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Nuotr. J. Tamulaičio
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Nuotr. Zenono Nekrošiaus

„Mes nugalėsime"
Vilnius, 1990
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Lietuva

Daugumas dainių graudžiai gieda:
Tu maža, mažytė, gal mažiausia! —
O man tai svetima, skaudu ir gėda,
Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė,
didžiausia!
Mažytė būdama, nuskurusi pelenė,
Ar tu pasiektumei Juodųjų Jūrų krantą?
Totoriai, rusai, vokiečiai ir lenkai
neišmanė,
Kaip pasivyti,
Kaip sutramdyti Vytį,
Kuris per ugnį, per upes, per kalnus
skrenda.
Aplinkui Lietuvą, dainų ir sodų šalį,
Patrakę vanagai be atvangos tebgieda:
Tu maža, mažytė, gal mažiausia!
O man tai svetima, skaudu ir gėda,
Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė,
didžiausia.
Stasys Santvaras

2

4

1990.VIII.28 d. Čikagoje mirė

vyr. sktn. f ii Bronius Kviklys

Buvo gimęs 1913 m. lapkričio 10 d.
Zastrono vienkiemyje (seniau palivarkas),
Daugailių vlsč., Utenos aps., ūkininkų
šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Daugai
liuose. Gimnaziją pradėjo (1924 m.)
lankyti Utenoj. Su skautybe Bronius
susipažino ir, visam savo gyvenimui,
susirišo vos 11 metų beturėdamas, kai
pirmaisiais savo gimnazistiškais metais
Utenos gimnazijoje įstojo į Basanavičiaus
vardo skautų draugovę, iškarto gaudamas
paskiltininko pareigas. Išlaikęs skautiško
patyrimo III-jo ir II-jo patyrimo laipsnių
egzaminus ir, suorganizavęs naują skiltį,
iki 1926 m. pavasario buvo veiklus skiltininkas.
1926 m. Bronius iš Utenos persikėlė
mokytis į netolimą (nuo Daugailių 8 km. o
Utena — 18 km. ) Antalieptę, kur nuo
1924 m. veikė progimnazija. Ten veikia
nčioje žemesnėje žemės ūkio mokykloje
1926 m. susiorganizavo skautės, o 1927
m. rudenį ten buvo įkurta mišri skautų
draugovė, kurioje Bronius, pradžioje,
buvo adjutantas, o nuo 1928 m. jos
draugininkas. Apie darbą toje draugovėje,
P. Jurgėlos knygoje „Lietuviškoji Skautija" Bronius rašo: „Antalieptės skautų dvės branduolį 1927 rudenį sudarė iniciato
rius J. Prunskis (dabar pralotas, teolog.
mokslų daktaras), jo brolis Vladas, iš
Utenos atsikėlęs Br. Kviklys ir keletas
kitų mokinių. . . skautai savo geru elge
siu, mandagumu ir veiklumu atkreipė mlos vadovybės, kitų mokinių ir visuome
nės dėmesį. Iš 80 mokinių netrukus apie
60 įstojo į skaučių ir skautų eiles. . .
Antalieptės skautai-ės domėjosi savo
apylinkės praeitimi. Mokykloj įsteigė
muziejų, kuriam rinko iškasenas, akmens
ir kaulo dirbinius, senus pinigus knygas ir

kt. Įsteigė ir skaityklą, kuria suaukojo apie
200 knygų. Ja naudojosi skautai-ės ir kiti
moksleiviai, Tvarkė skautai, patys bent
pusę knygų įrišę kietais apdarais. . .".
Draugovė leido laikraštėlį „Žalioji vėlia
va", kurio redakcijos komisijos nariu buvo
ir Bronius, ir kuriame jisai pradėjo savo
žurnalistinį darbą. Pažymėtina, kad tos
draugovės narių supratimu, skautas turė
jo būti kone švento gyvenimo žmogus.
Visi draugovės nariai stengėsi būti pavyz
dingais mokiniais. Apie rūkymą ar gėrymą nei kalbos nebuvo. Visų tų skautiškų
darbų moksleivių-skautų tarpe, Antaliep
tėje, promotoriumi buvo Bronius, skautų
iškilose niekad nepamiršdamas rasti kokį
naują eksponatą į mokyklos muziejų,
drauge vis paragindamas
skautus,
skautes, kad „senienas" rinktų visi drau
govės nariai. Tai buvo Broniaus vėlesnių
kultūrinių rinkinių rinkimo pradžia. Tada
Bronius pradėjo rūpintis lietuvių kultūros
pasireiškimų dokumentacijos telkimu.
1928 m. rudenį Bronius vėl persikelia į
Utenos gimnaziją (į 5-ą klasę) ir iškarto
įsijungia į Utenos skautų vyčių draugovę,
kurią 1925 buvo įkūręs Vladas Kviklys
(vėl. medic, daktaras). 1932 m. Bronius
davė skauto vyčio įžodį, o po dviejų metų
Kaune, išlaikęs atitinkamus egzaminus
tampa prityrusiu skautu vyčiu.
Baigęs Utenos gimnaziją, 1932 m.
rudenį Bronius įstojo į VD Universiteto
Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių, kurį
baigė klausyti 1937 m. 1938-41 m. VD ir
Vilniaus universit. studijavo teisę. Diplo
muoto ekonomisto diplomą gavo 1943 m.
Persikėlęs į Kauną, studijoms ir pra
gyvenimui, pradėjo dirbti pilnos „darbo
dienos" darbą. 1932-34 m. buvo „Mūsų
Sporto" bei „Kūno kultūros ir Sveikatos",
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o 1935-40, 1942-44 m. „Policijos" žurnalų
administratoriumi bei technišku redakto
riumi.
Įstojęs į VD Universitetą, iškarto įstojo
į lietuvių studentų skautų korporaciją
Vytis. 1933 m. rudenį tapęs senjoru,
įvairiais laikotarpiais išrenkamas Korp!
Vytis valdybos sekretoriumi, garbės teis
mo pirmininku ir Korp! atstovu į VDU
studentų organizacijų sąjungą.
Per atostogas vis nuvykdamas į savo
tėviškę, 1937 m. Daugailiuose Bronius
įkūrė jaun. skautų-skaučių draugovę,
sutraukiant į ją net 60 narių ir tai
draugovei padovanojo vėliavą.
1936-40 m. redagavo Policijos kalen
dorių, 1940 m. — (kolektyviškai) Policijos
Žinyną. 1938 m. išspausdino leidinį
„Saugokimės susisiekimo nelaimių", o
1939 m. „Judėjimo tvarkos nuostatai".
Didesnės apimties universitetinė disertac
ija „Vartotojų kooperacija Lietuvoje 19181930 m." liko rankraštyje. 1943 m. išleido
knygutę „Daugailiai".
1944 m. vasrą pasitraukė į vakarus.
Pradžioje, Vokietijoje buvo Illertissene,
kur organizavo lietuvių tremtinių ben
druomenę ir ten buvo Liet. Raudonojo
Kryžiaus įgaliotinis. 1947-50 m. buvo
Memmingene bei Schwaebisch-Gmuende
DP stovyklose ir lietuvių gimnazijose
dėstė geografiją bei visuomenės mokslus.
Tačiau ypatingai rūpinosi lietuvių skautų
veiklos atgaivinimu. Memmingene buvo
Lituanikos tunto tuntininku, parengda
mas skiltininkų kursų programas, tunto
stovyklas.
1947.VII.7 d. Kasselyje, LSS suvažiavi
mo metu, atgaivinus akademinės skautijos veikimą ir įkūrus Akademinį Skautų
Sąjūdį, Bronius iškarto įsitraukė į ASS
veiklą, 1948 m. pavasarį, v.s. fil. V.
Auguliui emigravus, Broniui teko laikinai
perimti Korp! Vytis vado ir ASS vicepir
mininko pareigas, iki artėjančios LSS
stovyklos. III Tautinėje stovykloje,
1948.VIII.12 d. ASS sueigos nutarimu,
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Broniui teko perimti Korp! Vytis vado ir
Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdybos
vicepirmininko pareigas. Toje stovykloje
Bronius parengė jubiliejinį biuletenį „30
metų". Tai buvo it įvadas į akademinės
skautijos spaudos atsiradimą. Pirmučiau
sia Bronius susirūpino Korp! Vytis viene
tų (atsiradusių įvairiose DP stovyklose)
apjungimu. 1948.VIII.13 d. buvo išleistas
pirmasis naujojo vadovo aplinkraštis,
rašytas per seną kalkę, dar XIX šimtmečio
vokiška mašinėle, Isar Horno Alpėse ant
kelmo. Tai buvo paskatinimas vytiečiams
užsiregistruoti ir palaikyti artimesnius
ryšius. Bet akademikai skautai,-ės buvo
išsisklaidę ir tik periodikas galėjo pasiekti
Vokietijos pakraščius. Tada Memmin
gene, kareivinėse, kur buvo DP stovykla,
gimė „Vytis", Akademinio Skautų Sąjū
džio" tremtyje, Korp! ir S! Vytis biulete
nis, kurio pirmasis numeris buvo labai
menku plokščiu rotatorėliu išspausdintas
ir išsiuntinėtas į viso pasaulio kraštus. Tik
kelių puslapių, kiek virš 100 egz. tiražu
biuletenis buvo parengtas, atspausdintas
ir išsiuntinėtas Broniaus Kviklio. Taip
gimė Akademinės Skautijos žurnalas,
dabar turintis vardą: „Mūsų Vytis".
Biuletenis buvo leidžiamas reguliariai,
kartą per mėnesį. Netrukus jis virto ir
Studenčių Skaučių D-vės, taigi jau viso
ASS biuleteniu. Nuo 1949 m. pabaigos
kuklus biuletenis išaugo į platesnės
apimties laikraštį, kuriame šalia organiza
cinės informacijos pradėta spausdinti
ideologiniai bei diskusiniai straipsniai.
1951 m. „Vytis" buvo iš Vokietijos
perkeltas į Čikagą ir pavadintas „Mūsų
Vytis". Greta jo, 1949.XI.15 d. buvo
pradėtas leisti grynai informacinis biu
letenis „Vytis II dalis", skirtas tik ASS
narių reikalams. Jo vietoje 1950.XII.30 d.
buvo pradėtas leisti „Ad Meliorem"
biuletenis. Mūsų Vytis 1952 m. pradėtas
iliustruoti, o nuo 1953 m. pradžios buvo
jau spausdinamas spaustuvėje. „Vytį",
„Mūsų Vytį"
(iki 1953) filisteris
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FU. B. Kviklio darbų eksponatai buvo išstatyti Chicagoje skautininkų suvažiavimo metu.

Foto J. Tamulaitis

Bronius redagavo nuo 1948 m. iki 1956
m. pabaigos. Jo laikais „Mūsų Vytis" buvo
skiriamas ne vien akademikų skautų, bet
ir vyresniųjų skaučių, skautų vyčių bei
LSS vadovų reikalams. Jų tiražas buvo
išaugęs ligi 1000 egzempliorių. Turėjo
gana daug nuolatinių bendradarbių.
1946 m. Bronius išleido knygutę
„Lietuvių kova su naciais", o 1949 m.
Pelekio slapyvarde, — "Genocide, Lithua
nia's Threfold Tragedy". Gi persikėlęs
1951 m. j JAV Bronius pradėjo telkti
medžiagą akademinės skautijos veiklos
apžvalgai. Iš čia atsirado, 1954 m. Čika
goje išleistas 236 p. veikalas „Akademinė

Skautija 1924-1954 metais. Trisdešimties
metų gyvenimo, veiklos ir darbų apžval
ga". Visą tą darbą Bronius atliko, dirbda
mas fizinį darbą baldų fabrike. Tame
baldų fabrike (Čikagoje) Bronius dirbo
nuo 1951-iki 1963 m., o nuo 1964 iki 1967
m. (irgi fizinį darbą) dirbo metalo gaminių
fabrike. 1968 m. tėvų Marijonų buvo
pakviestas „Draugas" dienraščio vienu
redaktoriumi. Vis ir pats rašydamas,
„Draugo" redaktoriumi dirbo iki išėjimo į
pensiją, 1980 m., nors ir po to, iki savo
mirties, nenustojo bendradarbiauti tame
laikraštyje,, daugiausia rašydamas veda
muosius.
5
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1952 m. Bronius pasitraukė iš Korp.
Vytis CV pirmininko pareigų, labiau
įsitraukdamas į „Mūsų Vyčio" redagavi
mą. 1953 m. parengė spaudai ASS leidinį
„400 metų pirmąjai Nemuno poemai".
Buvo LSS Garbės Teismo narys. Pasirū
pindamas gauti rašytojo Vydūno sutikimą
ASS šalpos fondą pavadinti Vydūno
vardu, buvo įsitraukęs į Vydūno Jaunimo
Fondo darbą ir kelis metus buvo to fondo
direktorių tarybos narys.
1956 m. buvo pakeltas į vyresnio
skautininko laipsnį, o 1958 m. buvo
apdovanotas LSS aukščiausiu garbės
žymeniu, Geležinio Vilko Ordinu. 1967
m. ASS suvažiavimo metu, buvo išrinktas
Korp! Vytis garbės nariu 1970 m. įsistei
gus AS Leidyklai, kelis metus buvo tos
leidyklos vienas redaktorių, 1972 m.
parengdamas spaudai Lietuvos kariuome
nės vado gen. St. Raštikio atsiminimų IIIjį tomą, o 1974 m. — J. Danio ir J.
Gimbuto monografiją apie prof. St.
Kolupailą, Korp. Vytis garbės narį. 1962
m. buvo vienas „Knygos mėgėjų Klubo"
steigėjų. 1982 m. buvo vienas iniciatorių
1 „Lituanistinių Tyrinėjimų ir Studijų Cen
tro", kurio direktorių tarybos nariu buvo
iki mirties. Taip pat buvo „Lituanistikos
Instituto" ir „Katalikų Mokslo Akademi
jos" narys. Nuo 1947 m. bendradarbiavo
„Lietuvių Enciklopedijos" 1, 3-5, 7-14, 18,
19, 21-23, 25, 28-30, 32, 34, 36, 37
tomuose, t.y. nuo 1963 ir iki 1985 metų.
Toliau seka „Alpių viršūnių" darbai.
Nuo DP stovyklų laikų rinko duomenis,
nuotraukas apie Lietuvos gyvenvietes, to
darbo nenutraukdamas atvykęs į Ameri
ką. Sutelkęs nemažą būrį bendradarbių
parengė ir 1964-68 m. išleido keturis
tomus „Mūsų Lietuva", kurie apėmė 3036
puslapius ir pateikė apie keturis tūksta
nčius iliustracijų, parodančių visas di
desnes Lietuvos, lietuvių gyvenamas
vietoves. Už tuos tomus Ohio lietuvių
gydytojų sąjunga Broniui paskyrė premi
ją. 1979 m. Bronius pradėjo rengti savo
6

