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1655 Rytų Lietuvoje, 1861 METAIS, 1863 metais,
Kražių skerdynės, 1941 metais ir dabar 1991.1.13
Vilniuje, atidavė žmogaus didžiausią turtą —
gyvybę, kad Lietuva gyvuotų mums ir mūsų vaikams.

Žuvusieji už
nepriklausomybę
1.

Kanapinskas, Alvydas, 39 metų

2.

Maciulevičius, Vidas, 25 metų

3.

Kavoliukas, Algimantas, 52 metų

4.

Masiulis, Titas, 29 metų

5.

Asanavičiūtė, Loreta, 24 metų

6.

šimulionis, Ignas, 18 metų

7.

Vaitkus, Vytautas, 25 metų

8.

Matulka, Alvydas, 60 metų

9.

Gerbutavičius, Darius, 18 metų

10.

Druskis, Virginijus, 22 metų

11.

Povilaitis, Apolinaras, 54 metų

12.

Jankauskas, Rolandas, 22 metų

13.

Juknevičius, Rimantas, 25 metų

14.

Šackich, Viktor, 22 metų
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Dievas save mums
apreiškia žemėje
Ilgiausios metų nakties ir pradėsiančių
ilgėti naujų gyvybės dienų laikotarpio
papročiai, neišskiriant pačių Kūčių, ats
pindi žmogaus ir žmonių bendruomenės
giliausią troškimą darniai sugyventi su
kitais žmonėmis ir su visa gamta, su
kurios gyvybe žmogus iš esmės sutapęs.
Tiesdami ranką su paplotėliu, imamės ir
žygio ne ateitį spėti, o ateitį teigiamai bei
palankiai kurti.
Pastaraisiais metais dėmesys buvo
nukrypęs į vilties teologiją, kuri giliausiu
krikščionišku bruožu iškelia viltį, kad
Viešpats Dievas žmogaus ranka bei širdim
pats kuria geresnį pasaulį. Ilgą laiką
religiniame švietime vyravo išganymo
istorijos teologinė srovė, kaip į rožinį
supindama Dievo nuveiktus darbus ligi
mūsų ir jo pažadus žmogaus ateičiai,
priklausančiai istorijos Viešpačiui Kristui.
Daugiau kaip dešimtmetį visi rašė ir
kalbėjo apie išlaisvinimo teologiją, kuri,
kaip ir ankstyvesnės, žūt būt laikėsi
dėsnio, kad Dievas veikia ir dalyvauja
istorijoje ir dabartyje, vesdamas savo
žmones ir kiekvieną laisva širdimi su
kitais jį garbinti. Ar mes sielotumėmės dėl
didžiojo uždavinio — visiškos laisvės
Lietuvai, ar mokytumėmės apie kasdie
ninį, žemišką dalyką, kaip žemės tarša,
atmosferos kitimą, ar stengiamės savo
vaikus šviesiai bei dorai auklėti (o šiems
užaugus — nekantriu žvilgsniu sekti), visi
išpažįstame tą patį esminį krikščionio
supratimą, kad žemėje ir žmogui Dievas
save apreiškia.
Net prie visų dovanų po eglute, gal
šiais metais dėl sąlygų kuklesnių ar
taupesnių, kiekvienam, žvelgiančiam į
vaikučių akis, aišku, kad didžiausioji
dovana iš visų yra pati gyvybė. Ne atsieta
gyvybės sąvoka, bet žmogiška ir žmoniška

gyvybė, kuri buvo Dievo Tėvo didžiausia
dovana jo Sūnui. Kas tikrai, giliai, tauriai
ir švelniai žmogiška, tas arčiausia tokio
Dievo, kuris trokšta žmogui save apreikš
ti. Ta pati priešistorinių papročių prasmė
išsipildo Kristaus žmogiškume, siekianči
ame darnos savyje, tarp žmonių ir su visų
Kūrėjų.
Nuo susimąsčiusių prie prakartėlės ar
prie kryžiaus nepabėga mintis, kad tokią
žmonijai istorinę reikšmę turėjo ne valdo
vų ar seimų nuosprendžiai, o tylus ir
niekam kitam nežinomas nuosprendis
jaunos moters širdyje prieš 2,000 metų.
Kai Vakaruose ir apskritai sekuliari
zuotame pasaulyje įsitvirtina individualiz
mas, o kolektyvinėje visuomenėje (valsty
bėje ar, pvz., fundamentalistų būrelyje)
asmuo netenka vaidmens arba kuo labiau
numenkinamas, šventraščio veikėjų, o
Kalėdų naktį — Marijos, jai artimo
Juozapo ir visą jo gyvenimą paties Jėzaus,
asmeniniai nuosprendžiai tiesiai į ben
druomeninę istoriją įsilieja. Kai atrodo
neverta balsuoti, pasisakyti, apsispręsti
lietuvių visuomenės reikalais, įnešti savo
laiką bei dėmesį parapijoje, prieš akis stovi
šių asmenų maloningas pavyzdys.
Naujai išėjusi Gallup apskaičiuotojų
studija apie religiją JAV teigia, kad giliai
tikintys, įsitikinę asmenys keliskart dau
giau remia šalpą, padeda kaimynams,
savanoriškai dalyvauja sąjūdžiuose bei
organizacijose, šventųjų Kalėdų įvykio
pavyzdys ir iš jo į žmogaus sąmonę
besiskverbianti galia randa savo atgarsį
žmoguje šiandieną, kuris į Naujuosius
metus su veiklia viltimi žiūri, nemažiau,
kaip senovės lietuvis savo sodyboje ilgiau
sią naktį ar modernių laikų lietuvaitė prie
senolių papročių.
Fil. Antanas Saulaitis, SJ
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Raimundas Viskanta,
Purdue Universitetas,
Goss Distinguished Professor
of Engineering

Vytauto Didžiojo Universiteto
Rektorius prof. A. Avižienis

'.i

Lietuvos Mokslų Akademija
išrinko mūsų filisterius naujais nariais:

prof. ALGĮ AVIŽIENĄ
Vytauto Didžiojo Universiteto rektorių
s

ir

prof. Romualdą Viskantą,
Purdue Universiteto pasižymėjusį profesorių

Džiaugiamės, sveikiname ir linkime sėkmės.

