoj ir lekia rūkyti. 
Arba jei žinomas žmogus pasakoja apie 
reikalingą pašalpą, bet neparodo jokio 
gilesnio jausmo tam reikalui, ar jis (ji) 
pritrauks aukotojų? Bet jei jis gražiai 
jausmingai papasakos kaip badu miršta 
motina ir kūdikis, ar tada nebus daugiau 
aukotojų sujaudinti įtikinančio apsakymo? 
Žinoma. Čia ir yra įtaka. Labai daug 
nulemia reikalo perdavimas. Asmens įtaka 
taip pat labai reikšminga, (ne propagan
doje). Reikalo svarba gali nulemti, bet 
negalima sukelt negatyvių jausmų žmo
nėse, arba perdėtai sukelti baimę, nes tas 
sukelia paniką, nepasitikėjimą. Per daug 
grasint, ar per daug girt yra negerai, nes 
sukelia žmonėse nuomonių skirtumus ir 
skaldo pasitikėjimą. Reikia kalbėtojui būt 
įtikinančiu, bet neatstumiančiu savo įro
dymuose. Tuomet jis visada bus sėkmin
gesnis.

Dabar noriu jūsų klausti: — ar mano 
paskaita buvo propagandiška? Jūs dabar 
tyrinėkit. . .

s. v. fil. Romas Buivydas
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CHICAGOS IR APYLINKIŲ 
FILISTERIŲ VEIKLA, IR KITUR

SVEIKINAM
Sveikinam UCLA profesorių dr. fil. 

Algirdą Avižienį, išrinktą Vytauto Didžio
jo universiteto, Kaune, rektorium. Ad 
Meliorem!

Fil. Danutę Eidukienę ir fil. Antaną 
Paužuolį šv. Jurgio dienos proga apdova
notus Geležinio Vilko ordinu sveikinam ir 
linkim ant pasiektų laurų neužmigti, o 
toliau dirbti skautybės gerovei!

Fil. Nidą Bichnevičiūtę, Chicago, ir fil. 
Elytę Rukšėnaitę, Hamilton, apdovanotas 
Tėvynės Dukros žymeniu — sveikinam.

Sveikinam ir fil. Loretą Čižauskaitę, 
Melbourne, apdovanotą ordinu Už Nuo
pelnus.

Sveikinam ir brolius senjorus Albertą 
Kerelį ir Tomą Žukauską apdovanotus 
Vėliavos Žymeniu ir fil. Marių Narį 
gavusį Inkaro ordiną.

Į skautininkų laipsnį pakeltas fil. Dalią 
Barzdžiūtę, Kanada, fil. Giedrę Penčy- 
lienę, Chicago, fil. Almą Sventickienę, 
Detroit, ir į paskautininko laipsnį pakeltus 
fil. Iną Balsytę, Toronto, fil. Vytautą 
Januškį, Cleveland, fil. Paulių Jozaitį, 
Chicago, fil. Vytenį Lietuvninką, Chicago, 
fil. Liną Meilytę, Chicago, fil. Gintarę 
Thaus, Chicago, ir fil. Atidą Vitaitę, 
Chicago, nuoširdžiai sveikinam linkėdami 
sėkmingai ir toliau dirbti mūsų eilėse.

Prie šių gražių ir nuoširdžių sveikini
mų bei linkėjimų jungiame ir naujo 
bendro gyvenimo linkėjimus fil. Audriui 

Kirvelaičiui, Urbanos A.S.S. Skyr. pirmi
ninką, neseniai sukūrusiam lietuvišką 
šeimą Detroite.

šiais metais „Gintaro" mokyklos vado
vė yra fil. Amanda Mulionienė, ir „Ąžuo
lo" mokyklos vadovas — fil. Kazys Mato
nis.

Korp! Vytis Chicagos skyriaus nariai 
Illinois universitete Urbanoje: fil. Vytenis 
Kirvelaitis, senj. Albertas Kerelis, senj. 
Audrius Rūbas, senj. Tomas Žukauskas, 
senj. Viktoras Izokaitis ir fil. Audrius 
Kirvelaitis.

Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai: 
filisteriai, ASD ir Korp! Vytis nariai 
sėkmingai organizavo ir gausiai dalyvavo 
demonstracijose Washingtone ir daugybėj 
kitų vietovių. Sąrašas būtų panašus į 
telefono knygų.

Fil. inž. Jurgis Gimbutas, talkinant fil. 
Broniui Kvikliui, pasiuntė British Library 
Lietuvos bažnyčių nuotraukų. British 
Library rengiasi išleisti veikalą apie kri
kščionybę Rytų Europoje.

Fil. grafikas Julius špakevičius supro
jektavo skydą — iškabą Norwood, MA, 
lietuvių parapijos šv. Jurgio bažnyčiai. 
Skydas pastatytas ir pašventintas balan
džio 29 d., Vydūno Fondo skydą ir užrašą.