pagrindinį darbą: „Lietuvos bažnyčios".
Savo iš seno turimus rinkinius apie
Lietuvos bažnyčias sistematiškai plėtė per
talkininkus Lietuvoje, kuriems jis atsily
gindavo pats, iš savo kuklaus uždarbio,
nutraukiant nuo šeimos, nuo pragyveni
mo, nes jokia institucija ar fondas Bro
niaus gi nerėmė. Už tai mokėjo „iš savo
kišenės". O reikėjo Lietuvoje rasti
žmones, kurie panorėtų rizikuoti padary
ti, savo ar ne savo apylinkėse bažnyčių
nuotraukas, ar jas gauti ir atsiųsti Bro
niui. O tų fotografijų sutelkta net ir iš
Gudijos vietovių, tokių kur gyveno lietu
viai, kur buvo lietuviškos parapijos.
1976 m. išleido „Lietuviška išeivija
JAV". O „Lietuvos bažnyčias" leido po
vieną tomą į metus: 1980 — Telšių vysk.,
1982 — Vilkaviškio vysk., 1983 — Kauno
arkivysk., 1984 — Panevėžio vysk. —
1985 — Vilniaus vysk. I dalį (Vilniaus
miesto bažn.), 1986 — Vilniaus vysk. II
dalį ir 1987 — Kaišiadorių vysk., viso 7
didžiules knygas.
„Lietuvos bažnyčių" svarbą pabrėžė
šventasis Sostas. 1984 m. sausio 24 d.
Popiežius Jonas Paulius Bronių Kviklį
apdovanojo auksiniu medaliu „Augustae
Crucis Insigne pro Ecclesia et Pontifice",
kurį jam iš Romos atvežė ir įteikė
vyskupas Antanas Deksnys. 1985 m. JAV
LB Kultūros tarybos sudaryta komisija,
didžiąją Lietuvių Bendruomenės premiją
už „1983-1985 metais išleistą lituanisti
nės humanitarinės tematikos veikalą"
paskyrė (esminiai už Vilniaus vyskup. I-ją
dalį) Broniui. Neabejotina, vienok, kad šia
premija Bronius Kviklys buvo pagerbtas
už visą savo milžinišką įnašą į lietuvių
kultūros lobyną, o ne vien tik už tą ar kitą
„Lietuvos bažnyčių" temą.
čia būtina pažymėti, kad daugumas jo
parengtų knygų, gan greitai po jų pasiro
dymo, įvairiais keliais pasiekdavo Lietuvą
ir ten buvo plačiai skaitomos, net nurašo
mos. Užtat, papūtus naujiems vėjams
okupuotoje Lietuvoje, ten buvo iškeltas
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klausimas, pradžiai, perspausdinti visus
keturis „Mūsų Lietuvos" tomus. Bronius
sutiko su tuo pasiūlymu ir užtat, neseniai,
Lietuvoje jau išėjo to veikalo pirmas
tomas, nors „pašaliais" buvo būkštavimų
dėl Broniaus tame parašytų tiesos žodžių
apie Lietuvos okupaciją ir stalinistinį
terorą joje. Buvo taip pat tartasi ir dėl
„Lietuvos bažnyčių" visų tomų perspaus
dinimo.
Visi tie laikraščiai, brošiūros ir tomai
buvo parengti ir išleisti, šeimai ir namui
išlaikyti, dirbant sunkų darbą. Broniui
išeinant iš „Mūsų Vyčio" redaktoriaus
pareigų, 1956.XII.15 d. „Ad Meliorem"
rašė: „Filisteris Bronius Kviklys 1948 m.
įsteigęs „Mūsų Vytį", jį be pertraukos iki
1956 m. pabaigos redagavęs, pašventęs
jam nepaprastai daug laiko ir energijos,
paskirdamas redagavimui maždaug tiek
pat savaitinių valandų, kaip ir savo
pragyvenimui uždirbti".
Rašinėti į spaudą pradėjęs 1927 m.,
pasidarė žurnalistas-profesionalas ir žur
nalisto darbą tęsė iki savo iškeliavimo į
amžinybę. Per ilgus metus bendradarbia
vo: Mūsų sporte, Kūno kultūra ir sveika
ta, Talka (vedė akadem. skyrių), Bendras
darbas, Skautų aidas, Tautos kelias,
Trimitas, XX amžius, Lietuvos aidas,
Jaunoji karta, šviesos kelias, Policija,
Milicija. Okupacijos metu pogrindžio
spaudoje. O išeivijoj Mintis, Žiburiai,
Mūsų kelias, Knygų lentyna, Dirva,
Draugas, Darbininkas, Pasaulio lietuvis,
Skautų aidas, Mūsų vytis ir net Australi
jos Tėviškės aidai skiltyse buvo Broniaus
rašinių.
Okupuotos Lietuvos laikraštyje „Tie
sa", 1990.IX.1 d. numerio „Jiems dėkinga
Lietuva" skyrelyje, šį kartą skirtame
Broniaus atminimui, rašoma: „ . . . Broni
us Kviklys dirbo tą darbą, kurio minia gali
ir nepastebėti. Tačiau tereikia atversti 37
tomų „Lietuvių enciklopedija", St. Rašti
kio prisiminimus ar kitus solidžius veika
lus ir pastebėsite smulkiomis raidelėmis

surinktą tekstą „redagavo Bronius Kvik
lys" . . . „Mūsų Lietuva". Tokio veikalo
nesugebėjome išleisti mes, Lietuvoje
turėję dešimtis istorikų, geografų, etno
grafų. O 1980-1987 metais dar viena
epopėja — septynios knygos „Lietuvos
bažnyčių" ... Ir visa tai sutilpo viename
gyvenime, praleistame toli nuo tikrųjų
namų, gimtųjų Daugailių, atskirtame nuo
rašymo objekto, archyvų. . . Bronius
Kviklys Amerikoje turtų neužgyveno. . .
Viską, net paskutiniais metais pensiją
atiduodavo knygoms. Tačiau kuklus Kvik
lių namelis Kempbelo aveniu atvykstanči
us Lietuvos kultūrininkus traukė labiau
už ištaigingus rūmus. Čia drauge su
šeimininku buvo galima leistis į ekskursiją
po begalinius kultūros lobius. Ne kartą
Amerikoje teko matyti į šiukšlyną veža
mas lietuviškas knygas, rankraščius. . .
Manau, kad nėra kito tokio privataus
rinkinio, kaip sukaupto Broniaus Kviklio
namuose — išgelbėtų iš neišvengiamos
pražūties visų mūsų turtų. Čia ir A.
Smetonos atsivežtas archyvas, St. Rašti
kio, Dariaus-Girėno skrydžio dokumen
tai, unikalūs išeivijos spaudos komplektai.
„ . . . Susirūpinau ir savo rinkinių reikalu.
Čia jie niekam nereikalingi. Turiu intenci
ją paaukoti Lietuvai, bet kol kas nėra
galimybės nei parvežti, nei vietos Lietu
voje kur padėti. Ko gero teks viso
gyvenimo triūsas šiukšlynui. . ." — šias
laiško eilutes Bronius Kviklys rašė rugp
jūčio pradžioje. Visai prieš pat mirtį. . .".
Tai gana taiklūs žodžiai apie Broniaus
darbus ir palikimą. Kitas žurnalistas
Kanados „Tėviškės Žiburiai" 1990.IX.11
d. numeryje rašo: „ . . . Kviklys ilgainiui
sukaupė didžiulį lietuvių spaudos, knygų,
fotografijų, numizmatikos ir filatelijos
archyvą. Tai buvo brangus jo turtas ir
kartu pasididžiavimas. Per visą savo
gyvenimą išbuvęs tvirtu abstinentu, neruošdavo namuose jokių balių, tačiau
svečią, ypač kai pradėjo lankytis jo
archyvu susidomėję įvairūs mokslininkai
7
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bei kultūrininkai iš Lietuvos, kava bei
pyragaičiais visada pavaišindavo, kiekvie
ną skatiką skirdavo knygoms pirkti ir
spaudai prenumeruoti. .
Taip, Bronius buvo aistringas lietuviš
kumo apraiškų dokumentacijos kolekcio
nierius. Rinko viską, kas tik turėjo kokį
ryšį su Lietuva, lietuviais, lietuvių veikla.
Tai buvo knygos lietuvių kalba, ypač
leistos prieš I-jį pasaulinį karą, Lietuvą bei
lietuvius liečiančios knygos ne lietuvių
kalba, lietuvių veikėjų archyvai, kores
pondencija, autografai, L.D.K. monetos,
garbės ženklai, liet, organizacijų ženklai,
dokumentai, sukaktuviniai medaliai surįšti su Lietuva (išleisti Lietuvoje, Lenkijoje,
JAV, Lietuvos pašto ženklai, Lietuvos
vietovių bažnyčių, veikėjų fotografijos ir
1.1. Visi tie rinkiniai suskirstyti pagal
tematiką, tad knyga, atsišaukimas, laiškas,
fotografija ar daiktas lengvai surandami.
Tais rinkiniais pasinaudodamas Bronius
buvo surengęs Čikagoje keliolika temati
nių parodų, kurių kelios net buvo kilnoja
mos ir apkeliavo įvairias lietuvių gyvena
mas JAV vietoves. Čia galima paminėti

Broniaus sutelktų eksponatų tematines
parodas: pogrindinė Lietuvos 1940-1952
m. spauda, naujoji Lietuvos pogrindžio
spauda, Vilnius Lietuvos sostinė, lietuvių
spauda Amerikoje (kuri apkeliavo JAV
rytų ir vakarų vietoves), Antanas Smeto
na 1874-1984 (Antano Smetonos veiklos
ir raštijos paroda), Lietuvos kariuomenė,
Vilniaus Universiteto 400 metų sukaktis
(irgi apkeliavo lietuvių kolonijas), Lietu
vos krikščionybės sukaktis, Varpo 100
metų ir 1.1. Tų parodų parengimas, net ir
transportas, buvo Broniaus darbas.
Sutelkti eksponatai, parodyta paroda
— atlikto darbo „fasadas", nežinančiam
nieko nepasako apie tai, kiek į tos parodos
surengimą reikėjo įdėti darbo, kiek valan
dų, dienų reikėjo dirbti, kad tuos ekspona
tus parodyti parodoje. Už to slėpėsi
darbas ir dar kartą darbas.
Bronius niekad neturėjo laiko tuščiam
laiko leidimui. Vis bėgo ir bėgo, — tai į
redakciją, tai į spaustuvę, o namuose
visad sėdėjo prie rašomosios mašinėlės.
Nemėgo pataikauti, bet buvo tolerantin
gas ir aplinkos žmonių elgesyje ieškojo

PU. A. Slepetytė atliko meninę programą pagerbiant a.a. fU. B. Kviklį.
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Dalis skautininkų kartu su Lietuvos LSS Tarybos pirmininku A. šakaliu a.a. B. Kviklio
atminties pagerbime.

pateisinimų, o ne pasmerkimo duomenų.
Buvo konservatyvus, Lietuvos bei lietuvių
reikalu rasdavo bendrą kalbą su kiekvie
nu, kuris rūpinosi Lietuva, lietuviškumu.
Su Lietuva vedė platų susirašinėjimą ir
artimai bendravo su jos kultūrininkais.
Stengėsi padėti kiekvienam lietuviui.
Tai buvo senas Broniaus būdo bruožas.
Pvz. 1951.V-VI „Mūsų Vyčio" 3-4 Nr. yra
tokia žinutė: „Nuoširdų ir brolišką ačiū
tariu filisteriui B. Kvikliui, kurio iniciaty
va ir pastangomis buvau sušelptas pin
igine parama, kai gydžiaus ligoninėje. . .
senj. G. Batejka, Vokietija". O kiek ir
paskutiniaisiais metais Bronius rūpinosi
padėti, nors ir Suvalkijos trikampio
lietuviams ar paskiriems asmenims čia,
neretai pinigais iš „savo kišenės".
Kasdieniniame gyvenime, savo aplin
koje, Bronius buvo socialus, tolerantingas
ir nebijojo kompromisų, bet viso jo
bendravimo su žmonėmis esmė rišosi su
lietuviškumo puoselėjimu ir drauge su
nesiliaujančiu naujų lituanistinių ekspo
natų telkimui, o pinigai jam tarnavo tik
tokių naujų eksponatų įsigyjimui. Bet ir
tai dar ne viskas.
Paskiro žmogaus gyvenime paprastai
pasireiškia koks nors vienas, ryškus jo

foto J. Tamulaičio

būdo bruožas, nubrėžiantis jo gyvenimo
kelią. Broniaus gyvenime neabejotinai
dominavo tai, ką esame pratę vadinti
skautiškumu ir kurio esmę galima būtų
šitaip aptarti: tai savotiškas religingumo,
patriotizmo ir humaniškumo, altruizmo
bendras išgyvenimas, reikalaująs iš savo
sekėjų (t.y. skautų) išpažinti savo įsitikini
mą gyvais darbais, sau nieko už tai
nereikalaujant. Galima manyti, kad „atly
ginimui", išeidami iš šio pasaulio, jie
išsineša pajautimą, kad-dėl savo darbų, jie
palieka pasaulį bent kiek geresnį, kaip jie
jį rado. Toks jau žmogaus likimas: pasaulį
tobulinti jis gali tik savo gerais darbais,
darbais, kurie savo ruožtu, iškeliavusiam į
Amžinybę, savaime tampa jo išgyvento
gyvenimo paminklu.
Prie to neabejotinai prisidėjo akademi
nės skautijos obalsis „Ad Meliorem",
kuris iš kiekvieno ASS nario, gavusio ASS
vienetų spalvas, reikalauja viską „daryti
kuo geriau", viską „daryti kuo geriau"
kasdieną. Broniui, kaip jis pats kelis
kartus man buvo pasakęs, žodžiai „Ad
Meliorem" jam buvo kasdieninis kelrodys.
Gal tai ir buvo Broniaus atliktų darbų
apimties raktas.
Fil. Jonas Dainauskas
9
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AČIŪ SESEI IR BROLIUI AKADEMIKAMS
Montrealis 1990 m.

šių metų 24-tą birželio parapija atš
ventė mano 50 kunigystės metus. Aš pats
25-tą šio mėnesio palaidojau 84 met. savo
amžiaus, širdingai dėkoju jums už prisim
inimą, o fil. tėv. J. Vaišnys su dovanomis
net aplankė mane ir savo visuomet
turtingu žodžiu pasveikino ir priminė
tuos laikus, kada aš dar pajėgiau dalintis
jūsų veikimu ir pravesti velykinius susi
kaupimus. Prisipažinsiu, kad aš jų labiau
pasiilgstu negu gal jūs. Man jis būdavo
tikras dvasinis atsigaivinimas. Juk tai
būdavo pasidalinimas su jumis tų laikų
naujomis idėjomis ir išgirsti jūsų nuo
monę apie šių dienų mokslo pažangą.
Bandžiau ir aš jus supažindinti su daro
momis pastangomis labiau atidengti dva
sinį pasaulį ir geriau pažinti patį žmogų.
Moderniška psichologija nebesustoja šian
dien prie veikimo apraiškų, bet nori
pažinti tą, kuris veikia: kuris jaučia, kuris

protauja, kuris myli. Nori pažinti tą Aš. Jį
galime aprengti įvairiais drabužiais: moks
lininko, šventojo, niekšo, vaiko, jaunuolio
ir suaugusio, bet tas Aš vis bus su tavim.
Tarp to Aš ir sąmonės nebėra kito
tarpininko. Kaip stovinčio šviesoje ir
šviesos. Atidengę bendruose pasikalbėji
muose stebuklingą dvasios pasaulį, rasda
vome begaliniame meilės ir atlaidumo
šaltinyje savo dvasiai taiką ir ramybę.
Kokia būdavo draugiškumo pakili nuotai
ka rinktis prie dieviško stalo ir dalintis
Kristumi duonos ir vyno pavidale. Gyvai
prisimenu, kai Stasio ir Jono galingi balsai
pradėdavo; Linksma diena, tada mes visi
pakildavome savo balsais į kitą pasaulį.
Tai nebuvo burtai, bet galingesnė jėga
mus kviesdavo kaip sesę ir brolį aukštes
niame žmoniškumo ir skauto idealui. Po
to ir pats velykinis stalas nebebuvo
paprastos vaišės, bet dalinimas! sesės ir
brolio artumu.
Jonas Kubilius