Akademinis Skautų Sąjūdis
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Fil. D. EIDUKIENĖ perduoda A.S.S. vadijos pirmininkės pareigas fil. E. KORZONUI.
Foto L. Maskaliūnas

Perimdamas pirmininko pareigas
Akademiniame Skautų Sąjūdyje su
prantu, bet kartu ir jaudinuosi, žinoda
mas, kokią didelę atsakomybę apsiimu.
Paskutinių metų, o ypač kelių paskuti
nių dienų įvykiai Lietuvoje ir Pabalti
jyje parodė, kokia sunki kova vyksta
dėl mūsų tautos nepriklausomybės.
Akademinio Skautų Sąjūdžio įnašas į
Lietuvos išlaisvinimą gali būti labai
didelis. Tam darbui atlikti reikalingas
ne tik gera, darni organizacija, bet ir
tinkamas jos narių informavimas bei
paruošimas.
Todėl ateinančioje kadencijoje ASS
Vadija turės atkreipti ypatingą dėmesį
į visuomeninių ir politinių darbuotojų
paruošimą.
Tų tikslų siekiant, ASS Vadija turėtų:
□ palaikyti kuo artimiausius ryšius su
Akademikių Skaučių Draugovės, Korp!
Vytis ir Filisterių Skautų Sąjungos
centro valdybomis bei skyriais;
□ padėti įsteigti ASS vienetus Lietuvoje,
skatinti savo narius dalyvauti talkoje
Skautų Brolijai, Skaučių Seserijai ir

atsikūrusiems skautams Lietuvoje,
□ surengti studijų dienas su aktualia ir
įdomia programa jaunesnio ir vyresnio
amžiaus akademikams skautams ir
akademikėms skautėms,
□ skatinti surengti įvairiose vietovėse
periodinius (bent kas 2-3 mėn.) vaka
rones ar suėjimus išklausyti aktualias
paskaitas bei pranešimus socialiniais,
ekonominiais ir politiniais klausifnais.
Mes trokštame, kad Lietuva būtų
laisva. Mums taip pat rūpi kad Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ar kuriame
kitame mūsų gyvenamajame krašte
socialiniai, ekonominiai bei politiniai
klausimai, ypač kurie liečia Lietuvos
nepriklausomybę, būtų tinkamai išs
prendžiami.
Dirbkime ir aukokime savo jėgas
Lietuvos išlaisvinimui, dirbkime dėl
geresnio rytojaus Lietuvoje, dėl geres
nio rytojaus pasaulyje.

Ad Meliorem!
Fil. Edmundas Korzonas
Čikaga, 1991 m. sausio 30 d.
5
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Fil. Jonas Damauskas

ASS tęstinumo kelias
Akademinio Skautų Sąjūdžio tęstinu
mą (pvz., sakykime, JAV-se, nes didžioji
dalis korp! Vytis, ASD ir FSS narių
gyvena JAV-se) užtikrina į ASS vienetus
įstojantys nauji universitetų studentai,
studentės, pirmon eilėn JAV aukštesniosi
os mokyklos laikais skautavę LSS Brolijos
ar Seserijos vienetuose. Tiems naujiems
nariams turi būti skiriamas ypatingas
dėmesys, nes negana pritraukti naujus
narius, bet svarbiausia yra juos tinkamai
paruošti.
ASS studentiški vienetai: Korp! Vytis
ir ASD skyriai, nėra kokie tai draugų ar
draugių susibūrimai, o tuo labiau kokie
rateliai, „gengės", sporto klubai ar kokio
pramogavimo sambūriai. ASS pradininkė,
Studentų Skautų Draugovė, įsisteigusi
1924.X.16 d. Lietuvos Universitete Kaune
nuo pat pradžios buvo ideologinė, gimna
zijos laikais skautavusių jaunuolių grupė,
sutarusi Lietuvos Universitete ir asmeniš
kame gyvenime vadovautis skautybės
principais, o savo grupėje, Studentų
Skautų Draugovėje, gyventi josios pasi
rinktu obalsiu: „Ad Meliorem" ir galimai
tapti lietuvių jaunimo rinktiniu junginiu.
Tada buvo užsimota sukurti tokį vienetą,
kurio nariais, akademikais skautais, būti
yra privilegija, kuri turi būti nuolatos
nusipelnoma savo pareigų pavyzdingu
atlikimu moksle, kasdieniame gyvenime ir
draugovėje. Kandidatai, kandidatės į
naujus SSD narius turėjo būti stropiai
parenkami, kad jie savo tolimesniame
gyvenime, būdami SSD nariais, norėtų ir
sugebėtų gyventi ir dirbti vadovaujantis
skautybės principais. Pareigingumas ir
drausmingumas yra esminė priklausomu
mo organizacijai dalis. ASS vieneto nario
pareigingumas remiasi ASS tikslų ir
veiklos prasmės bei tradicijų įsisąmonini
mu ir turi būti skiepijamas nuo pat
kandidatavimo pradžios.
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Studentų Skautų Draugovės įsteigi
mas buvo pirmutinis ir, iki šiol vienintelis
atvejis pasaulio skautų šeimoje, kada
gimnazijose skautavę ir tuo metu išėję
skautiško patyrimo programą jaunuoliai
pasiryžo universitete sudaryti vienetą,
kurio nariai, universitete ir kasdieniniame
darbe, per visą savo gyvenimą dirbs ir
gyvens besivadovaudami skautybės prin
cipais. Tai pakartotinai pabrėžiama, nes
tas lietuvių skautų bandymas pasisekė:
akademinė skautija egzistuoja jau 67
metus.
Studentų Skautų Draugovė, organiza
ciniu požiūriu, išgyveno daug persitvar
kymų: visų pirma susiskaldę į SSD (dabar
ASD) bei Korp! Vytis, greta kurių (nes
universiteto reguliaminas kitaip neleido)
atsirado filisterių vienetai. Sekė okupacija,
sugriovusi lietuvio laisvą gyvenimą.
Nežiūrint į tai, išeivijoje, stovyklose,
akademinė skautija atsikūrė apjungdama į
ASS įvairiausių pasaulio kraštų univer
sitetų studentus bei aliumnus, kurių
bendras „jungiklis" yra: buvimas lietuviu,
lietuvių praeitas skautavimas LSS Broli
joje ar Seserijoje ir gyvas rūpestis rusų
okupuotos Lietuvos valstybės ir lietuvių
tautos reikalais. ASD, Korp! Vytis, FSS
reguliaminai ir ASS nuostatai pabrėžia,
kad visi akademikų skautų junginiai yra:
„lietuvių skautų akademikų organizacija
įkurta Lietuvos Universitete 1924 m.
spalio 16 d., kurios ideologija ir tradicijos
tęsiamos užsienyje". Tad, ASS veiklos
tęsimas ir ASS prieauglio telkimas visų
pirma remiasi Studentų Skautų Draugo
vės pasirinktais principais, darbo tvarka ir
organizacine drausme.
Lietuvos universitete studentų organi
zacijos buvo Lietuvos universiteto dalis.
Studentų organizacijos organizavosi ir
veikė automatiškai universitete. Jos vado
vavosi ne bendra valstybės nustatyta
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tvarka visuomeninėms organizacijoms
atsirasti ir veikti, bet specialiu universite
to reguliaminu, kuriuo studentų organi
zacijos veiklą prižiūrėjo universiteto rek
torius
bei
senatas.
Studentų
organizacijoms galėjo priklausyti tik stu
dentais įsimatrikuliavę asmenys. Lietuvių
išeivijos gyvenamuose kraštuose, pvz.
JAV-se, to ryšio, kuris buvo Lietuvoje
tarp studentų organizacijos ir universite
to vadovybės, nėra. Čia studentų organi
zacijos, bei jų padaliniai atsiranda ir veikia
už universiteto veiklos ribų. Užtat „stu
dentavimas" kaip kvalifikacija priklausyti
kokiai organizacijai tėra vien tos organi
zacijos nuostatas. Tuo pačiu, Akademinis
Skautų Sąjūdis, jo padaliniai, nors ir
studijuojančių studentų sudaromi, paval
dūs tėra savo ASS vadovybei ir LSS
Tarybai. Tai rėmai, kuriuose ASS išeivi
joje veikia ir priima naujus narius.
„Akademinis Skautų Sąjūdis. Ideologi
jos, tradicijų ir veiklos bruožai" knygoje,
Akademinės Skautijos Leidyklos išleist.
1979 m. Čikagoje yra paskelbti tekstai
reguliaminu: 1) Akademikių Skaučių
Draugovės (145 ir tolimesni puslapiai) ir
2) Lietuvių Studentų Skautų Korporacijos
Vytis (227 ir tolimesni puslapiai), kuriais
Korp! Vytis ir ASD vadovaujasi savo
veikloje ir kuriuose smulkiai aptariama
parinkimas ir parengimas kandidatų bei
kandidačių į Korp! Vytis ir ASD narius,
nares.
Studentų Skautų Draugovė, o paskui
Studenčių Skaučių Draugovė ir Korp!
Vytis, Lietuvoje, visą laiką, pirmučiausia
rūpinosi savo narių kokybe, o ne kiekybe,
tad ir naujų narių parinkimas bei parengi
mas ėjo tuo keliu ir kandidatai,-tės buvo
stropiai „sijuojami".
Naujų narių priėmimas vyksta, tary
tum, keturiais etapais: I. Kandidatai ar
kandidatės parinkimas ir priėmimas į
Korp! Vytis junjorus ar ASD kandidates;
II. Junjoro, kandidatės parengimas/apmokymas; III. Senjoro, kandidatės apmoky