Dr. Fil. Rimvydas Buivydas iš Carlisle, 
MA, pavasario semestre dėsto psichologi
ją Vilniaus universitete ir Vytauto Didži
ojo universitete Kaune.
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v. s. fil. Antanui Paąžuoliui yra uždedamas 
Geležinio Vilko ordenas. Ordeną uždeda v. s. fil. 
Jonas Dainauskas.

KĄ MES VEIKĖM CHICAGO] 
NUO NAUJŲ METŲ?

Sausio 14 Vydūno Fondo valdybos 
rūpesčiu (pirm. fil. Vytautas Mikūnas ir 
kultūrinių renginių vadovė fil. Jūratė 
Variakojienė) buvo surengtas dr. Vinco 
Kudirkos monografijos sutiktuvės, pa
grindinis kalbėtojas dr. fil. Bronius Vaške
lis, programą atliko muzikas fil, Alvydas 
Vasaitis ir solo fil. Dalia Fenelli, ir 
Vilniaus aktoriai A. ir P. Steponavičiai.

Fil. Renatos Ramanauskaitės bute 
buvo priimti 15 naujų kandidačių ir 
junjorų: Kristina Bielskutė, Darius Bunti- 
nas, Linas Buntinas, Ingrida Cicėnaitė, 
Adomas Didžbalis, Edis Glavinskas, Asta 
Kazlauskaitė, Linas Liutikas, Vidas Liuti
kas, Melisa Mackevičiūtė, Linas Paulius, 
Vytautas Tamulaitis, Aleksandras Tamu
lis ir Andrius Tamulis.
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Vasario 24 ASD ir Korp! Vytis Chica- 
gos skyriai suruošė tradicinj blynų balių.

Fil. Gintaras Plačas kovo 4 atidarė 
Kaziuko Mugę Chicagoj.

Kovo 17 fil. Rūta Pauperienė kalbėjo 
skautams akademikams apie kelionę į 
Lietuvą.

Fil. vs. t. Juozas Vaišnys, SJ pravedė 
metines rekolekcijas balandžio 12, 13 ir 14 
dienomis Chicagoje.

Fil. Ritos Penčylienės rūpesčiu ameri
kietė mokytoja dr. Ruth Bill perdavė savo 
nuostabius įspūdžius iš apsilankymo 
Tauragės aukštesniojoj mokykloj.

Nuvykusios penkios amerikietės mo
kytojos ir dvi mokinės kartu su fil. Rita 
aplankė Tauragę, Kauną ir Vilnių. Ameri
kietės yra sužavėtos Lietuva ir lietuviais. 
Ačiū sesei Ritai.

Fil. Alida Vitaitė atliko dalį programos 
per Poezijos Dienas Chicagoje gegužės 
mėn. 25-26 dienomis.

Lauksiu žinių ir iš kitur. Mums 
čikagiečiams įdomu kas vyksta kitose 
vietovėse, o kas nors, tur būt vyksta, negi 
išmirė visi ASS nariai? Nepridėjus prieš 
pavardę „fil", tn. ar senį, negali žinoti kur 
tas ar kitas priklauso, tai galimas daiktas, 
kad daug kas ir lieka nepaminėta.

Visais Akademinės 
Skautijos leidyklos reikalais 
nuo gegužės 21 d. prašoma 
kreiptis į Akademinio Skautų 
sąjūdžio vadįją, 3001 West 59th 
Street, Chicago, IL 60629.
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KNYGOS ATGIMUSIAM
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI

* PAGERBKIME MŪSŲ FILISTERI PROF. Dr. ALGIRDĄ 
AVIŽIENJ, ATSTEIGTO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVER
SITETO REKTORIŲ.

• RINKIME IR SIŲSKIME MOKSLINES KNYGAS ({VAIRIOMIS 
KALBOMIS) J VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIBLIO
TEKĄ,

ADR.: LAISVĖS ALĖJA 53, KAUNAS 233000 LIETUVA.

* KNYGŲ SIUNTIMĄ TVARKO AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO SKYRIAI.

• KNYGAS GALIMA SIŲSTI IR A.S.S. VADIJAI, ADR.: 3001 W. 
59th ST., CHICAGO, IL 60629. ARBA PRANEŠKITE ŠIUO 
ADRESU APIE TURIMAS KNYGAS IR MES JAS PAIMSIME IŠ 
JŪSŲ NAMŲ.

A.S.S. VAD1JA

A.S.S. STUDIJŲ DIENOS {VYKS Š.M. RUGPJŪČIO MĖN. 16 - 
19 DIENOMIS (KETVIRTADIENI - SEKMADIENI) PRIE CHI- 
CAGOS. STUDIJŲ DIENOMS YRA PARINKTAS „KOVO 11 D." 
VARDAS IR BUS NAGRINĖJAMOS TEMOS, RODOMOS 
VIDEO JUOSTOS SURIŠTOS SU PASIRINKTU VARDU.
VISI KVIEČIAMI, VISI LAUKIAMI. TOLIMESNĖS INFORMA
CIJOS BUS SPAUDOJE IR LAIŠKAIS.

RENGIMO KOMISIJA
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