. . .Kai aš sakau Dievo žodį, nuolat
akcentuoju, kad dangaus negalima pradėti
nuo dangaus, dangų mes turim pradėti čia
žemėje. Ko žemėj nepradėsi, danguj
neturėsi. Čia dar netobulai gali išvyst
Dievo veidą, bet jeigu to nenorėsi čia ir
nesieksi — niekada ir ten jo neišvysi. Ten
laukia tavęs tobula meilė, bet pradėk ją
čia, savo šeimoj. Kitaip tu nebūsi jos
vertas ir ten. Užtat žemiškas gyvenimas
turi begalinę prasmę. Jis yra lyg įžanga į
dangų, į amžinąjį gyvenimą, o ne kas nors
atskirta, ką reikėtų paneigti. . .
Kardinolas Vincentas Sladkevičius
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65-sis A.S.S. gimtadienis ir
prisiminimai
Fil. Jadvyga Viliūnienė

(tęsinys iš 1990-2)

Rektorius liko tas pats — prof. Myko
las Biržiška, bet universiteto senatas buvo
pakeistas. Dalis profesorių liko pašalinti,
kiti nauji primesti. Tie besikeičiantys
įvykiai, neaiškus rytojus, neišvengiamai
turėjo įtakos į visų nuotaikas, į nustatytas
normas, tarpusavio santykius. Tiek, kiek
Kaune profesūra buvo lyg tolima, nepriei
nama, tiek Vilniuj, laikui bėgant, ta pert
vara trupėjo ir mažėjo, ypač kas liečia
jaunesnį ar apyjaunį mokomąjį ir adminis
tracinį personalą. Visi atrodė lyg jungėm
jėgas prieš bendrą priešą, kokį mums
likimas benešė. Paslapčiomis žinojom
kurie dirba pogrindy, turi ryšių su
užsieniu, bet apie tai balsiai nebuvo
kalbama;
laisvalaikius
praleisdavom
drauge ar tai slidinėdami Vilniaus apylin
kių kalvose, ar baidarių iškylose Nerim,
universiteto bendrabučio šokiuose ar
privačiuose pobūviuose. Taip pat kitoj
pusėj Trakų ežero buvo vietovė, Žydiškės, kur universitetui priklausė didokas
vasarnamis. Pavasarį, iš administratoriaus
gavus raščiuką, galima buvo ten savaitga
liais apsistoti ir praleisti maudantis,
žaidžiant orinį ar buriuojant. Šitą malo
numą išlaikėm iki išbėgimo.
Sovietų sistemos įtaką pajutome ir į
klausomus dalykus, — studijų knygutėj
randu tarp klausytų privalomų dalykų
marksistinį požiūrį į literatūrą (skaitė
Kostas Korsakas) ir, žinoma, marksizmąleninizmą, iš kurio, po 2 semestrų,
turėjom laikyti egzaminą. Rudens semes
tre skaitė Meškauskas, o pavasarį — rusas
Kuznecovas. Turėjom lietuviškus kons
pektus, rusas turėjo klapčiukus vertėjus,
bet egzaminuoti, atsimenu, nutarė pats

vienas. Klausė rusiškai, bet kas nepakan
kamai žinojo rusų kalbą, leido atsakinėt
lietuviškai, pasakęs, kad jis viską supran
ta.
Mes gi žinojom kiek jis supranta ir
puikiai išnaudojom padėtį. Kai man atėjo
eilė, net nesistengiau suprast jo klausimo,
pradėjau pasakot jam nesustodama kas tik
atėjo į galvą, vis įpindama proletariatą,
Marksą ir ruselis lingavo galva, vis
pridėdamas „da, da", paskui, patenkintas,
išraitė knygutėj, aiškiai neseniai išmok
tom lotyniškom raidėm, „labai gerai" ir
paleido. Už durų, žinoma, ir nuėję tolyn
visi raitėmės iš juoko.
Iš viso, kai grįžtu mintimis į tą,
pirmąjį, bolševikmetį, prisimenu kaip mes
dar buvom, palyginamai, drąsūs rusų
atžvilgiu ir kalboj ir apsiėjime, ir neįsivaizdavom koks tikrumoj kardas kabojo
ant mūsų visų galvų ir tik baisieji
birželiniai išvežimai grąžino mus į žiaurią
tikrovę.
1941 m. birželio 22 d. hitlerinė Vokie
tija pradėjo karą su Sovietų Sąjunga,
birželio 23 d. Lietuvoj įvyko sukilimas.
Kelių dienų bėgyje lyg baisus uraganas
perėjo per Lietuvą; tiek rusų išvežimai
tragiškai palietė didelį skaičių kolegų
korporantų, tiek tame sukilime jų žuvo
kaip partizanai ar buvo sužeisti. Apstulbę
gaudėme žinias, skaičiavome nukentėjusi
us, dalyvavome masinėse laidotuvėse.
Aš tą vasarą išvažiavau namo ir
tėveliai ragino nebegrįžti į Vilnių, bet kas
galėjo sulaikyti nuo Vilniaus, kada gyve
nimas vėl pradėjo lyg normalėti.
Grįžus į 1941 m. rudens semestrą, jau
radom vokiečių įtaką. Mūsų trumpalaikė
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laikinoji vyriausybė dar spėjo pravesti kai
kuriuos potvarkius, kurie palietė ir uni
versitetą. Išsiskyrė visai formaliai 2 atskiri
universitetai — Vilniaus ir Kauno.

Vilniuje tada jau veikė 6 fakultetai,
rektoriumi buvo tas pats prof. M. Biržiš
ka. Neberadome kai kurių užsieniečių
profesorių, kurie po vasaros atostogų
nebegrįžo. Vokiečių okupacinė valdžia
nebuvo palanki universitetams ir sklido
gandai, kad jaunimą iš universiteto ims
vienokiems ar kitokiems pagelbiniams
darbams. Pradėjome ieškoti visokių užuo
vėjų. Aš pati gavau tarnybą Valstybės
Kontrolėj, kuri buvo pavadinta Adminis
tracine Kontrole, turėjo, maj. Puodžiaus,
sekretore (kur, tarp kitko, išbuvau iki
išbėgimo. Vokiečių paskirtas į šį aukštą
postą, maj. Puodžius po savo sparnu
priglaudė daug lietuvių ir daugeliui jaunų
vyrų padėjo išsisaugoti nuo privalomų
darbų, davęs kontrolierių tarnybas. Didži
ulis Admin. Kontrolės pastatas Pilypo
gatvėje amžinai būdavo tuščias, nes
kontrolieriai oficialiai buvo išsiskirstę po
jų kontroliuojamas įstaigas, tik jų pačių
niekas nesukontroliuodavo. Jų tarpe buvo
ir gražus šviesiaplaukis teniso meisteris
Gerulaitis (šiandieninio teniso meisterio
— gyv. JAV — tėvas), kuris tik rytais
švysteldavo įstaigoj, o dienomis greičiau
sia teniso aikštes kontroliuodavo. Man
irgi buvo leista klausyti paskaitas, ateitiišeiti kada tik man reikėjo. Namus
saugojo tik įstaigos administratorius,
Justas Vaičaitis (vėliau buv. Australijos
Liet. Bendruomenės Krašto Valdybos
pirmininkas), su savo sekretore ir mašinininke. . .
Kada lietuviai suboikotavo SS legiono
organizavimą, 1943.2.17 d. vokiečiai už
darė universitetą, suėmė 5 profesorius ir
visą eilę žinomų žmonių — jų tarpe ir
mano maj. Puodžių — pavadinę juos
garbės įkaitais. Daug jų nukankino, jų
tarpe ir maj. Puodžių, kuris, sužinojom,
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mirė gegužės pradžioje. Universitetas —
po uždarymo — darbą tęsė beveik pogrin
dyje. Per dideles pastangas pavyko atgauti
biblioteką ir kelis universiteto pastatus.
Ėjo tik neoficialus darbas. Aš jau buvau
kursą išklausius ir egzaminus išlaikius.
Balandžio gale man buvo paskirti valsty
biniai egzaminai pas prof. Biržišką ir dr.
Maciūną. Normaliais laikais turėjo būti 3
profesorių komisija, bet tada užteko
dviejų. Susirinkome viename iš bibliote
kos kambarių. Ir štai vėl mano išdaigi
atmintis. Ko jie manęs klausė — jau
neatsimenu, bet negaliu atsispirti pagun
dai nepasakius ką atsimenu. Pirmasis
egzaminavo prof. Biržiška iš senosios liet,
literatūros, o dr. Maciūnas tuo tarpu
atsistojęs prie lango žiūrėjo į kiemą. Kai
atėjo jo eilė, jis atsisuko į mane ir
pamačiau veidą su juodžiausiu nosies
galu. O ta nosis buvo didoka, su kuria jis
aiškiai nuvalė lango suodžius (tų Vilniaus
suodžių gi daug per amžius sugulė. . .).
Taip ir praradau žadą, net klausimo
nebegirdėjau. Prof. Biržiška, žinoma,
nieko nematė, jis niekada nieko nematė,
užsidengęs akiniais ir barzda nuo išorinio
pasaulio, taip ir paliko mane vieną su ta
suodina nosim. . . Sutramdžiau save ir
kukliai, akis nuleidus, užbaigiau egzami
ną. „Ko tu taip manęs išsigandai?" —
klausė kitą dieną, švenčiant pabaigtuves,
nusiprausęs Maciūnas. Visi mano draugai
jau žinojo istoriją ir atsakė už mane.

Verčiu studijų knygelę ir prieš akis
tiek garsių vardų-pavardžių (. . . tiek
įžymių žmonių stengėsi mane protinga
padaryti. . .) — mūsų kalbos, istorijos
elitas: prof. Skardžius, Salys, Jonikas,
Ašmantas, Biržiška, Puzinas, Galaunė,
Krėvė, Putinas-Mykolaitis, Sruoga, Ma
ciūnas ir visa eilė kitų. Beveik visų jau
nėra mūsų tarpe, tik jų žodžiai, jų raštai
liko.
Sustosiu trumpam prie trijų milžinų
— Krėvės, Putino ir Sruogos. Visi jie
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profesoriavo Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose, Vilniuj gyveno tam pačiam
Tauro gatvės profesorių (kaip mes vadi
nom) name.
Vincas Krėvė vyriausias iš trijų — g.
1882 m. Dėstė rusų, lenkų literatūras, bet
populiariausias buvo skaitydamas visuoti
nės literatūros kursą. Paskaitos būdavo
vakarais ir į jas sugužėdavo studentai iš
visų fakultetų. Tas, atrodė, Krėvei lyg
specialaus įkvėpimo davė — žodžiai
plaukė be jokių užrašų, paįvairinti įdomių
asmeniškų išgyvenimų, interpretacijų.
Kiek ūgiu labai mažas (kažkas kartą net
šūktelėjęs — p. Profesoriau, atsistokit,
negirdim, o tas stovėjo kiek tik aukštas!),
tiek kūryboje platus, šakotas, atskleidęs
neišmatuojamus žmogaus dvasios lobius,
mūsų kalbos begalinį grožį. Atrodo, kaip
tokia plati versmė galėjo lietis iš tokio
mažo šaltinio.
Išbėgęs iš Lietuvos gyveno Austrijoje,
1947-tais m. persikėlė į Ameriką, kur
dirbo Pensilvanijos universitete iki išėjimo
į pensiją — 1953 m. 1954 m. jau mirė.
Spaudoj užtikau jo tais metais rašytą
laišką prieteliui, kun. Brazauskui: „Gyve
nu laisvas ir nuobodžiauju — beveik
nerašau — nežinau, ar geriau pasakius

nesuprantu, kam reikalinga mano kūryba.
Ji tiek svetima šiems laikams, todėl: geriau
ilsėtis". Koks kontrastas nuo mano prisi
minimų Krėvės! Taip ir peršasi mintis,
kad gyvenime viskas praeina, viskas
keičiasi; nesikeičia vien tik tiesa, kad
viskas keičiasi.
Antras didysis — prof. Vincas
Mykolaitis-Putinas, gimęs 1893 m. lyri
kas, dramaturgas, dailiosios prozos rašy
tojas, liet, literatūros istorikas. Dar
gimnazijos suole kiek mus žavėjo jo
poezija, tiek užintrigavo kontroversinė
knyga „Altorių šešėly", tuo metu buvusi
uždraustųjų skaityt sąraše ir todėl, žino
ma, buvo populiariausiai skaitoma.
Universitete skaitė naująją lietuvių
literatūrą, Krėvės kūrybą. Paskaitos vi
suomet buvo turiningos, nepaprastai
gerai paruoštos, bet pats skaitytojas darė
įspūdį tolimo, prislėgto, sakyčiau, žmo
gaus. Jo vėlesnėj kūryboj irgi žymus
pesimizmas, rezignacija, melancholija.
Putinas liko Lietuvoj. Savo biografijoj
sakėsi niekada nesigailėjęs likęs tėvynėje.
Mirė 1967 m.
Trečiasis — Balys Sruoga, Putino
vienalaikis (gimęs 1896), teišgyvenęs vos
51 metus (mirė 1947), tačiau ir per tą
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laiką sugebėjęs palikti mums didžiulį
kūrybinį įnašą. Lyrikas, dramaturgas,
literatūros kritikas, ypač didelę įtaką
padaręs Lietuvos teatrui ir tuo menu
besidominčiam priaugančiam jaunimui.
Šitoj srity ne visada sutiko su Krėve, bet
abu pripažino viens kito vertę.
Per visą svarbiąją Sruogos kūrybą
ryškėja jo pagrindinė misija — humanisti
nis patriotizmas, tėvynės meilė, tikėjimas
Lietuvos ateitimi. Jo patriotizmas liko
nepalaužtas nei komunizmo, nei nacių
koncentracijos lagerio, kuris tačiau pa
laužė jo sveikatą — mirė grąžintas į
Lietuvą, Vilniuje, prislėgtas ir vienišas —
šeimą radęs jau išbėgusią į Vakarus.
Atsisuksime į auditorijos kitą pusę — į
mano kolegas — jų tiek daug buvo! Kurso
draugų kaip ir nėra humanitariniam
fakultete — yra vienas bendras kursas,
kurį kiekvienas susiskirsto pagal laiką,
pagal savo planą. Bendralaikiai, nebūtinai
vienmečiai, ateina, praeina, išeina ir vėl
grįžta ir juos žinai ar tai iš bendrų
seminarų ar iš matymo. . .
Aš juos skirsčiau į rašančius ir skaita
nčius. Kadangi priklausau prie antrųjų, į
rašančius žiūrėjau su pagarba, kaip į
aukštesnę klasę. Išrinkau Jums tris,
besirandančius skirtinguose pasaulio
kraštuose.
Lietuvoj likęs Eugenijus Matuzevičius,
baigęs Biržų gimnaziją, pirmuosius eilė
raščius išspausdinęs jau 1932 m. Nuo to
laiko bendradarbiavęs žurnaluose ir laik
raščiuose. Dailus, aukštas, berėmiais
akiniais, jis man visada atrodė kaip
būsimasis profesorius. Šiuo metu gi jis
dirba „Literatūros ir meno" redakcijoj
(atsiminimai rašyti 1979 m. — „T. Z/'), o
tarybinė kūryba sakyčiau, rausva, taip pat
ir jo autobiografinės mintys, bet dauge
lyje jo eilėraščių atsispindi gili meilė
lietuviui, lietuvių kalbai, Lietuvai.
Matuzevičius vienmetis, kitam pasau
lio krašte, Amerikoj — Kazys Bradūnas.
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Suvalkietis, baigęs Vilniaus universitetą,
mokytojavo Alytuj. Rašyti pradėjo irgi dar
gimnazijos suole, išleidęs visą eilę kūrybos
knygų. Beveik nuo I960 m. dirba „Drau
go" kultūrinio priedo redaktorium ir
aktyviai
reiškiasi
kultūriniamliteratūriniam Amerikos lietuvių darbe iki
šių dienų. Jo žavi, skambi, minties ir
jausmo persunkta poezija visiems išeivi
ams gerai žinoma ir nereikalinga komen
tarų.
Ir štai trečiasis, mums Australijoje
visiems taip gerai pažįstamas, nes jis
mūsų — Vincas Kazokas (miręs
1984.X.30 — „T. Z."). Dar vienas Vincas,
turime neišvengiamai pagalvoti, didžiųjų
Vincų eilėj — Vincas Krėvė, Vincas
Mykolaitis, Vincas Maciūnas.
Jis prieš pora metų atšventė brandaus
amžiaus sukaktį, kurią jo draugas Bradū
nas plačiai ir gražiai paminėjo „Draugo"
kultūriniam priede. Jis poetas (ir bepigu
jam — jo senas tėvukas, sako, kasdieninėj
kalboj vien poezija kalbėjęs), rašytojas,
vertėjas, žurnalistas, visuomenininkas.
Išleidęs eilėraščių rinkinį, plačiai pasirei
škęs poezijos antologijose, spaudoj. Čia,
Sydnejuje, juk nuolatos girdime jo gyvą
žodį, skaitome spausdintą. Jis ilgametis
mūsų bendruomenės laikraščio, „Mūsų
pastogė", redaktorius.
Mes išvažiavom, išsibarstėm, bet Lie
tuva liko toj pačioj vietoj. Vilniaus
universitetas, kaip ir mūsų laikais, pilnas
klegančių studentų. Komunizmo įtaka
buvo neišvengiama, bet ir antikomunisti
nė dvasia išliko labai stipri — tautinis
veikimas nenutruko tiek viešumoj, tiek
pogrindy. Senosios Alma Mater šviesa
tebešviečia ir švies per amžius, nes Balio
Sruogos žodžiais tariant:
„net ir speiguos po stora miline
neliaus plakus Lietuvos širdis". . .