mo patikrinimas ir IV. Junjoro, kandidatės
iškilmingas priėmimas pilnateisiu nariunare: pakėlimas senjoru, t. nariu.
IA — j Korp! Vytis gali būti priimtas
junjoru, jei kandidatas: a. yra aukštojo
mokslo laipsnius teikiančios mokyklos
pilnalaikis studentas, b. nepriklauso jokiai
kitai ideologinei akademinei organizacijai,
c. yra junjorų tėvūno arba dviejų pilnatei
sių Korp! Vytis narių rekomenduotas kaip
tinkamas kandidatas į Korp. Vytis narius
ir d. yra susimokėjęs einamųjų metų nario
mokestį (ASS p. 273). IB — į ASD
priėmimui: a. Kandidatė užpildo pareiški
mo lapą ir kartu su dviejų tikrųjų narių
rekomendacijomis ir narės mokesčiu
atiduoda jį ASD skyriaus kandidačių
globėjai, kuri jį perduoda skyriaus valdy
bos pirmininkei, b. skyriaus valdybos
posėdyje pirmininkė pristato kandidatės
pareiškimo priėmimą valdybos patvirtini
mui, c. skyriaus valdybai pareiškimo
priėmimą patvirtinus, sekančioje ASD
skyriaus sueigoje kandidatė yra pristato
ma tikrosioms (ASD skyriaus) narėms
(ASS p. 187). Taip priimtus kandidatus į
pilnateisius narius, Lietuvoje kiekvieną
kandidatą-tę, nemažiau dviejų semestrų,
asmeniškai globojo: senjoras asmeniškas
junjoro globėjas, junjorų tėvūnas ir
Arbiter elegantiarum. Išeivijoje Korp!
Vytis junjorą asmeniškai globoja Junjorų
tėvūnas, o ASD kandidatę — ASD
Kandidačių globėja. Tai reiškia, kad
kalbant apie naujų narių parengimą
svarbiausi yra: Junjorų tėvūnas ir Kandi
dačių globėja. Jų pareiga Korp! Vytis
junjorus, ASD kandidates, per tą dviejų
semestrų laikotarpį, pilnai supažindinti su
ASS ir jo vienetų istorija, veikla, ASS
ideologija, tradicijomis, kad jie ASS tiks
lus, siekius, veiklos būdus gerai suprastų
ir prisiimtų kaip svarbius ir reikšmingus
savo gyvenime. Tik taip parengti nauji
nariai sugebės aktyviai dalyvauti savo
vieneto veikloje. Be to, toji veikla bus
anemiška.
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Lietuvoje, tėvūnais, kandidačių globė
jomis buvo kviečiami veiklūs, patyrę
senjorai, tikrosios narės, galimai iš buvu
sių valdybos narių. Išeivijoje, junjorų
tėvūnais, kandidačių globėjomis turi būti
kviečiami veiklūs filisteriai, filisterės gerai
pažįstantieji ASS ideologiją, veiklą, tradic
ijas. Tai reikia pakartotinai pabrėžti, nes
nuo tinkamo junjorų tėvūno bei kandi
dačių globėjos parinkimo priklauso visa
tolimesnė ASS veikla, visas tos veiklos
aktingumas. Prasminga yra junjorų, kan
didačių parengimo programą vykdant,
atskirų ASS veiklos klausimų pristatymai,
prelegentais pakviesti daugiau filisterių,
tuo keliu sudarant progą kandidatams
susipažinti su veiklesniais vieneto nariais,
o tiems prelegentams pažinti busimuosius
narius ir junjorų tėvūnui, kandidačių
globėjai tuos kandidatus geriau įvertinti.
Savo ruožtu, tai prisidėtų prie skyriaus
veiklos pagyvinimo.
Nesigilinant į junjorų bei kandidačių
parengimo programos detales, čia būtina
pabrėžti, kad Lietuvoje nepateisintas

junjoro ar kandidatės nedalyvavimas
narių sueigoje, o tuo labiau iškiloje ar
kokiame vieneto darbe vedė prie junjoro,
kandidatės išbraukimo. Buvo sakoma:
skautų tarpe nėra ir negali būti neparei
gingų žmonių.
Paskutiniųjų, kokių trisdešimties metų
veikla rodo, jog josios „silpniausia gran
dis” yra nepakankamas tarpusavis ben
dravimas tarp paskirų ASS narių genera
cijų. Iš pasikalbėjimų su ASS įvairių
„kartų” atstovais matyti, jog didžia dalimi
tai įvyko dėl silpnų, nepasiruošusių, per
mažai pažinusių ASS ideologiją bei tradic
ijas junjorų tėvūnų bei kandidačių globė
jų, vienu ar kitu metu ASS vienetuose
„veikusių”. Kitas tarpusavio ASS ryšių
elementas: tradicijų rūpestingas puoselėji
mo veiklos tęstinumo pagrindas, irgi
silpnėjo, nes per silpni junjorų tėvūnai bei
kandidačių globėjos nedavertino ASS
tradicijų pažinimo ir palaikymo svarbą,
neretai patys tas tradicijas per mažai
pažindami.
Žinoma, čia nemaža įtakos daro ir

Fil. J. Dainauskas pagerbiamas gimtadienyje. Gelį prisega fil. ]. Variakojienė.
Foto L. Maskaliūno
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giliai materialistinė aplinka, kurioje vy
rauja a- ar net anti-ideologinės nuotaikos,
duodančios visuomenėje pirmenybę mate
rialinėms vertybėms. Savo ruožtu, jau
nuolis toje visuomenėje stumiamas iš
naujo „išrasti ratą", kad tuo jį neva
apsaugoti nuo „menkavertystės komplek
so", neretai privedant prie minties, kad tik
jis „nusimano apie viską", o senesnieji,
nors tik pora metų vyresni nei jisai, „jau
nieko neišmano, nes jie jau seniai". Tai
savitas snobizmas, kurio šaknys rišasi su
„menkavertystės komplekso" mintimi.
Neabejotina, kad tai darė įtakos ir „senes
niems", iš kurių tarpo pasigirsdavo posa
kių, jog, girdi, „šiandieną jaunimas geriau
nusimano apie viską nei mes seniai". ASS
veiklai toks galvojimas buvo savita „ru
dis". Ideologinėje organizacijoje, kurios
egzistavimo vienas pagrindinių elementų
yra jos tradicijos ir jų puoselėjimas,
vadovai, kurie nesuprato, o tuo labiau
nepažino tų -tradicijų prasmės, ir prie
geriausių norų nebuvo pajėgūs gyvinti
ASS veiklą.
Lietuvoje pats studentavimas universi
tete buvo savitas įvadas į visuomeninės
veiklos technikos pažinimą. Studentai,
„laisvu laiku nuo mokslo", veikė ideologi
nėse, profesinėse organizacijose (viso
Universitete veikė apie pora šimtų stu
dentiškų korporacijų, draugijų ir 1.1.).
Studentai turėjo savo „parlamentą" (ku
rio vienas pirmininkų buvo Korp! Vytis
atstovas). Išeivijos gyvenamų kraštų
lietuvis studentas tokios „mokyklos"
neturi. Užtat savo organizacijos tradicijų
pažinimas įgauna ypatingą svarbą, o tas
tradicijas, ASS praeities veiklos epizodus
geriau pažįsta senesni ASS nariai veiklūs
filisteriai. Aišku, kad apie ASS praeitą
kelią geriau gali pamokyti ne tas, kuris
„mano, kad žino apie tai", bet tas, kuris tą
ASS veiklos aspektą pažįsta iš patirties,
yra su tuo aspektu susišažinęs dokumen
tiniai, yra dalyvavęs ASS padalinio vadov
ybėje, ASS stovyklose, iškilose, suvažiavi

muose, studijų dienose, dirbo kokį
konkretų ASS veiklos darbą. Tai bruožas
būtinas kiekvienam junjorų tėvūnui,
kiekvienai kandidačių globėjai.
Čia dar verta prisiminti, kad kiekvie
nas „mokinys", iš savo „mokytojo" ir prie
geriausių norų, gauna mažiau nei tas
„mokytojas" žino. O kuo mažiau žino
„mokytojas", tuo mažiau gali iš to „moky
tojo" pasimokyti jo „mokinys". Reiškia
„mokytojas", šiuo atveju junjoro tėvūnas
ir kandidačių globėja, tinkamam nario
apmokymui turi turėti galimai didesnį
krūvį žinių apie ASS. Be to, dar nepakan
ka turėti žinių, nes svarbiausia yra: reikia
mokėti tas žinias savo „mokiniams"
perduoti, mokėti tas savo žinias naujiems
ASS nariams gerai įskiepyti.