1988.X.18 d. Kapsuko universitetui
Vilniuje grąžintas oficialus Vilniaus uni
versiteto vardas.
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Filisterių Jurskių Literatūros
salionas Vilniuje

Perspausdiname Lietuvos spaudoje rastus
atsiminimus. Atsiminimai yra kiek su
trumpinti ir nežymiai pataisyti.

Menininkams būtina kartkartėmis
susirinkti, aptarti savo ir kolegų kūrybą,
padiskutuoti, pasidalinti mintimis. Spau
doje nemažai rašyta apie keturvėjininkų
sambūrį ir jų „paldienikus", apie lietuvių
kalbos penktadienius pas S. Čiurlionienę.
Tačiau dar būta ir tokių salonų, apie
kuriuos iki šiol nieko nežinoma. . .
1927-1928 metais, Kaune, Gėlių rate
(dabar A. Čechovo gatvė), medinio namo,
pažymėto trečiu numeriu, pirmajame
aukšte gyveno du Vytauto Didžiojo
universiteto studentai humanitarai P.
Navardaitis ir J. Žekevičius. Namas buvo
privatus. Abu studentai nuomojo čia
nedidelį bendrą kambariuką.
Literatūros salonas veikė 1943-1944
metais Vilniuje, Suvalkų gatvėje, filisterių
Koletos ir Algirdo Jurskių bute. Pradžia
buvo tokia. Kazys Boruta, tuo metu
pradėjęs rengti lietuvių poezijos antologi
ją nuo seniausių laikų, ieškojo ir niekaip
negalėjo rasti Kajetono Aleknavičiaus
knygos „Pasakos, pritikimai, veselios ir
giesmės" (1861). Pagaliau sužinojo, kad
turtingą lietuvių poezijos biblioteką turi
filisterė K. Jurskienė. Gavęs jos adresą,
Boruta netrukus atėjo į Jurskių namus.
Prisistatęs tiesiai pareiškė: „Atėjau susi
pažinti su biblioteka. Nieko nesitikiu rasti,
bet dėl šventos ramybės noriu įsitikinti".
Tikrai retos K. Aleknavičiaus knygos būta
Jurskių bibliotekoje.
Poezijos knygas fil. K. Jurskienė buvo
pradėjusi kaupti dar besimokydama gim
nazijoje. Uoliai jas rinko ir ištekėjusi
(1939), nes vyras (ekonominės statistikos

dėstytojas Vilniaus universitete) ne tik
neprieštaravo, bet dar padėdavo: abu
tardavosi, kokias pirkti. Taigi Boruta čia
pamatė didžiulį, unikalų lietuvių poezijos
rinkinį, kuriame buvo per 2000 knygų.
Kolekcija užėmė nemažą kambarį. Bibli
otekoje buvo K. Donelaičio „Metų" visi
leidiniai (išskyrus antrąjį), beveik visi
Maironio „Pavasario balsų" leidimai, B.
Brazdžionio „Baltos dienos", „Lietuviški
šiupiniai", išleisti M. Šlapelienės knygyno,
daug giesmynų, dainynų. Bičiuliai K.
Jurskienei buvo padovanoję ir karo metais
Maskvoje išleistų poezijos knygų. Čia
buvo daug lietuvių poezijos antologijų
kitomis kalbomis — lenkų, vokiečių, rusų,
esperantų. Biblitekoje taip pat buvo
kaupiami leidiniai apie poeziją ir poetus:
knygos, periodiniai leidiniai, atspaudai,
iškarpos, bibliografinės žinios. Buvo su
darytas kruopštus šios bibliotekos knygų
katalogas. Be to K. Jurskienė tada sudari
nėjo lietuvių poezijos bibliografiją, įskai
tant periodikoje išspausdintus kūrinius
(bibliografinių aprašų buvo net trys
kataloginės dėžutės).
Rašytojui tuoj dingtelėjo mintis, kad
Jurskių butas — ideali vieta rašytojų
susibūrimams, sueigoms. Gavęs šeiminin
kų sutikimą, K. Boruta, padedamas F.
Neveravičiaus, pakvietė grupę rašytojų
1943 m. rudenį į pirmąją sueigą. Svečių
dispozicijoje buvo du dideli kambariai,
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įskaitant ir biblioteką. Dalyviai galėjo
laisvai naudotis visomis knygomis (jos
buvo sudėtos atvirose lentynose), bibli
otekos katalogu, kartotekomis, visa čia
esančia bibliografine medžiaga.
Savo kūrybos Jurskių salone yra skaitę
V. Mykolaitis-Putinas, V. Mačernis, V.
Niliūnas, V. Maciūnas, A. Vengris. Susiti
kimai vykdavo kas savaitę, penktadieniais.
Kartais susirinkdavo net 30 asmenų.
Rašytojai susiburdavo bibliotekoje
aplink stalą, šeimininkė vaišindavo kava,
kai kada ir ledais. Susirinkimai trukdavo
2-3 valandas (tai priklausė ir nuo to, kiek
šeimininkė turėdavo kavos). Perskaitytą
kūrinį aptardavo. Po literatūrinės dalies
numatydavo, ką pakviesti kitą kartą.
Kviesdavo patys rašytojai.
šeimininkės iniciatyva nuo pirmos
dienos buvo vedama savo kūrybą čia
skaičiusių rašytojų registracijos knyga:
kartais ir jie patys šį tą įrašydavo iš
skaitytų kūrinių ir pasirašydavo, ši knyga
pražuvo kartu su visa biblioteka 1945 m.
pabaigoje, po jos vyro arešto.
Fil. K. Jurskienė gimė 1915 m. Char
kove. 1920 m. kartu su tėvais grįžo į
Lietuvą. Mokėsi Panevėžio, vėliau Kauno
gimnazijose. Vytauto Didžiojo universi
tete studijavo ekonomiką, išklausė visą
kursą, tik neparašė diplominio darbo.
1942 m. buvo įstojusi į Vilniaus univer
sitetą, kur (iki uždarymo) studijavo
lietuvių kalbą ir literatūrą. Tuo pat metu
dirbo Universiteto ekonomikos fakulteto

bibliotekininke. Buvo aktyvi skautų veikė
ja (įkūrė jūrų skaučių padalinį, bendradar
biavo „Skautų aide").
Areštavus vyrą, užgriuvo dideli vargai.
Butas su visa biblioteka buvo užplombuo
tas. Po kurio laiko K. Korsakas Rašytojų
sąjungos vardu gavo leidimą pasiimti
Jurskių biblioteką. Akademikas buvo jai
pažadėjęs: kai viskas nurims, knygas
grąžinti. Deja, Jurskių bute Korsakas
nerado jokių knygų — viskas jau buvo
išvogta. 1948 m. gegužės mėn. K. Jurskie
nė su trim mažamečiais (trijų, penkerių ir
septynerių metų) vaikais buvo areštuota
ir nugabenta į Vilniaus geležinkelio stotį.
Tačiau, matyt, kažkieno užtarta, tos
pačios dienos vakare buvo paleista. 1953
m. prieš pat Stalino mirtį, viename
privačiame ratelyje ištarė nelemtus žodži
us: „Smert Stalina spasiot Rosiju". To
užteko, kad vėl ją areštuotų ir priteistų 10
metų kalėjimo. Mirus „tautų tėvui", po
dviejų metų buvo paleista. Jos vyras taip
pat buvo gavęs 10 metų kalėjimo. 1953 m.
rudenį per klaidą (nes gulėjo ne savo
lovoje) A. Jurskį nudūrė kitas kalinys.
1989 m. Jurskienė ir jos vyras buvo
reabilituoti.
Buvo pradėjusi rinkti poezijos knygas
ir antrą kartą, tačiau pritrūko pinigų (jų
labai reikėjo šeimai išlaikyti). Naujai
susirinktą nemenką poezijos rinkinį per
leido Lietuvių kalbos ir literatūros institu
tui.
Albertas RUZGAS

Mirus Garbės skautui BRONIUI KVIK
LIUI, reiškiame gilią užuojautą velionio šei
mai, artimiesiems ir lietuvių išeivijos skau
tams.
VILNIAUS DR. JONO, BASANAVIČIAUS
AKADEMINE SKAUTŲ DRAUGOVE
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SKAUTU METODO PAGRINDAI
PASTABA
šis pagrindinis skautybės principų
paaiškinimas turi mintyje tiktai patį
pirmąjį sąjūdžio
branduolį,
būten
s k a u tą
tarp 11 ir 17 metų amžiaus.
Schemos išplėtimas, kuris patenkintų
jaunesniųjų berniukų ir jaunuolių reikala
vimus, neturi įtakos centrinės idėjos apie
kurią išsivystė visas sąjūdis pagrindinei
svarbai. Neaptariami čia ir organizacijos
reikalai — pakanka pastebėti, kad B.-P.
stovėjo už decentralizacijos principą.
Kas šiuose puslapiuose sakoma, yra
bandymas duoti atsakymą į svarbųjį klau
simą:

Kokie yra pagrindiniai
skautybės principai?

Šio pasisakymo reikalingumas
Kai kurie skautybės metodo principai,
gali būti vartojami arba randami įvairiose
kitų berniukų lavinimo kombinacijose, bet
kas skiria skautybę nuo visų kitų sąjūdžių
yra šių principų sintezė. Vieno ar kelių
principų netekimas vestų į naują sąjūdį ir
reikštų, kad nebesilaikoma idėjų, formu
luotų Lordo B.-P. „Skautybėje Berniu
kams" (1908) ir jo išaiškintų bei išvystytų
jo kituose rašiniuose bei prakalbose!
Jam atrodė reikalinga vis toliau aiškinti
ir taikyti šias idėjas, kadangi nemaža
skautų vadų nesuprato (kai kurie ir
šiandien dar nesupranta) šiuos principus
praktiškai pritaikyti, arba jie koncentruodavos viename dalyke ir nesugebėdavo
suprasti, kad visi, drauge sukombinuoti,
sudaro visumą. Ir vis dar reikalinga
aiškinti šiuos principus; Įkūrėjo balsas
nutilo ir jo rašiniuose bei pirmosios jo
pasekėjų kartos patyrimuose išsilaiko tai,
ko jis mokė. Dabar nauja karta ima tęsti
darbą ir nepaprastai svarbu, kad ji pilnai
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suprastų B.-P. idėjas. Be to milijonai vyrų
paskutiniaisiais laikais priprato prie kariš
ko lavinimo masinių metodų ir jiems
nebus lengva nusikratyti šių metodų ir
prisiimti specialinį skautybės metodą
žodžiuose ir praktikoje. Senesnioji karta,
kuri pažinojo B.-P., turi pareigos savo
įpėdinių atžvilgiu — būtent, išaiškinti ir
palaikyti mūsų darbo pagrindus.
Skautybės tikslas
Tiekimai.

Į savo ilgo gyvenimo galą B.-P. apėmė
skautybės tikslus šiais žodžiais:

„Taigi, lavindami savo skautus, turė
kime aukštesnius tikslus priešakyje ir
neleiskime sau per daug įsigilinti į žings
nius.
„Neleiskite techniškajai daliai persver
ti moralinės. Babumas elgtis laukuose ir
miškuose, stovyklavimas, iškylavimas,
gerieji darbeliai, jamboree draugystės —
visa tai yra priemonės, o ne tikslas."
„Tikslas yra būdas — būdas su
tikslu."
„Ir tas tikslas yra, kad kita karta būtų
dvasiniai sveika dvasiniai nesveikame
pasaulyje ir lavintų aukštesnį tarnavimo
įvykdymą — Meilės ir Pareigos Dievui ir
Artimui aktyvų tarnavimą" (1939).
Būdas.
žodį — „būdas" B.-P. nuolat vartodavo
aiškindamas skautybės tikslus. Ką jis
turėdavo galvoje? Atsakymas gali būti
duotas jo paties žodžiais, šį kartą iš
straipsnio, parašyto 1913 metais. Jis buvo
nagrinėjęs skautybės auklėjimo veiksnį.

„auklėjimas aukštų idealų dvasioje,
pasitikėti savimi, turėti pareigos jaus
mą, būti tvirtam ir gerbti bei atjausti
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Lietuvos Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas Šakalys lankėsi J.A. V. Lemonto lietuvių
namuose.

Jam buvo įteiktas atminimo pažymėjimas.

Poto J. Tamulaitis
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kitus — žodžiu, auklėti tas ypatybes,
kurios sudaro b ū d ą".
šis tikslas nėra skautybės ypatumas,
nors reikėtų įsidėmėti, kokias ypatybes B.
P. pasirinko kaipo pasigėrėtinas. Skautybė
pasižymi savo dvasia ir metodu.
Skautybės dvasia

Visi bandymai dvasiai arba ethos
apsibūdinti bergždi; skautybės dvasios
esmė glūdi įžodyje ir įstatuose.
Įžodis.

Berniukas savo laisvu noru
pasižada arba prisiekia savo garbe tarnau
ti Dievui, Tėvynei ir Artimui, šis tarnavi
mas apibūdintas skautų įstatuose.
Pirmiausia reikėtų pastebėti, kad įžo
dis yra savanoriškas veiksmas.
Jei taikoma bet kokia prievarta berniukui į
skautus įstoti, įžodis negali turėti morali
nės įpareigojančios jėgos. Faktas; kad jis
laisvai pasiryžtas susirišti, uždeda didelę
asmenišką atsakomybę, kurioje glūdi
didelė jėga.
Be to reikėtų įsidėmėti žodžius, ku
riuos B.-P. įpynė į įžodžio tekstą —
„savo g a r b ". Jo nuomone, vienas
mūsų svarbiausių uždavinių ir išugdyti
berniuko garbės jausmą. Nuo garbės
jausmo, jis rašė, „pareina visas skauto
ateities elgesys ir visa jo drausmė", ši
pagrindinė dorybė ne tiek skirpijama
pamokymais, bet traktuojant berniuką
kaip atsakingą būtybę, kuria galima
pasitikėti. Pasitikėjimas sukelia pasitikėji
mą.
Trečiasis įsidėmėtinas dalykas yra, kad
B.-P. įdėjo žodį „s t e n g t i s" į įžodžio
pradžią. Jis suprato, koks didelis šaukimas
į kovą su savimi yra įžodžio ir įstatai ne
tiktai berniukui, bet mums visiems, todėl
jis tyčia davė įsipareigojimui tokį lygį,
kuriame kandidatas jaučia, kad, nors
uždavinys ir sunkus, jis vis dėlto ištęsės
20

tai, ką jis pasišovė atlikti, jei tik dės visas
pastangas.
Pareiga Dievui.