Taip pat būtinas yra ASS veiklos, o
tuo pačiu ir naujų narių parengimo
tęstinumas. Praeities veiklos faktai juk
nesikeičia, gi tradicijos todėl ir yra
tradicijos, kad jos visą laiką yra kartoja
mos. O juk tradicija sudaro pagrindinę
kultūrinės raidos tolydumo sąlygą, užtik
rina, ASS atveju, Sąjūdžio vertybių
tęstinumą laike. Tad, kiekvienų metų
naujų narių parengimo programa yra ir
gali būti tik ankstyvesnių metų tokios
programos tąsa (bet ne kopija!). O buvo ir
tokių atsitikimų, kada skyriaus naujas
junjorų tėvūnas improvizavo junjorų
apmokymo programą, nes nieko nežinojo
apie ankstyvesnio tėvūno vykdytą progra
mą. Tęstinumas užtikrina naujų narių
parengimo suvienodinimą. Čia kiekvie
nam junjorų tėvūnui, kandidačių globėjai
gali ir turi padėti Korp! Vytis, ASD skyrių
bei centro valdybos ir ASS Vadija.
Pastaruoju metu narių sueigos, susi
rinkimai, iškilos, stovyklos vis mažiau
figūruoja naujų narių parengimo programuose. „Blynų baliai", šokių vakarai, ar
net bendras slidinėjimas, o tuo labiau
„alutis", savo esme, yra tolimi nuo ASS
veiklos bei tradicijų pažinimo programos.
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Taip pat užmirštama, kad „skautas nege
ria ir nerūko!".
Mūsų laikais radio bei televizija veda
prie rašyto žodžio pažinimo aversijos,
vienok junjorų tėvūno ir kandidačių
globėjos pareigų ir naujų narių parengimo
programos pagrindų (paskelbti minėtame
ASS veikale) yra privalomi žinoti tokios
programos „mokytojams" ir „mokini
ams".
A. ASD kandidačių globėja (p. 213)
gali būti kviečiama iš Draugovės narių,
bet yra patartina ją kviesti iš ilgesnį laiką
aktyviai dirbančių filisterių tarpo. Ji yra
pilnateisė valdybos narė savo pareigų
laikotarpiui. Būdama ASD skyriaus valdy
bos nare, ji taip pat palaiko glaudų ryšį su
skyriaus pirmininke, kuri, jeigu prašoma,
talkina, pataria ir, reikalui esant, pati
pavaduoja kandidačių globėją arba kviečia
jai pavaduotoją. Programos ir kandidačių
ruošimo klausimais kandidačių globėja
palaiko tiesioginį ryšį su ASD centro
valdybos kandidačių globėja, apie tai
painformuodama skyriaus pirmininkę.
Kandidačių globėjos užduotis yra ne tik
perduoti faktus ir informaciją, bet lygia
grečiai išryškinti ir kandidatėms įdiegti
ASD ir ASS tikslą, tradicijų ir visos
veiklos reikšmę bei svarbą.
Aa. ASD kandidačių programa suside
da iš a) akademinės dalies, b) lietuviškos
dalies ir c) praktiškos dalies. Akademinėje
programos dalyje kandidatė yra supažin
dinama su ASD istorija, ideologija, struk
tūra, jos reguliaminu, veikla, tikslais,
tradicijomis, vėliava, šūkiu bei uniforma.
Čia ji taip pat susipažįsta su Akademinio
Skautų Sąjūdžio struktūra ir veikla bei
kitais dviem padaliniais — Korp! Vytis ir
Filisterių Skautų Sąjunga — kurie kartu
su ASD sudaro Akademinį Skautų Sąjūdį.
Lietuviškoji programos dalis apima na
grinėjimą lietuviškų organizacijų tikslų ir
veiklos, įskaitant Diplomatinę tarnybą,
profesines draugijas, lietuvišką spaudą,
dabartinę Lietuvos vidaus ir tarptautinę
10

padėtį, kitas lietuviško jaunimo organizac
ijas. Praktiškoje kandidačių programos
dalyje kandidatė supažindinama su orga
nizacinės veiklos principais, administraci
nių raštų knygų vedimu ir 1.1. Savo
kandidatavimo laikotarpyje kandidatė
veda užrašus ir paruošia vienetų veiklos
projektą. Užbaigdama kandidatavimą,
kandidatė parašo diskusinę akademinio
lygio temą, kurią apgina tikrųjų narių
sueigoje.
B. Junjorų tėvūnas, kviečiamas iš
Korp! Vytis senjorų arba filisterių tarpo.
Išeivijos ilgų metų patirtis yra parodžiusi,
kad junjorų tėvūno pareigoms yra patarti
na kviesti patyrusį ir aktyvų filisterį. Jam
yra prieinamesnį informacijų šaltiniai,
lengviau randami prelegentai. Jis: šaukia
junjorų sueigas programai išeiti; sudaro
programos išėjimo planą; padeda junjorui
suprasti pasiruošimo reikalavimus; pade
da junjorui pasirinkti reikalaujamo rašinio
temą; organizuoja junjorus įvairioms
skyriaus darbo talkoms atlikti; seka
junjorų įsitraukimą į Korporacijos gyveni
mą; kviečia prelegentus svarbesnėms
pasiruošimo temoms išdiskutuoti; seka
kiekvieno junjoro progresą ir stengiasi
jam padėti; junjorams atlikus visus pasi
ruošimo reikalavimus, praneša apie tai
Korp! Vytis skyriaus pirmininkui ir
pristato junjorus senjorų sueigos apklau
sinėjimui ir įvertinimui; palaiko tiesioginį
ryšį su centro valdybos junjorų tėvūnu,
seka jo nurodymus, apie tai informuoda
mas savo skyriaus pirmininką; talkinin
kauja įtraukiant naujus narius, deda
pastangas rasti bei pritraukti ir toliau nuo
lietuvių centrų gyvenančius lietuvių kil
mės studentus; savo pareigų laikotarpyje
yra pilnateisis valdybos narys.
Bb. Junjorų programa. Kiekvienas
junjoras turi žinoti apie Korp! Vytis, kitas
skautiškas akademines korporacijas bei
organizacijas ir jų institucijas ir apie
Lietuvių Skautų Sąjungą. Lietuviškojevisuomeninėje programos dalyje junjoras
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Chicagos ir Urbanos Korp. Vytis skyrių nariai su naujai pakeltais senjorais. Foto J. Tamulaičio

privalo pažinti: Lietuvos istorijos pagrin
dus; Lietuvos nepriklausomybės netekimo
tragediją; dabartinę Lietuvos padėtį; lietu
vių išeivių politinę, visuomeninę ir kultū
rinę veiklą; išeivijos bendrines organizaci
jas, spaudą, radiją, jaunimo organizacijas.
Jis turi paruošti diskusinį rašinį, kuris
savo turiniu ir forma atitiktų akademinį
lygį ir kurį turi apginti senjorų sueigoje ir
kurio temą turi aptarti su junjorų tėvūnu.
Visumoje jisai turi parodyti savo susidom
ėjimą aktualiais Lietuvos įvykiais.
Aišku, pažvelgus į ASS 1924-1990 m.
kelią, tarp Nepriklausomos Lietuvos laikų
„kandidato" ir mūsų laikų kandidato
pasaulio galvosenos yra milžiniškas skir
tumas. Tėvynė, pabėgėlių gyvenimas,
adaptacija, tai dabarties jaunimo senelių
praeitis. Lietuvybė išeivijos jaunimui yra
ne aplinkui, o „greta" jo. Skirtinga
mokykla, šių dienų technika, informatika,
pramogos, aplinkos liberalizmas ir religi
nis indeferentizmas nustumia į šalį skautybės principų svarbos supratimą. Netur
ėjimas "Arbiter elegantiarum", surištas su
„suplėšytų džinsų" mada jaunimą įtaigoja
ne tik išoriniai, bet ir vidiniai. Tų
„skirtingumų" litanija ne mažėja, o didėja.