Pareiga Dievui yra pagrindinis įpareig
ojimas, uždedamas kiekvienam skautui.
Skautų sąjūdyje religinis išpažinimas,
kuriam skautas priklauso, visiškai apsau
gotas. Iš skauto laukiama ir jis skatinamas
atlikti savo bažnytines pareigas. Tie
skautai, kurie nepriklauso bažnyčioms,
suvedami į sąlytį su religinėmis idėjomis
per maldas, sakomas draugovės sueigose
ir per skautų pamaldas. Niekas, kas neigia
Dievo buvimą, negali būti skautu.
Ištikimybė.

Laukiama iš kiekvieno skauto, kad jis
būtų ištikimas savo kraštui ir tarnautų
jam kiekviena pasitaikančia proga kiek tik
sugebėdamas. Skautybė neprirašydavo
niekam vienos kokios nors tikybos for
mos, taip pat ir neperša vieną kokią nors
politinę filosofiją. Pilietiškumo lavinimas
per skautybę nieko bendro neturi su
politinėmis partijomis. Nutarti, kokia
forma turėtų reikštis pareiga bendruome
nei, paliekama suaugusio piliečio (o ne
skauto) nuožiūrai.
Įstatai.

Įstatai nustato paprastais žodžiais
elgesio taisykles, kuriomis grindžiamas
gerasis pilietiškumas. Jis teigimais, termi
nais pastato tokias dorybes ir pareigas
kaip garbę, ištikimybę, pagalbą kitiems,
draugiškumą, mandagumą, paklusnumą,
linksmumą, taupumą ir skaistumą. Dr-vės
gyvenimas teikia progų šioms pareigoms
ir dorybėms įgyvendinti. Tuo būdu kas
dieninis gerasis darbelis yra pradžia
atjausti kitus papročius.
šūkis.

Skautų šūkis „Budėk" taip pat prime
na skautui, kad jo įžodis ir įstatai yra tikri
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dalykai. Lavindamasis jis ruošiasi būti
naudingu kitiems, jis išmoksta rūpintis
savimi ir būti ramus nelaimei ištikus, kad
galėtų rūpintis kitais.

Šypsena.
Vienas pagrindinis skautybės dvasios
veiksnys yra (ir kaip dažnai mums B.-P.
primindavo apie
tai!) — links
mumas.
Kartą jis mums sakė
nežiūrėti j save „per daug rimtai", ir jis
įspėjo mus, kad jeigu skautybė netektų
juoko, ji netektų taip pat ir patrauklumo
bei pasisekimo. „Skautybė", jis mėgdavo
sakyti, „yra žaidimas".

Įvairumas.
Dar vieną svarbų veiksnį sunku pava
dinti; Jis B.-P. apibudindamas posakiu
„gyvas naujų nuotykių akstinas, susidom
ėjimas". Netikėtumų pamėgimas yra
tikrojo skauto ženklas. „Man mažai
naudinga", rašydavo B.-P. „iš anksto
sukirpta ir išdžiovinta nusidėvėjusi siste
ma skautų vadijos pastate". Todėl jis ir
pabrėždavo, kad skautų vadovui svarbu
turėti gyvą vaizduotę.
Skautiškoji veikla
Patraukianti.

Lavinimo schema, B.-P. išdirbta grin
džiama įgimtais berniuko troškimais, turi
nuvesti jį į veiklą, kuri patrauktų ir
laikytų jį. 1922 m. balandžio mėn. jis rašė:

„Sužinokite klausydami arba klau
sinėdami, kokia veikla juos labiausiai
patraukia ir tada ištirkite, kiek visa tai
galima įgyvendinti — žinoma, jei tai
tarnautų berniukų gerovei".

veiklą, kuri geriausiai atitiktų mūsų
lavinimo tikslui, šiuose dalykuose galime
vadovautis knyga „Skautybė Berniu
kams", bet B.-P. niekad nesakydavo, kad
šis vadovėlis apimtų viską. Jis pats nuolat
duodavo sumanymų naujiems užsiėmi
mams, ir jis laukdavo iš skautų vadovų,
kad jie, kaip ir jis nuolat budėtų ir ieškotų
naujų kelių berniukams patraukti ir laiky
ti.
Tenka iškelti du schemos bruožu:
Atviras laukas.

Tikra skautybė visada patraukdavo
klajoklio, pionieriaus ir tyrinėtojo elemen
tą, kuris sudaro mūsų prigimties dalį ir
labiausiai pastebimas berniuko amžiuje.
Tokią prasmę ir turi B.-P. pirmasis
sakinys, kuriuo jis pradeda savo „Skauty
bės Paaiškinimą" knygoje „Skautybė ber
niukams".
Žodžiu „skautybė" žymima „užugirių"
ir tolimų pasienių ir nežinomų kraštų
tyrinėtojų veikla ir savumai".
Skautybė yra sąjūdis, veikiąs po plynu
dangum, tai jos pagrindinės esmės dalis.
Nors sąlygos gali mus, kartais versti eiti į
vidų, pvz. nepalankus oras, tamsa arba
miesto gyvenimas, mes visada turime
žiūrėti į tai kaip į antros rūšies išeitį ir
niekad nelaikyti to patenkinamu tikro
dalyko pakaitalu. Skautų būklo patalpos
tarnauja įvairiems tikslams, bet skautybė
neprasidėjo kambaryje: jos tikroji aplinka
randama laukuose, miškuose ir atvirame
lauke.
„Gimtasis Kraštas"

Svarbu įsidėmėti paskutinius šio saki
nio žodžius „jei tai tarnautų berniukų
gerovei". Čia skautų vadovui tenka
neprarasta atsakomybė išrinkti, pasitarus
su berniukais ir pritarus jiems tokią
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Kuklus savo biografijoje,
Dosnus lietuvybei

Gen. Št. pik. Itn. Viktoras
Sutkus

1918 metais į savanorių eiles atvyko
drąsiausi Lietuvos sūnūs. Nedaug turėjo
jie ginklų, bet atsinešė jie stiprų pasiryži
mą atkurti Lietuvos valstybę. Ir tai buvo
pergalės užtikrinimas. Tą padarė sveikas
ir tvirtas lietuviškojo kaimo jaunimas.
šį kartą noriu parašyti apie gen. št.
pik. Itn. Viktorą Sutkų, gyvenanti nedide
liam miestely, netoli Reino upės. „Kiek
išgaliu, skiriu savo atliekamas santaupas
lietuvių tautinei spaudai ir veiklai. Tai yra
mūsų, išeivių, pagrindinis uždavinys". . .
Kuklus prisipažinimas iš gen. št. pik. Itn.
Viktoro Sutkaus laiško. Po to sekė antras
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$5000 čekis be prierašo. Reiškia mūsų
darbus žino ir pasitiki savo santaupas
skirti Vydūno Fondui.
Biografinių žinių iš gerbiamo pulkinin
ko nesulaukėm. Todėl ne viską pasisekė
apie jį sužinoti. Viktoras Sutkus yra
gimęs praėjusio šimtmečio pabaigoje
Dotnuvos apylinkėse. Kai tik pradėjo
kurtis Nepriklausoma Lietuva, jis pradėjo
karinę tarnybą kaip Savanoris Kūrėjas
fronte su Lietuvos priešais. Vėliau baigė
Karo mokyklos 3-čiąją laidą. Vėl kovos su
tėvynės priešais ir studijos Aukštojoje
Karo mokykloje, kurią baigė su 2-ąja
laida. Vėliau nuolatiniai dėstė Karo mo
kykloje, buvo rikiuotės karininkas (atitin
kamai batalijono) vadas. 1939 m. buvo
paskelbta mobilizacija, kurios metu gen.
št. pik. Itn. V. Sutkų matėme pulko vado
pareigose. Kariuomenės štabe dirbo IV
skyriuje, kuris apėmė tiekimo, evokacijos
sritį. Lietuvos kariuomenę likvidavus,
neilgai stovėjo nuošalyje. 1944 m. vasario
mėn. pradėta registracija į Vietinę Rink
tinę, ten įstojo ir gen. št. pik. Itn. Viktoras
Sutkus, bet jau gegužės mėn. viduryje jis
yra suimamas ir su kitais karininkais
patalpintas Salaspilio koncentracijos sto
vykloje Latvijoje, okupanto vokiečių buvo
baustas, bet laimingai išliko ir sulaukė
karo pabaigos. Nuolatiniam gyvenimui
paliko Vokietijoje, netoli Vasario 16 d.
gimnazijos. Visą laiką domėjosi lietuvybės
išlaikymu, gausiai rėmė Vasario 16 d.
gimnaziją, karišką spaudą (Karį), lankėsi
J.A.V.
Šiuo metu gen. št. pik. Itn. Viktoras
Sutkus yra po akių operacijos, sveiksta.
Sunkiau gali skaityti, bet lietuviškai
spaudai yra daug pasidarbavęs ir paau
kojęs. Jeigu lietuviškoje visuomenėje
rastųsi daugiau pasišventusių asmenų,
išeivijos spauda dar ilgai gyvuotų ir
atliktų darbus, kurie išliktų ateities kar
toms.
V. P. Mikūnas
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VYDŪNO FONDO NUVEIKTI DARBAI
IR ATEITIES PLANAI
VF VADOVYBĖ SU PASIŠVENTIMU
VYSTO FONDO VEIKLĄ.
VF Tarybos direktorių metiniame
posėdyje, įvykusiame 1990 m. birželio 25
d. A.S.S. būstinėje, buvo pateikti fondo
atlikti darbai ir svarstyti ateities planai.
Fondo valdyba 1989 m. atliko sekanči
us darbus: suteikė stipendijas studijuojan
tiems akademikams skautams, $10,850
sumoje davė 2 vienkartines negrąžinamas
stipendijas lituanistiką studijuojantiems
studentams ir apmokėjo vasaros darbų —
kursų dalyvius — darbuotojus.
1989 metais buvo išleistas Dr. J. šaulio
iliustracinis Lietuvos žemėlapis, kuris vi
suomenės buvo entuziastingai sutiktas ir
plačiai išplatintas. Žemėlapis pasiekė ir
Lietuvą, ten sukėlė tokį didelį susidomėji
mą, kad buvo išsiųsta žemėlapio skaidrė ir
ten neužilgo bus žemėlapis išspausdintas.
VJF ruošiasi išleisti Lietuvos istoriją
anglų kalba, pradiniai darbai jau vyksta.
Dr. Kudirkos Monografija, parašyta A.
Merkelio, buvo išleista 1989 m. Buvo
suruoštos gražios knygos sutiktuvės su
menine programa ir knygų parodėle š.m.
sausio 14 d. Balzeko muzėjuje, Gintaro
salėje.
Fondas rūpinasi Vydūno kapo priežiū
ra Detmolde Vokietijoje. Buvo pramatyta
šiais metais Vydūno palaikus perkelti į
Lietuvą, bet dėl politinės padėties Lietu
voje, to nebuvo galima padaryti.
Pagrindinės Vydūno fondo pajamos
yra Kalėdiniai atvirukai, kuriuos kasmet
leidžia lietuviškais, religiniais motyvais
20,000 tiražu.
Per 1989 m. fondas pajamų gavo
38093.30 dol. ir išmokėjo 31,534.08. Iš
viso jau yra išmokėta $398,409.16. Buvo
priimta 1990 m. sąmata, kuri pramato
atlikti visą eilę darbų ir išmokėti $46,800.
VF 1990 metų darbai ir planai: jau yra

suteiktos 7 paskolos studentams ir apmo
kėti vasaros darbai 2 studentams, šiais
metais fondas nutarė apmokėti jaunuoleiui už vasaros darbą Lietuvos ambasadoje
Washingtone, kur šiuo metu yra ypatin
gai daug raštinės darbo, šį darbą puikiai
atliko t.n. N. Mickutė, kuri gyvena WashA. Rūtos, Mėlyno Karvelio šviesa, jau yra
išspausdinta ir yra platinama. Prie knygos
išleidimo stambia auka, 3000 dol., prisidė
jo visa eilė aukotojų. Knygos paruošimu ir
pristatymu rūpinosi ir labai daug darbų
atliko fil. V. Varnas, A.S.S. Los Angeles
skyrius.
Z. Raulinaičio paruošta knyga „Doku
mentai Viet. Rink. Istorijai" jau yra
baigiami spausdinti. Tikimasi, kad šį
rudenį bus suruoštos knygos sutiktuvės.
VF direktorių tarybą sudaro šie as
menys: fil. fil. J. Dainauskas, D. Eidukienė, Dr. J. Gimbutas, V. Garbonkus, E.
Korzonas, G. Leškys, L. Maskaliūnas, S.
Miknaitis, V. Mikūnas, H. Plaušinaitienė,
L. Ramanauskas, G. Mačiulienė, J. Variakojienė, V. Varnas, Dr. V. Vasaitienė, E.
Vilkas ir A. Stepaitis, vienas iš fondo
steigėjų.
Fondo Tarybos Prezidiūmas pasiskir
stė pareigomis sekančiai: pirm. L. Maska
liūnas, pirm. pav. H. Plaušinaitienė ir
sekretorė G. Mačiulienė.
Esamoji fondo valdyba buvo pakviesta
pasilikti sekančiai kadencijai: pirm. V.
Mikūnas, pirm. pav. J. Variakojienė ir J.
Liubinskas, ižd. L. Ramanauskas, reik,
vedėjas L. von Braun ir sek. D. Bielskienė.
Valdybai jau 25 metai, nepailstamai, su
dideliu idealizmu ir ryžtu vadovauja fil. V.
Mikūnas.
VJF yra vienas iš išeivijos kultūrinio
gyvenimo variklių, kuris randa daug
pritarimo ir paramos lietuviškoje vi
suomenėje.
JV
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Inž. Vytauto Kamanto 60 metų
amžiaus sukaktis
Vytautas gimė 1930 m. kovo 25 d.
Macikų km., Šilalės vaisė, ir apskr.
Lietuvoje. 1944 m. jis baigė šakių gimna
zijos 4 klases, o 1949 m. baigė Eichstaetto
V. Vokietijoje gimnaziją. Mechaninę
inžineriją studijavo ir baigė Cleveland©
Fenn kolegijoj gaudamas B. M. E. laipsnį
1959 m. Dirbo architektų ir inžinierių
firmose suprojektuodamas spec, inžineri
jos sistemas įmonėms ir ligoninėms, kurių
panašią statybą ir dabar prižiūri.
Per pastaruosius dvejus metus jo
pastangų didžiąja dalimi buvo suruošti
pasikalbėjimai su TV ir amerikiečių
spaudos korespondentais apie okupuotos
Lietuvos padėtį bei jos kovą atgauti
nepriklausomybę. Paminėtina, kad su
vietinio jaunimo pagalba jis išsiuntė
tūkstančius laiškų lietuviams visuose
žemynuose, prašant paramos Lit. kated
rai. Suplaukusios aukos įgalino galutinai
įteisinti Lituanistikos katedros įsteigimą
prie Illinois universiteto — The Endowed
Chair of Lithuanian Studies University of
Illinois at Chicago.
Žvilgterėjus į jo gyvenimą, matome,
kad nuo pat vaikystės priklausė skautams
ir jų laipsnių pakopomis tapo filisteriu.
Redagavo Studentų gaires, buvo Pasaulio
lietuvio redakcijos kolektyve. Rašė
Drauge, Darbininke, Dirvoj, Mūsų Vy
tyje, amerikiečių spaudoje. Daugiausia jis
dirba Lietuvių fondo įvairiuose centro
vadovybėse. Visą laiką nuo įsisteigimo yra
aktyvus vadovas Lietuvių Bendruome
nėje. Nuo 1978 iki 1988 m. jis buvo
išrinktas dviem terminams PLB pirminin
ku. Tuomet jis aplankė daugelį lietuvių
taikinių keturiuose žemynuose, tardama
sis ir remdamas jų visokeriopą veiklą.
Fil. V. Kamantas buvo pakankamai
sumanus ir pajėgus pakelti net trigubą
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naštą. Tenka stebėtis, kaip jis galėjo ir dar
gali tas ribotas savaitines gyvenimo
valandas taip sėkmingai paskirstyti tarp
savo profesinės tarnybos, savo šeimos ir
visuomeninės veiklos.

Fil. B. Juodelis įteikia Žurnalistų S-gos 1990
m. žymenį Fil. R. Likanderytei A.S.S.
metinės šventėje.
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GYVULIŲ TEISĖS IR ŽMOGAUS
MORALĖ

VIDA BRAZAITYTĖ

Nuo senų laikų pirmieji žmonės me
džiojo kitus gyvulius. Jie valgydavo lauki
nių gyvulių mėsą, naudodavo jų kailius
drabužiams, padarydavo įrankius ir pa
puošalus iš jų kaulų, dantų, ragų bei
kanopų.
Vivisekcija yra operavimo praktika
(arba rūšis), kuri naudoja gyvus gyvulius
tyrinėjimams. Bandymams su naujais
vaistais, ligų gemalais bei maisto ir dietos
studijoms taip pat naudojami gyvuliai.
Kitas vardas vivisekcijai yra gyvulių eks
perimentavimas.
Žmonės dažnai priešinasi, nes jie
mano kad tai yra žiauru. Vivisekcija gali
duoti didžiulę naudą. Progresas medici
noje priklauso daugiausia nuo įvairių
tyrinėjimų. Medicinos tyrinėtojai deda
pastangas, kad mūsų žinojimas nuolat
didėtų: (1) kaip sveikas kūnas veikia; $(2)
kaip jis yra paliestas ligų; (3) kaip liga gali
būti sustabdyta ir nesiplėstų. Kai kurie
medicinos tyrinėtojai yra daktarai, kiti yra
mokslininkai. Vienas iš svarbiausių išradi
mų buvo poliomyelito skiepai, kuriuos
išrado Amerikos mokslininkas Jonas E.
Salk 1950 metais. Gyvulių tyrinėjimuose
buvo surastas antitoksinas, kuris išgydo ir
apsaugoja nuo difterito; anestetines sa
vybes turi eteris ir chloroformas. Tyrinė
tojai išrado insuliną, kuris gelbsti prie
cukrinės ligos. Surasta ir išbandyta antibakterinės medžiagos, pvz., penicilinas,
tetraciklinas, sulfanamidai ir daugelis
kitų. Ištirta, kaip uodai plečia geltonąjį
drugį („yellow fever"). Nėra tokios medi
cinos šakos, kuri nebūtų nuo vivisekcijos.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse labo
ratorinių gyvulių naudojimas yra šitaip
suskirstytas: mokyklinėms programoms
— 8%, tyrinėjimo programoms — 40%,
toksikologijos programoms — 20%, vaistų
darymo programoms — 26%, kitoms
programoms — 6%. Eksperimentavimas
su gyvuliais yra davęs daug naudos
medicinai ir visai žmonijai. Tarptautinis
Susivienijimas Medicinos Tyrinėjime (The
National Society of Medical Research)
nuolat pabrėžia gyvulių bandymų pagalbą
medicinai. Naudojimas gyvulių biologinės
medicinos tyrinėjimuose ir mokyme yra
dažna ginčų tema. Dauguma gyvulių
globos organizacijų sutinka nors ir neno
rom, kad reikia biologinių eksperimentų.
Karjeristai tyrinėtojai nenori diskutuoti
nei būti sekami. Jie sako, kad tyrinėjimai
turėtų būti daromi tik suradimui naujų
žinių.
Laboratorijai gyvulių netrūksta. Pelės
veisiasi labai greitai. Daug kačių ir šunų
laksto palaidi. Amerikos Automobilių
Draugija (American Automobile Associa
tion) skelbia, kad mes „sunaikiname"
maždaug milijoną gyvulių kiekvieną dieną
greitkeliuose.
Tautinis Sveikatos Institutas (National
Institutes of Health) išleidžia daugiau kaip
bilijoną dolerių per metus, daugiausia
programoms, kuriose gyvuliai būna už
mušti. į NIH finansinę sąmatą įeina
milijonas dolerių sužinoti apie uodų
„suporavimo šauksmą". Keli menki tūk
stančiai, kurių visai nereiktų minėti,
išleidžiama ieškant atsakymo į klausimą,
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kuo „romantiška žiurkė" daugiau domisi
kai keičiasi poros. Gynybos Departamen
tas (The Departament of Defense) sugal
vojo trijų metų $600,000 programą, kuri
vadinasi Project Themis, kuri buvo pas
kirta psichologijos departamentui Missis
sippi universitete. Tikslas: sužinoti ar
paukščiai gali būti išmokyti pavojingam
darbui, kaip geriau užmušti žmones, ši
kvaila idėja buvo sustabdyta Kongreso.
Milijonai sutvėrimų yra plikinami, degina
mi, sumušami, suspaudžiami, nuodyjami.
Kartais jie pabunda iš anestezijos ir, dėl
techninio virtuoziškumo, turi ne vieną,
bet dvi galvas.
TSMT bandė įvesti valstijose įstatymą,
kad prieglaudos, kurios gaudavo taksų
dolerius, atiduotų nenorimus gyvulius
laboratorijoms. Prieglaudos ir gyvulių
globos namai kiekvienais metais užmuš
davo milijonus šunų ir kačių ir todėl jie
buvo geri aprūpinimo šaltiniai dėl auga
nčiam pareikalavimui mokslo ir treniruo
tės įstaigoms, šie reikalavimai buvo
pavadinti „prieglaudų suėmimo įstaty
mais". Tai buvo humaniškų draugijų
šiurkštus pažeidimas. Mokslinė ben
druomenė turi teisę susirūpinti, nes
gyvulių globos draugija paskutinių penkių
metų laikotarpyje labai padidėjo ir gana
vykusiai. Nuo to laiko kai buvo pridėtas
paskutinis pataisymas prie Gyvulių Gero
vės Įstatymo 1976 metais (Animal Wel
fare Act), visuomenės spaudimas didėja
geresnei laboratorinių gyvulių priežiūrai
ir bandymų kontrolei. Augantys debatai
tarp mokslininkų dėl moralinės gyvulių
padėties davė gyvulių globos draugijoms
daugiau energijos ir pasitikėjimo.

Vienas tyrinėtojas yra pasakęs, kad
vartojant negyvus pavyzdžius galima
išvystyti stebėjimo ir skrodimo „meną".
Tai padeda geriau suprasti morfologiją ir
anatomiją. Neseniai įvykdytas TMF tyri
mas žmonių tikinčių, jog moksliniai
pakeitimai vyksta per greitai. Tai, esą,
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suskaldo žmonių idėjas apie gėrį ir blogį.
Studentai tvirtina, kad daugelis bandymų
yra daromi ne tiek žmonijos naudai, kiek
padidinti mokslininko prestižą. Vieno
instituto vedėja Mayer sako, kad studen
tai yra sužavėti „įdomiu mokslu". Jie
bando įmantrius bandymus su prastais
instrumentais ir mažai žinių, o tai turi
būti atlikta atsargiai žinant ko ieškai. Yra
tiesa, kad nepabandęs neišmoksi, bet tai
nereiškia, kad paprasta gerklės operacija
padarys tą studentą chirurgu.
Gyvuliai jaučia skausmą, išvargimą,
išgąstį, ir kuo geriau mes esame su jais
susipažinę, tuo greičiau galėsime jausti jų
skausmą. Gyvulių jausmų įvertinimas
remiasi niurzgimu, kniaukimu išraiško
mis, reakcijomis ir t. t. Skirtumai tarp
aštraus ir chroniško skausmo nėra žino
mi. Mums reikia gyvulio modelio patik
rinti kelias hipotezes. Žiaurumas, kalbant
apie smarkaus skausmo sukėlimą, yra
aiškiai nereikalingas kai bandai studijuoti
chronišką skausmą. Yra aiškių skirtumų
tarp aštraus ir chroniško skausmo ir
daugumas aštraus skausmo tyrinėjimų
turi mažą reikšmę bandant gydyti chroni
šką skausmą. Yra skausmo laipsniai ir riba
nuo slenksčio iki pakantumo gali būti
didelė. Tyrinėjimus reikia atlikti taip, kad
kaip galima mažiau gyvulys kentėtų.
ČIKAGA 1988.10.06

A.tA.
JOLANTAI KARKLIENEI
MARKEVIČIENEI
baigus žemės kelionę, guodžiame
fil. JUOZĄ KARKLĮ su šeima ir visus
velionės liūdinčius.
Akademinių skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
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Lietuviškos šeimos
tradicijos
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Išlaikyti tikras lietuviškas šeimos tra
dicijas yra būtina, jeigu mes norime išlikti
lietuviais. Lietuviai, kaip kitos tautos, turi
savo tradicijas kilusias iš senų laikų.
Tradicijos yra šimtmečiais sutelkta
tautos išmintis ir patirtis. . . Tradicija
yra savos žemės kūrinys, o jos netekus
— papildinys. Tradicijos svetur išlaiko
vieningumo sąmonę ir ryšį su sava
žeme. (Lietuvių šeimos tradicijos, p.
13).
Tradicijos yra sukurtos iš kasdieninio
gyvenimo, bažnytinių apeigų, pagoniškų
laikų ir kitų svarbių įvykių. Lietuviai buvo
labai prisirišę prie savo gamtos ir aplin
kos. Sąryšis su tėvų žeme, jaunimui yra
daugiau kai išlaikymas gyvybės, bet yra
sąryšis su savo praeitim ir tradicijom.

Motina žemė — tai tas dvasinis lobis,
kuris šimtmečiais buvo sukrautas
žmogaus sąmonėn, valion, jausman.
Tai yra gyvoji žemės dvasia ir jėga,
kurią mes vadiname tradicijomis.
(Lietuvių šeimos Tradicijos, p. 13)
Viena iš tų tradicijų, kur išsilaikė iki
šių dienų yra Joninės, šv. Jono diena yra
švenčiama birželio 24 d. ir buvo išlaikyta
nuo senų senovės. Ta diena turėjo daug
burtų. Plačiausiai žinomas (iki šių dienų)
tradicija yra ieškoti paparčio žiedą. Buvo
sakoma, kad tas ar ta, kuris suras tą žiedą,
bus labai išmintingas, viską matys ir žinos
kitų mintis. Daugiausia jaunimas turėda
vo linksmą laužą, dainuodavo ir laukdavo
vidurnakčio eiti ieškoti į miškus paparčio

žiedo. Ieškodavo ne grupėse, bet po vieną.
Papaečio žiedas buvo saugotas įvairių
dvasių ir jos nubaidydavo visus, kad
nesurastų žiedo. Papartis žydėdavo vieną
kartą į metus, ir tik šv. Jono naktį,
dvyliktą valandą. Taip buvo tikima seno
vėje ir net dabar.
Kita tradicija yra kūčios, kurios yra
svarbi religinė ir kultūrinė vakarienė.
Žmonės prieš šitą šventę pasninkaudavo
pasiruošdami sulaukti šv. Kalėdų. Pa
ruošdavo įvairių valgių be mėsos ir pieno
produktų. Dvylika valgių būdavo paruoš
ta, kiekvienas valgis primindavo dvyliką
apaštalų, šienas buvo padėtas po balta
linine staltiese, priminti, kad Kristus gimė
ėdžiose. Kūčias pradėdavo su malda, ir su
plotkelių laužimu. Pirmiau būdavo tik
viena plotkelė visai šeimai, o dabar visi
šeimoje gauna po vieną. Visi ja dalinasi ir
perduoda sveikinimus. Po pasidalinimo
pradėdavo valgyti maistą. Kiekviena
Kūčių dalis turėjo reikšmę. Kiekvienas
kaimas ir vietovė turėjo savo maisto
gaminimo įvairybes ir tradicijų paaiškini
mą. Kai visi pabaigdavo valgyti, jauni ir
seni norėdavo išburti savo ateitį. Trauk
davo šieną iš po staltiesės ir žiūrėdavo
kurio ilgesnis. Kurio ilgesnis — tas
gyvens ilgiau. Mergaitės ir berniukai
norėdavo sužinoti savo laimę per ateina
nčius metus. Ar bus vedybos ir iš kurio
krašto atkeliaus būsimasis ar būsimoji. ir
t. t.
Kūčių papročiai yra švenčiami kituose
kraštuose, bet jie yra kitokie. Papročiai
turi didelę krikščionišką reikšmę. Į tradici27
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jas įeina atsilikusių nuo pagoniškų laikų ir
senų senovės papročiai.
šitie pavyzdžiai nėra vieninteliai, yra
labai daug tradicijų. Kiekvienas Lietuvos
kaimas ir vietovė turėjo savo tradicijas ir
papročius, kaip pvz.: mergvakario, vestu
vių, Velykų, krikštynų ir t. t. Papročiai
turi svarbią vietą mūsų dabartiniame
gyvenime. Senos lietuviškos tradicijos
klestėdavo kaimuose, dabar yra sunku jas
išlaikyti, nes dauguma žmonių Kanadoje,
Amerikoje ir kituose kraštuose gyvena ne
ūkiuose ar kaime, bet miestuose. Idėja tas
apeigas pasiliko seneliai, tėvai. Jie skleidė
jas savo vaikams ir anūkams. Dabartinių
laikų jaunimas žino, kad jie turi šaknis
Lietuvoje. Jie nori žinoti apie savo tėvų
krašto praeitį ir vietovių tradicijas. Lietu
viškas jaunimas ieško savo reikšmės ir
šaknų, grįžta atgal prie tradicijų ir senelių
pasakų apie senas dienas kaime.
Kur nėra tradicijų, ten nėra nei
pilnesnio, gyvesnio dorinio jautrumo,
nei dorinės pedagoginės atsakomybės.
(Lietuvių šeimos tradicijos, p. 14)

mūsų kultūrinę praeitį, ryšį su žeme,
istoriją, ir padeda atskirti mūsų kultūrą
nuo kitų pasaulinių kultūrų. Mes turė
tume bandyti išlaikyti šitas šeimos tradici
jas ir kitus apšviesti, kad mūsų tradicijos
nepranyktų.
Jei tradicijos sunyksta šeimoje, jos
sunyksta ir tautinėje bendruomenėje.
(Lietuvių šeimos tradicijos, p. 14).

t Ne tik jaunimas yra atsakomingas už
išlaikymą tradicijų, bet ir lietuviai, kurie
atvyko po II Pasaulinio karo. Pirmiausia ir
daugiausia tie, kurie yra vyresnio
amžiaus. Vyresnio amžiaus žmonės yra
atsakomingi perduoti tradicijų reikšmę
jaunesniesiems, kad parodytų pavyzdžiais
jų įvykdymą.

Tradicijos padeda visiems atsiminti
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Gintautaitė, ir tn. Sigita Penikaitė.