Galima net pasakyti, kad kiekviena mūsų
jaunimo generacija tų „skirtingumų" vis
daugiau sutinka. Tačiau visa tai ir šiandie
ną lieka tik paaiškinimu, kokias kliūtis
jaunimas turi nugalėti, nes ASS ir šian
dieną pabrėžia, jog jis yra 1924.X.16 d.
Lietuvoje įsteigtoms „Studentų Skautų
Draugovės" principų organizacija ir, tuo
pačiu, tų principų įgyvendinimas lieka
privalomas ir dabarties ASS nariams.
Korp! Vytis ir ASD nariai, narės gaudami
akademiškas spalvas ir davę iškilmingą
pasižadėjimą, savo laisvu noru pasižadėjo
savo gyvenime vadovautis skautybės
principais ir viską daryti „Ad Meliorem".
Tačiau ne Korp! Vytis ar ASD spalvų
gavimas ir dėvėjimas sąrašinius ASS
narius daro tikrais ASS nariais, o tik
sąmoningas ASS atsiradimo priežasties
suvokimas ir ASS praeito kelio įsisavini
mas kaip savo asmeniško kelio, padaro
juos gyvais ASS nariais ir Akademiniam
Skautų Sąjūdžiui užtikrina sąmoningą
tęstinumą. Pabaigai dar kartą reikia
pabrėžti, kad būtina atsiminti štai ką:
Kokie bus Korp! Vytis junjorų tėvūnai ir
ASD kandidačių globėjos, tokie bus ir tų
skautiškų korporacijų nauji nariai.
11
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PAGERBTA
VINCĖ JONUSKAITĖ—
ZAUNIENĖ
kademinio Skautų Sąjūdžio, Los

A

Angeles skyrius, š. m. spalio 21
d. Šv. Kazimiero parapijos salėje, pami
nėjo Sąjūdžio 66-ties metų sukaktį, ta pačia
proga pagerbė savo garbės narę Vincę
Jonuškaitę-Zaunienę, kuriai, daug maž,
visa programa buvo pašvęsta.
Šventė pradėta malda, sukalbėta Dainos
Petronytės-Kasputienės ir skautų-čių
akademiku tradicine daina “Dievui, Tau,
Tėvyne". Garbės viešniai, soleruzantei. už
dviejų su puse mėnesių, švenčiančiai 90
metų, orchidėją prisegė viešnia iš Čikagos.
Akad. S. S-gos pirm. fil. D. Eidukienė.
Meninę šventės programa, prieš visas
apeigas (kas mums labai neįprasta) atliko
solistai Birutė Vizgirdienė ir Antanas
Polikaitis, sudainuodami ir solo ir duetais
St. Šimkaus, B. Dvariono ir kitų lietuvių
kompozitorių dainų, akompanuojant muz.komp. Raimondai Apeikytei. B. Vizgir
dienė savo solo baigė arija iš "Madam
Butterfly".
l

Pakvietus dail. Ona Dokalskaitę-Paškevičienę ir garbės viešnią į scenų,
iškilmingai atidengtas mūsų brangios
solistės portretas. Ypatingai kruopščiai
dailininkė perdavė V. Zaunienės. ministro
žmonos, operos primadonos, veidų, akių
švytrėjimą.
Brangi ji mums, lietuviams, tose rolėse,
bet dar daugiau jų branginam. dar didesnę
pagarbų jai reiškiame už jos nepailstamų
puoselėjimų, išvedimų į pasaulinę scenų
mūsų tautinių rūbų, liaudies dainų, lietuvių
kompozitorių kūrinių.
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Turėjome ir ministrų žmonų ir operos
solisčių, bet nei viena nekoncertavo per
Lietuvos provincijas ir jos užkampius, pro
paguodama mūsų, grynai mūsų, liaudies
menų, sukeldama pasididžiavimų sava
daina, savu rūbu.
Fil. M. Mikėnienė pristatė viešnių iš
Lietuvos poetę Marytę Kontrimaitę. kuri
paskaitė porų savo eilėraščių. M. Kontrimaitė Lietuvoje pagarsėjusi vertimais į
armėnų kalba ir iš jos į lietuvių.
Alė Rūta aptarė savo nauja, konkursą
laimėjusia, knygų "Mėlyno karvelėlio
šviesa", kurioje noveliniu stilium perdavė
V. Jonuškaitės gyvenimų. (Dėl perilgai
užsitęsusias programos, P. Visvydas,
turėjęs pristatyti knyga, turėjo išvykti
nesulaukęs savo "eilės”).

Po visų sveikinimų ir linkėjimų, vis
dėlto, pati įdomiausia kalba buvo Vincės
Jonuškaitės-Zaunienės, kuri padėkojo raš.
Alei Rūtai už knygų įrikiavusių jų (V.
Zaunienę) į garbingųjų eiles. Toliau su
humoru prisiminė gimnazijos dienas Rusi
joje (tais laikais, kada Lietuvoje buvo
draudžiama lietuviška spauda, visi,
siekiantieji aukštesnio mokslo, turėjo
važiuoti į Rusiją); atitaisė visų klaidingai
naudojamą Lietuvos Skautų Sąjungos
įsikūrimo datą: esą 1917 metais ne 1918
m. Petras Jurgelevičius-Jurgėla įkalbino
gimnazijos bendrabučio ^mergičkas"
įsijungti į sąjungų.
Šventė-akademija-pagerbimas užbaigtas
tradicine skautų daina "Ateina naktis" ir
"Lietuva brangi".
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APIE SSD GARBĖS NARIUS-ES
Čia keli prisiminimų fragmentai apie
dabartinės Akademikių Skaučių Draugo
vės pirmatakę — Vytauto Didžiojo un-te
veikusią Studenčių Skaučių Draugovę ir
jos garbės narius-es. Tai man mielai
prisimenami seni laikai. Turėjau laimės tą
gražų studentės skautės gyvenimą gyven
ti pačiu SSD žydėjimo metu.
Draugovė veikė skiltimis. Į Dr-vę
stojančios kandidatės būdavo paskirsto
mos į Dr-vėje jau veikiančias skiltis. Mes
buvome pirmos kandidatės, kurios 1934
m. rudenį sudarėme atskirą skiltį, Mūsų
skiltininkė ir paskiltininkė buvo tikrosios
narės. Mes sudarėme pradžią, kuri vėliau
išsirutuliojo į kandidačių būrelį. To būre
lio vadovė vėliau įėjo į SSD valdybą ir
buvo vadinama kandidačių globėja.
Kasmet kandidačių stodavo vis daugiau,
tuo pačiu stiprėjo ir augo visa SSD.
švenčiant 5 metų savarankaus veiki
mo sukaktį (nuo atsiskyrimo nuo brolių),
buvo nutarta įvesti SSD spalvų juosteles,
panašiai kaip jas turėjo ir kitos VDU
korporacijos. Tuo metu SSD pirmininkė
buvo Ona Palubinskaitė (vėliau Dučmanienė, mirusi Lietuvoje), o vicepirmininkė
Milda Kuršaitė (vėliau Budrienė, gyvena
JAV).
1936 m. gegužės 21 d. Kūno Kultūros
rūmų salėje, iškilmingos sueigos metu,
visos tikrosios narės pasipuošė mėlynos,
raudonos ir baltos spalvų juostelėmis.
Tuo pat metu spalvos buvo uždėtos ir
pirmiesiems SSD garbės nariams, būtent,
SSD vėliavos krikšto tėvams, VDU lekto
rei, rašytojai, tuometinei Lietuvos skaučių
vadei Sofijai Kymantaitei Čiurlionienei ir
VDU fizikos profesoriui, Lietuvos etno
grafijos žinovui prof. Ignui Končiui. Tuo
pat metu, mecenato vardu SSD atžymėjo
2. pėstininkų pulko vadą pik. Juozą Tumą,
kuris Draugovę rėmė savo nuolatine
globa ir parama. Šiuos asmenis pagerbti

nutarta SSD tikrųjų narių sueigoje,
turinčioje sprendžiamąją galią.
1937-1938 m. laikotarpiu SSD valdy
bos pirmininke buvo Milda KuršaitėBudrienė,
o vicepirmininkė
Sofija
Kanišauskaitė-Stakienė. Tuo metu garbės
nariais buvo pakelti VDU medicinos
fakulteto anatomijos katedros vedėjas
prof. Jurgis Žilinskas ir Lietuvos Operos
solistė Vincė Jonuškaitė Zaunienė. Ties ja
noriu sustoti ilgiau, nes ji ir šiandien yra
mūsų tarpe, gyvena Kalifornijoje, šį
sausio mėnesį ji švenčia savo gimtadienį.
Ji yra gimusi 1902 m. sausio 22 d.
Subačiuje, Panevėžio apskrityje. Pradžios
mokslą pradėjo Subačiuje, tęsė Panevėžio
gimnazijoje. Pirmojo Pasaul. karo metu
gyveno Voroneže, kur pradėjo mokytis
dainuoti pas prof. Zubit. 1918 m. grįžusi
Lietuvon, baigė 3 mėnesių mokytojų
kursus ir kurį laiką dirbo mokytojos
darbą. Tai prisimenant, jos gimtajame
Subačiuje pradžios mokykla pavadinta jos
vardu. Didžiausią savo gyvenimo dalį ji
pašventė dainai. Dainavimą ir muziką
studijavo užsienyje, iki 1944 m. dainavo
Kaune, Valstybės teatro operoje, reiškėsi
puikia vaidyba ir turėjo gražų mezzo
soprano balsą, važinėjo po pasaulį koncer
tuodama. Buvo didelė lietuviškos dainos
puoselėtoja, iš savo motinos išmoktas
liaudies dainas harmonizuotas dainavo
visame pasaulyje.
Buvo natūralu ją pakviesti garbės
nare, nes SSDr-vėje jau buvo jos pussese
rė E. Jonuškaitė ir podukra Augusta
Zauniutė (dabar Šaulienė). Būdavo malo
nu matyti visą gražią Zaunių šeimą
atvykstant į tradicinį SSD balių. Džiaugi
amės ir šiandien turėdamos ją savo tarpe
gyvą ir gražią, švenčiančią amžiaus gražią
sukaktį ir linkime sveikatos ir šviesaus
džiaugsmo.
Sofija Statkienė
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A.S. Draugovės Garbės Narė V. Jonuškaitė-Zaunienė lanko II Tautinę stovyklą Pažaislyje. Iš
S. Statkienės albumo.

A.S. Draugovės sueiga 1936.5.21 Kūno Kultūros rūmuose Kaune, Vėliavos kūmai prof.l.
Končius, ir V.S.S. Čiurlionienė, buvo pakelti Garbės nariais. Jų tarpe A.S.D. mecenatas pulk.
J. Tumas.
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Fil. Danguolės Jurgutienės
kūrinių paroda Detroite
Detroito Lietuvių Kultūros Centre šį
pavasarį vyko Danguolės šeputaitėsJurgutienės meno paroda, suruošta De
troito Lietuvių Bendruomenės.
Danguolė Jurgutienė yra baigusi
Wayne State University, studijas tęsė
Oakland Community College. Ypatingą
vietą jos kūryboje užėmė meno studijos
Londono Universitete, Anglijoje. Europie
tiška meno interpretacija stipriai jaučiasi
visoje Danguolės kūryboje, tiek kompo
zicijoje, tiek kolorite, paslaptingu švytėji
mu sklindančių iš kiekvieno kūrinio. Jos
darbai ne kartą buvo įvertinti premijomis
už kūrybą aliejumi, akrylika, akvarele ir
mišria technika. Tai rodo aukštą meninio
profesionalumo lygį, sugebėjimą maksi

maliai išnaudoti įvairias darbo technikas ir
būdus.
šioje parodoje buvo išstatyta 42
kūriniai: spalvingas „Vaizdų" ciklas su
kurtas ant drobių ir „Atspindėjimų" ciklas
— mišrios technikos kūriniai — ant
popieriaus.
Kalbant apie Danguolės kūrybą pir
miausia reikėtų pastebėti, kad jos darbai
nėra nei politizuoti, nei technokratiniai,
toli prasilenkią su tokiomis meno krypti
mis kaip fotorealizmas ar ultramodernistinės meno formos. Jos darbai užima tą
retą vietą meno pasaulyje, kurią galėtume
pavadinti sielos žvilgsniu į realybę. Pirma
pradžiai gamtos elementai apgaubti pas
lapties skraiste transformuojasi į fizinį