31

Sujungimas protiniai nesugebėjusių
ir normalių žmonių
Judita Urbaitė

Auklėjimas protinių nesugabėjusių
žmonių nėra lengvas tikslas pasiekti.
Istoriniai, auklėjimo patarnavimai pažen
gė nuo visiško aplaidimo senoviniais
laikais, kai protiniai nesugabėjusi žmonės
buvo laikomi specialiose klasėse ir specia
liose mokyklose, iki dabartinio judėjimo,
įdėti juos į normalias klases su normaliais
vaikais. Įdėjimas protiniai nesugabėjusius
žmones į normalias klases turi pagrindą,
kad kiekvienas žmogus, nesvarbu apie jo
intelektualinį padėtį turi teise dėl išmoks
linimo, kuris duos jam ar jai aukščiausią
laipsnį protinio išvystymo. Sudurimas
atsitinka, kai studentai yra įdėti į gerą
intelektualinę aplinką, kuri padeda dau

giausiai šitam individui, priešais protinė
žala, kuri jam yra padaryti kai normalūs
vaikai jį išjuokia ir ne priima, šita protinė
žala, aš galvoju, nėra tokia bloga, kai
neleidimas protiniai nesugabėjusių žmo
nių pasiekti savo aukščiausio laipsnio
protinio išvystymo, kai jie yra įdėti į
specialias mokyklas ar klases, ši rašysena
mėgins parodyti kaip svarbu yra kad šie
žmonės pasiektų šitą aukščiausią laipsnį
protinio išvystymo.
Istorija auklėjimo protiniai nesugabė
jusių žmonių aiškiai rodo, kad yra linkme
nuo daugiau apriboto aplinkumo į mažiau
apribotą aplinkumą. Senoviniais laikais
protiniai nesugabėjusi žmonės buvo ben
drai užleisti ir įžeisti. Jie nebuvo pasiūlyti
nėjokios auklėjimo priemonės.

NARKOTIKŲ TIKRINIMAI
Daiva Parakininkaitė

Greitu laiku Amerika pasieks narkoti
kų naudojimo rekordą. Valstybės žiniomis
yra sakoma, kad amerikiečiai sunaudoja
šimtą tonų cocaine per vienerius metus.
Narkotikai sukelia visokias ligas, bejėgiš
kumus ir nemažas skaičius žmonių nuo jų
jau mirė. Žmonėms, kurie naudoja narko
tikus, reikia pinigų, nes gatvėje perkami
narkotikai kaštuoja dideles sumas. Jei
narkomanai neturi pinigų, turi jų ieškoti
kitur. Taip atsiranda daugelis šio krašto
nusižengimų, išprievartavimų, žudymų.
Research Triangle Institute (North Carol
ina) rašo, kad narkotikų naudojimas
kiekvienais metais kainuoja apie keturias
dešimt septynis bilijonus dolerių. Čia
neįskaitomi tie, kurie dirba policijoje ar
skraido lėktuvais ir naudoja narkotikus.
Ar mūsų saugumas nėra pavojuje? ? ?
Amerikiečiai priešinasi narkotikų tikri30

nimui kraujuje ir šlapume. Kodėl? Dalis
mano, jog priverstinis narkotikų tikrini
mas yra prieš ketvirtą "Amendement",
kuris sako, kad valstybės gyventojai yra
apsaugoti nuo nelegalių kratų. Iš teismo
bylų "Lovvoin vs. City of Chattanooga",
ir "National Treasury Employees Union
vs. Von Raab" matome, kad amerikiečių
teismo sistema tiki, kad tikrinimai įvykdy
ti be piliečių sutikimo yra nusikaltimas
prieš penktą "Amendement", kuris apsau
go savo piliečius nuo savęs apkaltinimo.
Privalomas šlapumo davimas kito žmo
gaus priežiūroje labai pažemina žmogų.
Dr. Harold M. Bates iš Melpath
laboratorijos, kur daromi tikrinimai, sako,
jog šie tyrimai pažeidžia žmogaus teisę ir
dėl kitų priežasčių. Iš šių tikrinimų
darbdaviai gali daug sužinoti apie savo
darbininkus. Pvz. apie širdies problemas,
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inkstų ligas, diabetą ir 1.1., apie kuriuos
darbininkai nenorėtų pasakoti savo admi
nistracijoms. Darbdaviai galėtų iš karto
atleisti visus tuos, kurie turi sveikatos
problemas, nežiūrint, kad darbininkai
savo darbą atlieka gerai, šiandien lygios
teisės reiškia teisę gyventi kaip nori,
draugauti su kuo nori, ir gyventi be
valstybės įsikišimo.

Dar viena problema su tyrimais yra ta,
kad niekas negali garantuoti tyrimų
rezultatų. Daug kas mano, kad rezultatai
yra klaidingi ir nepatikimi. Jei tyrimai
būtų neteisingai padaryti ar technikai
sumaišytų pavyzdžius (specimens), tyri
mų rezultatai gali apkaltinti nekaltus
žmones. Ekspertai iš "Center for Disease
Control" Atlantoj surado aukštus procen
tus klaidingų rezultatų valstybės narkoti
kų tikrinimo laboratorijose. Kartais mais
tas gali duoti pozityvius rezultatus. Dr.
Ronald Seigel sako: „Žmonės, kurie geria
kaip kurias žolines arbatas gali turėti
pozityvius rezultatus Cocaine). Kartais
aspirinas su "Ibuprophen" ar „codeine"
gali parodyti pozityvius rezultatus (he
roin). Tyrimai ligi šiol dar neskiria
„amphetamines" ir „PCP" nuo receptinių
vaistų ar „decongestants". Darbdaviai

naudoja šiuos tyrimus, kad sužinotų, kas
naudoja narkotikus. . . Daug kas ieškoda
mas darbo turi būti patikrintas prieš
priėmimą. Jei tyrimų rezultatai bus pozi
tyvūs, darbo negaus. Žmogus, tuo tarpu,
tik buvo nurijęs aspiriną ar, nežinodamas
pasekmių, išgėrė puodelį arbatos. Nors tai
ir nėra teisinga, bet korporacijoms tai
nerūpi.
JAV kariuomenė narkotikų tikrinimus
naudoja jau nuo Vietnamo karo. Specialis
tai nurodė, jog narkotikų vartotojai
padaro daug klaidų, kurios gali kainuoti
net žmonių gyvybes. Kariuomenės tyri
mai kiek skirtingi nuo korporacijų. Iš
turinčių pozityvius rezultatus kareivių
reikalaujama antro tikrinimo. Pradžioje
kariuomenė turėjo problemų su laborato
rijomis, tačiau kai buvo surasta ir atitaisy
ta daromos klaidos, rezultatai buvo kur
kas geresni. Buvo keičiama net tyrimų
metodika.
Narkotikų tikrinimas nėra sėkminga
sistema sustabdyti narkotikų naudojimą,
nes tyrimai nėra visada teisingi, o kartais
net apkaltina nekaltą žmogų, šiandieninis
tikrinimas tikrai nepagelbės tiems žmo
nėms, kurie yra narkomanai.
1988.9.27

Korp! Vyčio Garbės Nariui ir F.S.S. Chicagos sky
riaus uoliam ir nuoširdžiam nariui
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Amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą jo žmonai BRONEI, dukroms, F.S.S—narėms, fil. RAMUNEI,
fil. DANGUOLEI,
fil.
RŪTAI ir kitiems giminėms ir artimiesiems.
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VAIKŲ DARŽELIŲ EFEKTAS
VAIKŲ AUGINIME
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Lena Siminkevičiūtė

Vaikas išsivysto iš mažo į suaugusį.
Per šį vystymosi laikotarpį jis turi išmokti
vaikščioti, kalbėti, skaityti ir galvoti.
Tėvai, mokytojai ir kiti vaikai prie šio
proceso daug prisideda, šiandien darželis,
o ne mama pradeda iš mažens mokyti
vaikus (? ? ? ? — Red). Įvairios studijos
tai patvirtina.
šios studijos apima žaidimų aikšteles,
mokytojus, žaislus, vaikų skaičių, darželio
išvaizdą ir vaikų šeimas. Jos stebi, ar
vaikai ateina į darželį kasdien, ar verkia ir
kaip dažnai ar kaip ilgai verkia, kaip jie
žaidžia su kitais ir kaip vaikas ir tėvai
sugyvena.
Rubino 1977 m. studija nagrinėja, kaip
vaikas žaidžia su žaislais ir kaip iš to
mokosi. Pastebėjo, kad darželis yra gera
vieta susipažinti su kitais vaikais. Vaikai
kalba anksčiau ir daugiau, jei jie eina į
darželį. Rubinas pastebėjo, kad mergaitės
daugiau žaidžia su meno reikmenimis, gi
berniukai daugiau žaidžia su mašinomis ir
„blokais".
Taylor 1976 m. studija sako, kad
didelio skirtumo tarp vaikų, kurie eina ir
kurie neina į darželį, nėra. Jis apklausinėjo
vaikus prieš einant į darželį ir po šešių
mėnesių. Tie vaikai, kurie lankė darželį
geriau atsakinėjo į klausimus nei tie, kurie
liko namuose. Aukštesnis intelektualinis
sugebėjimas buvo tų vaikų, kurie lankė
darželį kasdien. Po šešių šios studijos
mėnesių vis dėlto buvo nutarta, jog
bendro išsilavinimo skirtumas buvo ne
didelis.
Cornelius ir Denny 1978 m. studija
nustatė, kad motinos ir vaiko ryšys turi
didelę įtaką vaiko elgesyje. Ryšys vaiko su
mokytoja taip pat turi įtakos. Svarbu yra
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vaiko amžius ir kaip ilgai vaikas būna be
motinos.
Darželio mokytoja žiūri, kaip vaikai su
kitais vaikais bendrauja. Žiūri, kad žaislai
visiems vaikams vienodai būtų prieinami.
1976 m. O'Conner daryta studija rado,
kad aplinka turi didelę įtaką vaikų elgesyje
ir išsilavinime. Mokytojų-vaikų skaičius
yra bene vienas svarbiausių elementų.
Vaikas mažiau žaidžia ir daugiau verkia
kai yra trys vaikai su viena mokytoja
negu septyni vaikai su viena mokytoja.
Doyle ir Sommer 1978 m. studija sako,
kad vaikai, kurie visą laiką praleidžia
namuose, daugiau verkia, bet žaidžia kaip
tie, kurie lanko darželį kiekvieną dieną.
Labai svarbu mokytojos charakteris. Jei
mokytoja yra bloga, geriau vaiką palaikyti
namuose, bet jei mokytoja yra gera, tai
didelio skirtumo nėra, ar vaikas lanko
darželį ar lieka namuose.
šios studijos buvo įvertintos per
trumpą laiką. Nežiūrint to, studijos
parodė, kad darželis nepakeičia motinosvaiko santykių; darželis yra naudingas
vaiko išsivystymui, tačiau geriausia vaikui
yra namų-darželio kombinacija.
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Fil. St. Jameikio laidotuvės Kaune 1990.6.21. Garbės sargyboje Kauno skautai. Palaidotas
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Fil. Danguolė Bielskienė,
R. Ph., vaistų ruošiuotojų koordinatorė,
daug įdėjo darbo ir pastangų suskirstyda
ma vaistus, kuriuos Lithuanica Mercy
Lift pasiuntė ir siunčia į Lietuvą. Ko
miteto pirmininkas yra fil. Jurgis Riškus.
Vaistų paruošime dar dirbo: fil. Lydija
Griauzdienė, R. Ph., fil. Rūta Kirkienė,
R. Ph., Angelė Dirkienė, R. Ph., Dana
Dirkytė, R. Ph. Pirmosios siuntos vaistų
vertė $315.000,00 ir antros siuntos
$819.000.00.
Pavienėmis aukomis šioms vaistų
siuntoms paruošti ir išsiųsti, aukojo visa
eilė A.S.S. narių ir A.S.D. Chicagos
skyrius.
s. Regina Petrauskienė, bibliotekinin
kė iš Forest City, Pa., paskyrė penkias
savo vasaros atostogų savaites savanoriš
kam darbui Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre Chicagoje. Ji ruošia spaudai „New
York Times" ir kitų laikraščių medžiagą
apie Lietuvos konfliktus su kaimynais
1938-1944 m. Ji taip pat dirbo A.S.S.
būstinėje Chicagoje paruošiant knygų
siuntas Vytauto Didžiojo universitetui.
Sekančią vasarą žada atostogų laiką
praleisti savanoriškai dirbant universitetų
bibliotekoje Lietuvoje. O kad daugiau
tokių darbininkų atsirastų.
Vilius Bražėnas skaito eilę paskaitų
amerikiečių jaunimo politinio paruošimo
stovyklose Washington© ir Kalifornijos
kalnuose.
Liepos 23 d., kalbėjo profesionalų ir
biznierių klubo priešpiečiuose Sheraton
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viešbutyje Rocky Mount, North Carolinoje. Ten pat iš vakaro buvo pakviestas
kalbėti vietiniame John Birch Society
susirinkime, iš ryto vieną valandą kalbėjo
vietinėje radijo stotyje, atsakinėdamas į
klausytojų klausimus. Visur ta pati tema
— Pavergtųjų Tautų Savaitė ir Lietuva.
Sekančią dieną įrašė du pokalbius (apie
Lietuvą ir Sovietus) po 30 min. TV
programai "The Real World" — (Tikras
Pasaulis).
Visa tai buvo atlikta pakeliui, grįžtant į
Floridą, automobiliu iš VLIKo posėdžio
Washingtone, D. C.
Kaipo žinomas kalbėtojas amerikieči
ams, šį pavasarį buvo pakviestas svečiu
dviejų valandų radijo pokalbio su klausy
tojais galingoje (50,000 wattų) Modesto,
Kalifornijoje stotyje. Programa „Vieno
konservatoriaus nuomonė" girdima ketu
riose valstijoje. Programos tema —
"Lithuania", V. Bražėnas su radijo stotimi
buvo surištas telefonu, iš jo namų Flori
doje. Tai tik maža dalis darbų, kuriuos
nepailstamai dirba fil.
Sėkmės!

Fil. Tomas Dundzila,
veiklus lietuviško jaunimo veikloje Chica
goje, šiuo metu su JAV kariuomenės
daliniu yra Saudi Arabijoje. Galima rašyti
laiškus adresuojant: Tomas Dundzila,
HHC-1/502 INF REGT, 2 BDE, 101 ABN
DIV (AASLT), APO, NY 09309. Laiške
Tomas rašo, kad jo dalinyje yra karių,
kurie prašo visuomenę, ypač jaunimą,
parašyti tiems kariams laiškutį, siunčiant
tuo pačiu adresu, tik adresuojant jį
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Soldier. Laiškas iš tėvynės labai pakelia
nuotaiką svetur esančio vienišo kario.

Los Angeles A.S.S. metinė šventė įvyks
š.m. spalio mėn. 21 d. Bus pagerbta ASD
garbės narė V. Jonuškaitė Zaunienė jos 90
metų sukakties proga. Ten pat įvyks
Mėlyno Karvelėlio šviesa (autorė Alė
Rūta) supažindinimas. Kaip žinome min
ėta knyga yra novelinis romanas apie
Lietuvos primadonos dainos sėkmingą
kelią garsinant lietuvių liaudies dainas ir
karjerą operos scenoje.

— Karia Gruodytė iš Montrealio ir
Darius Čaplinskas iš Toronto buvo
sutuokti kun. Jono Kubiliaus St. Wilfrid
bažnyčioje. Bažnyčioje giedojo iš Lietuvos
S. Liupkevičius su dukterimis Audra ir
Ugne. Vestuvėms vadovavo piršlys Vy
tautas Gruodis, jaunosios brolis, ir Indrė
Čuplinskaitė, jaunojo sesutė. Jaunieji
grįžo iš Lietuvos tik vestuvėms, o rudenį
išvyksta studijoms ir politiniam darbui
atgal į Lietuvą.

Darius Giraitis, 14 metų skautas nori
susirašinėti su skautais JAV. Adr. Pušinio
gęvė 48-23, Marijampolė 234520, Lietuva.
Rolandas Krukauskas, skautas, sportinin
kas, norėtų ryšio su JAV skautais. Arch’.:
Tarasovo 63-38, Ukmergė 234-120 Lietu
va.
Fil. si. Sodeikienės tapybos paroda buvo
atidaryta rugsėjo mėn. 27 d. nacionalinėje
M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Progra
moje dalyvavo dainininkė G. Kaukaitė ir
pianistė G. Ručytė.
Washington, D. C. A.S.S. savo metinę
šventę turėjo š.m. spalio mėn. 6 d. fil. fil.
M. T. Mickų namuose. Pasižadėjimus
davė keturios sesės ir 2 broliai, šventė
praėjo gražioje skautiškoje nuotaikoje.
Sostinės akademikų būrys padidėjo, atjau
nėjo naujais nariais.
Fil. Eglė Žižytė Garrick, Sydney A.S.S.
skyriaus pirmininkė, sutiko vadovauti
„Aušros" tuntui, kuris ilgesnį laiką nega
lavo dėl vadovybės netvarkos. Dabar
vadovybė teko prityrusiai skautų vadovei.

L.S.S. kapelionas Tamkevitius su skautų vadovybe Chicagoje.
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Fil. Snieguolė Zalatoriūtė sėkmingai dirba Klaipėdos dienraščio KLAIPĖDA
redakcijoje, priėmė Lietuvos respublikos pilietybę. Norėtų gyventi Klaipėdoje ir
turėti butą su vaizdu į Baltijos jūrą, bet kol kas tai neįmanoma. Apie gyvenimą ji
sako, kad reikia būti idealiu žmogumi, kad (žmogumi) ištiktum. Yra sutikusi daug
tokių, kuriems ji lenkia galvą, kad esamoje sistemoje įstengė kažką padaryti, dar
išlikti žmogumi. Tai yra nuostabu, rašo Snieguolė.

Prof. fil. A. Avižienis
V.D. Universitete
aplankomas
fil. J. Variakojienės

Knygos Vytauto Didžiojo Universitetui.
Siuntų paruošimas vyksta pakankamai greitai. Jau paruošta ir išsiųsta 10 dėžių
knygų, kitos siuntos yra ruošiamos. Knygas šiam tikslui aukojo fil. fil.: D. Eidukier.ė,
J. Damauskas, S. Jelionienė, L. Maskaliūnas, V. Mikūnas, H. Plaušinaitienė.
Knygų taip pat buvo išsiųsta kitom sekančiom įstaigom: Knygų Rūmams 1 dėžė,
Mokslų Akademijai 1 dėžė, Lietuvos Skautų Sąjungai 1 dėžė, Skautų Aidui 1 dėžė,
Vilniaus Universitetui 1 dėžė, Mažvydo bibliotekai 1 dėžė, Kultūros Fondui 2 dėžių,
Vydūno draugijai 2 dėžių.
VII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos Simpoziumas įvyks 1991 m. gegužės 23-30
dienomis Vilniuje, kaip praneša Mokslinės tarybos pirmininkas R. Ozolas. Jau yra
sudaryta įvairūs komitetai iš Lietuvos mokslininkų. Į simpoziumo garbės pirminin
kus yra pakviesti: Fil. prof. A. Avižienis, Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius,
Akad. J. Kubilius, Vilniaus Universiteto rektorius, Akad. J. Požėla, Lietuvos Mokslų
Akademijos prezidentas.

Fil. J. Dainausko naują mokslinį veikalą Lietuvos ir Lietuvių Krikštas, ir 1387-ji
Metai leidžia Vydūno Fondas. Knyga yra paruošta spausdinimui. Sulauksime 350
pusi, istorinę knygą, kuria susidomėjimai ateina iš Lietuvos. Skaitytojų gretoms
retėjant, knygų leidimas JAV kelia daug naujų rūpesčių, todėl pirkime ir platinkime
naujas knygas, jų tikrai stipriai pageidauja Lietuvoje. Siųskime jas, jų persiuntimas
yra patikimesnis, nors ilgai užtrunkantis.
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1990 Akademinio Skautų Sąjūdžio
Studijų Dienos
Fil. Nida Bichnevičiūtė

šių metų Studijų Dienos, kurios įvyko
Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte, prasi
dėjo penktadienį (Rugp. 17) vakare su su
susipažinimo laužu. Po žaibuojančiu dan
gum, fil. Alida Vitaitė pravedė laužą. Visų
vardai buvo surašyti ant popieriukų ir
sudėti į dėžę. Iš tos dėžės buvo ištraukti
„savanoriai", kurie turėjo pravesti dainą,
šūkį arba su kitais „savanoriais" pavaidin
ti. Bravo Alidai, kad taip sumaniai visus
įjungė į laužo eigą!
šeštadienio rytą po vėliavų pakėlimo
įvyko įvairios paskaitos, diskusijos ir
parodos. Fil. Vytenis Kirvelaitis pristatė
paskaitininkus. Nors salėje buvo gan šilta
kol įsijungė vėsintuvas, dalyviai ramiai ir
su įdomumu klausėsi paskaitų.
Dalyvių skaičius buvo apie 90. Iš
vienos pusės žiūrint, tai ne mažas skaiči
us, bet iš kitos, kai pagalvoji kiek ASS
narių gyvena Čikagoje ir apylinkėse, tai
galėjo būti daug didesnis skaičius.
šeštadienio programa pradėta v.s.t.n.
Stefos Gedgaudienės paskaita apie Lietu
vos ir lietuvių skautiją. Prelegentė nese
nai lankėsi Lietuvoje, todėl jos paskaita
buvo perpinta patirtimi iš Lietuvos. Vyko
gyvos diskusijos.
Fil. Rimas Griškelis, Chicagos A.S.S.
pirmininkas, pravedė diskusijas tema „Ar
grįšim į Lietuvą?" Įdomios buvo pastabos
svečių iš Lietuvos. Vyko balsavimai.
Po pietų prof. R. Šilbajoris patiekė
faktus apie Vytauto Didžiojo Universiteto
atkūrimą Kaune. Paskaita išklausyta su
dideliu dėmesiu.
Prof. Vytautas Žalys, Vilniaus Univer
siteto dėstytojas, kalbėjo apie Lietuvos
valstybės sienas. Paskaita labai aktuali,
todėl sulaukė daug klausimų. Ji užtruko

gerokai išgiau, negu buvo pramatyta,
(tikimės, kad ji bus atspausdinta Mūsų
Vyčio žurnale).
Vyko įdomi fil. J. Dainausko paruošta
dabartinės Lietuvos spaudos paroda,
kurios šiuo metu yra apie 300 atskirų
leidinių. Fil. Dainauskui pavyko surinkti
apie 220 pavyzdžių! Daugelis laikraščių
buvo retenybės, kadangi išleista labai
mažu tiražu.
Po vėliavų nuleidimo matėme vaizda
juostę iš Lietuvos. Vaizdajuostės tema:
masinė demonstracija Vilniuje blokados
metu. Kalbėtojų tarpe buvo ir prez. Vyt.
Landsbergis. Vilnius atsiskleidė visu savo
grožiu. Plazdeno trispalvės ir plakatų jūra
parodė Lietuvos sostinės jausmus.
Vakare įvyko laužas. Laužui baigiantis,
kai visi suėjo į vieną ratą, matėsi tik vien
jauni akademikai, išskyrus fil. J. Damaus
ką. Fil. Dainauskas jauniems akademi
kams papasakojo apie pirmą stovyklą, kuri
įvyko prieš 71 metus Panemunės šile. Jis
pasakojo kaip skautai statė „lapines" iš
pušų. Po to visi sudainavome tos stovyk
los dainą — Pelėda (Išėjo tėvelis į mišką).
Sekmadienį buvo atnašautos šventos
mišios už mirusius narius palaimintojo
vysk. Jurgio Matulaičio misijoje. Maldoje
prisiminti amžinybėn iškeliavę broliai ir
sesės, prašyta palaimos mūsų A.S.S.
veiklai plačiame pasaulyje ir atsikurianči
oje tėvynėje.
Urbanoje, Illinois universiteto mieste,

metinė A.S.S. šventė įvyko š.m. spalių
mėn. 6 d. Dalyvavo svečių iš Chicagos,
pasižadėjimus davė penki junjorai ir viena
sesė. Akademikų skautų būrys gražiai
praturtėjo naujomis jėgomis.
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Vilija ir
Audrius

Kirvelaičiai

NAUJĄJĄ KIRVELAIČIŲ
PORĄ SUTINKANT
Vilijos Marijos ir Andriaus Justino
sutuoktuvės įvyko 1990 m. birželio 23
dieną, 6:30 v.v., Dievo Apvaizdos bažnyči
oje, Southfield, Michigan, šv. Mišiose
giedojo sol. Vida Dirgėlaitė, vargonuojant
Vidui
Neverauskui.
Su jaunaisiais
džiaugsmo valanda pasidalinti suvažiavo
daugiau negu 300 detroitiškių, čikagiečių
ir kitų.
Oro skautas nuo mažų dienų, stovyk
lavęs Rakė ir baigęs „Ąžuolo" vadovų
mokyklą, s.v. ps. fil. Audrius Justinas
Kirvelaitis
dabar
pirmininkauja
Champaign-Urbana Akad. Skautų Sąjū
džio vienetui. Baigęs Pedagoginį lituanis
tikos institutą, jis dėstė istoriją Kristijono
Donelaičio
aukštesniojoje
mokykloje
Chicagoje. Roosevelt universitetą Audri
us baigė biologijos bakalauro, o Universi
ty of Illinois at Champaign-Urbana įsigijo
istorijos magistro laipsnį, šį rudenį Audri

us pradės teisės mokslų antruosius metus
University of Illinois.
Studentė ateitininkė, daug vasarų
stovyklavusi Dainavoje ir Neringoje,
Vilija Marija Smalinskaitė-Kirvelaitienė,
yra pavyzdinga lietuvaitė. Ji baigė Detroi
to „Žiburio" lituanistinę aukštesniąją
mokyklą ir priklausė tautinių šokių šokėjų
grupei „Audiniui". Išvažiavusi į Kalama
zoo studijuoti, Vilija šoko Grand Rapids
„Sietyno" ansamblyje. Iš Western Michi
gan universiteto Vilija yra neseniai gavusi
chemijos bakalauro laipsnį. Politiniai
aktyvi, ji yra dalyvavusi Detroite rengtose
demonstracijose dėl Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo.
Apleidę senuosius namus, paauksuota
gatve pareina jau suaugę berniukas su
mergaite, sukabintomis rankomis tiesda
mi tvirtą kelią į ateitį, vienas kitame
susiradę naują šeimą.
Ramona Steponavičiūtė
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DAIVA VENCKUTĖ BAIGĖ
POLITINIUS MOKSLUS
Daiva Venckutė, šių metų gegužės 12
d. baigė Loyola Marymount University of
Southern California Bachelor of Political
Science laipsniu.
Daiva gabi studentė nuo pat pirmųjų
mokslo metų. Tėvai dukrą augino lietuvi
škoje dvasioje, skatino į lietuviškąją
veiklą, ir dėl to ši jauna lietuvaitė jau
aktyviai reiškiasi ir visuomeninėje jauni
mo veikloje.
Daiva baigė katalikų pradžios mokyklą
ir gimnaziją Santa Monica, Californijoje.
Lygiagrečiai ji lankė ir baigė šv. Kazimie
ro parapijos lituanistinę mokyklą. Mokyk
loje būdama šoko tautinius šokius „Spin
dulio"
tautinių
šokių
ansamblyje,
dalyvavo Los Angeles, Chicagoje, Aus
tralijoje, Kanadoje ruoštose Tautinių
šokių šventėse. Priklauso skautų organi
zacijai, akademikams, dalyvavusi skautų
iškylose ir stovyklose. Dabartiniu metu
yra išrinkta Los Angeles Lietuvių jaunimo
sąjungos pirmininke. Aktyvi visuomenininkė, dalyvauja demonstracijose ir dirba
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dar
buose.
Domisi politika ir noriai jungiasi į
politinės veiklos darbus. Mėgsta keliauti.
Ji yra apkeliavusi keletą valstybių Vakarų

Europoje. Praėjusiais 1989 m. su broliu
studentu Vitu Venckum viešėjo Lietu
voje, gyveno studentų bendrabutyje, su
broliu automobiliu apkeliavo beveik visą
Lietuvą, susipažino su Lietuvos miestais,
gamtos grožiu, nuoširdžiais tėvynainiais.
Senelių šalis Lietuva jai paliko gilų įspūdį,
daugybę gražių prisiminimų, ir ji pasi
ryžusi, kai Lietuva bus laisva į ją sugrįžti
ilgesniam laikui ir dar daugiau įsigyventi į
Lietuvos gražią, garbingą praeitį, už kurią
Daiva ir dabar jau nuoširdžiai kovoja.
Viešėdama Lietuvoje, Daiva dalyvavo
Kernavės istorinių liekanų kasinėjime su
kitais studentais ir tas darbas jai labai
patikęs. Jų išvyka rūpinosi profesorė
Avižienienė, kuri gyvena Santa Monica,
Californijoje.

Būti skautų — tai nėra priešpastatymas kitoms jaunimo organizacijoms.

Skautai — humaniška, nesanti ideologiškai siaura organizacija.
Tai sąjunga, labai tinkanti jaunimui, paaugliams.
Vytautas Landsbergis
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Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis ir ps. fil. Dr. Romas Buivydas, Bostono
A.S.S. skyriaus pirmininkas. Vyt. Landsbergio konsultantas ir Vilniaus Universiteto
profesorius 1990 m. liepos mėn. (blokados metu).

Apsilankymas Kauno Vytauto Didžiojo universitete: fil. R. Variakojytė, rektorius fil. prof. A.
Avižienis, fil. J. Variakojienė ir prof. Dumčius.
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Fil. ASTA ŠEPETYTĖ įgrojo ir išleido savo
ir publikos mėgstamas melodijas. „Tegul
tos melodijos nuneša mus mintimisį tėvynę
Lietuvą ir uždega mūsų širdyse didesnį
norą dirbti jos gerovei ir laisvei/’ sako
plokštelės autorė. Plokštelė jau susilaukė
dėmesio, ji dažnai grojama Margučio
radijo programoje. Galima gauti iš autorės
adresu: Asta Šepetys, 813 Gary St., Madi

son, Wl 53716

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

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

Siunčiu:
prenumeratos mokestį už 19 • • • m..................................................... $

garbės prenumeratą už 19 ... m.........................................................

$

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

Viso.................................................................... $
čekius rašyti MŪSŲ VYTIS

Vardas, pavardė .............................................................................................................
Adresas

...........................................................................................................................

................................................................................... Zip.................................................
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Kauno Politechnikos Institutas
Kaunas 23300
Donelaičio 73

BUVUSIŲ A.S.D., KORP! VYTIS, F.S.S.
IR A.S.S. PAREIGŪNŲ IR KITŲ DĖMESIUI.
1 Per ilgus metus susikaupė daug archyvinės medžiagos, kuri paliko įvairių
asmenų žinioje. Laikas visus archyvinius (dokumentus) perduoti A.S.S. būstinės
apsaugai. Padarykime tai nedelsiant.

2 Turime Mūsų Vyčio numerių, kuriais galite papildyti savo komplektus. Turimus
dublikatus persiųskime į A.S.S. būstinę.

3 Laukiamos A.S.S. veiklos nuotraukos.

4 Ieškoma S! Vytis (Baltijos Universiteto) vėliava, kuri turi būti Bostono
apylinkėse.
Ieškoma Dr. V. Kudirkos vyčių d-vės (Freiburgo/gr.) vėliava, kuri buvo atvežta į
JAV.
Visa prašoma siųsti šiuo adresu:
AKADEMINIS Skautų Sąjūdis
3001 N. 59th Street
Chicago, IL, 60629

Mano kolekcijai trūksta sekančių MUSŲ VYTIS numerių,
prašau juos atsiųsti.

19........ m. Nr. Nr........................................................................................
19........ m. Nr. Nr........................................................................................
19....... m. Nr. Nr. .....................................................................................
Atsilyginsiu gavęs sąkaitą.
»*

Vardas, pavardė....................................................................................
Adresas .................................................................................................

............................................................................... Zip............................