Dail. Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė prie savo mišrios technikos kūrinio "Mėnesienos tvenkinys"
iš “Atspindėjimų" serijos.
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gamtos jėgų pojūtį ir sukelia neišdildomą
sąlyčio su gamta įspūdį.
Vidinė menininkės jėga persiduoda per
kūrinį žiūrovui ir lyg užhipnotizuoja
išvydus naują pasaulį, kurį kiekvienas
savyje nujautė esant, bet niekada neįsi
vaizdavo išraiškos galimybes. Gamta
kiekvieno žmogaus sąmonėje nejučia
siejasi su laisve ir negali nejausti gilaus
kūrinių simbolizmo stipriai išreikšto,
ypatingai darbų serijoje „Atspindėjimai".
Savotiškas lyg praradimo ir netikėto
atradimo jausmas lydi žvelgiant į kūrini
us.
Emocionali meninė išraiška, perpinta
mistikos elementais giliai įsiskverbia į
sielą, sukeldama kažko artimo, gerai
pažįstamo, bet neapčiuopiamo įspūdį.
Kartais atrodo lyg žvilgtelėjai į kitą
veidrodžio pusę ir suvokei žmoniškosios
būties paslaptį, bet tai tik vizija, ir
įaudrinta fantazija priverčia atsiplėšti nuo
realybės ir ieškoti atsakymo sielos gel
mėse.
Spalvinių kontrastų įpynimas dar
labiau dramatizuoja Danguolės kūrinius,
apnuogindamas menininkės sielos vidini
us prieštaravimus ar netgi tragizmą. Bet

tai neužgožia bendros kūrinių optimisti
nės nuotaikos, o centruoti simboliai
suteikia jiems filosofinę prasmę.
Jury komisijos ir meno kritikai dažnai
išskiria Danguolės Jurgutienės kūrinius,
pabrėždami, kad jos kūryba pasižymi
laisvu ritmišku spalvingumu, ypač įdomiai
naudojamas spalvų sluoksniavimas, išgau
namos turiningos spalvinės kompozicijos.
Danguolės kūryba taip pat pastoviai
reprezentuojama Posner Art Gallery
Detroito priemiestyje.
Lietuvių Kultūros Centre Detroite,
vykusioje parodoje išstatyti du darbų
ciklai „Vaizdai" ir „Atspindėjimai" gerai
derinosi ir papildė vienas kitą, suteikdami
parodai vienalytiškumo, išbaigtumo ir
kūrybinio brandumo įspūdį. Detroito
visuomenė su dideliu susidomėjimu suti
ko parodos atidarymą, buvo svečių iš
Detroito meno ir meno biznio sluoksnių.
Dauguma lankytojų neslėpė savo susiža
vėjimo ir galima drąsiai pasakyti, kad
paroda turėjo didelį pasisekimą. Palinkė
kime dailininkei kūrybinės sėkmės ir
viliamės, kad atsiras galimybė Danguolės
Jurgutienės darbus išvysti Nepriklauso
moje Lietuvoje.
Giedrius Markevičius

Chicagos ir Urbanos A.S.S. metinės šventės dalyviai P.L Centre Lemonte, kurioje buvo pakelti
į tikrąsias nares ir senjorus.
Foto J. Tamulaičio
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ŽYMUSIS MŪSŲ
ŠIMTMEČIO ŽEMAITIS
Fiz.-mat. m. k. EGLĖ MAKARIŪNIENĖ

Ignas Končius, įgijęs fiziko kvalifikaci
ją Peterburgo universitete, profesoriavęs
Vytauto Didžiojo universitete, buvo žino
mas Lietuvoje ne tik kaip fizikas, aukšto
sios mokyklos pedagogas, bet ir kaip
etnografas-kraštotyrininkas, aktyvus vi
suomenininkas. Iš šių veiklos sričių parašė
ir išleido arti dvidešimties knygų, apie 300
straipsnių. Tačiau 1944 m. vasarą emigra
vo į Vakarus, todėl ilgesnį laiką nebuvo
minimas tarybinėje spaudoje. Jo pavardė
pasirodydavo tik mažiau plačiosios vi
suomenės skaitomuose mokslo istorijos
darbuose. Spaudoje nepaminėti liko šio
įžymaus žemaičio, daug nusipelniusio
Lietuvos kultūrai, jubiliejai; plačiau neži
nomos jo knygos.
I. Končius gimė 1886 m. liepos 31 d.
nuošaliame Žemaitijos Žarėnų valsčiaus
Kantaučių parapijos Purvaičių kaime
(dabar Plungės rajonas). Pro gimtąjį
kaimą sroveno dešinysis Minijos intakas
Sausdravo upelis, vėliau patekęs į L
Končiaus raštus. Apie gimtąjį kaimą
knygoje „Žemaičio šnekos" Ignas Končius
rašė: „ . . . mano gimtasis kaimas, 17
kiemų po 20-40 ha, eina tris kilometrus.
Jokios ulyčios. Toli nuo kiemo iki kiemo.
Mano tėviškė — paskutinė sodyba, imant
nuo Medingėnų Šiukštos dvaro, kuriam
šio kaimo ūkininkai ėjo baudžiavą".
L Končiaus tėvas Antanas Končius,
apsišvietęs, turtingas ūkininkas, spaudos
draudimo laikais Kentaučių apylinkėse
platino lietuviškas knygas. Buvo XIX a.
pabaigoje sumanytos statyti Žlibinų baž
nyčios fundatorius — pirko bažnyčios
statybai medžiagas, samdė meistrus.
Antano Končiaus užrašų knygelėje, saug
omoje MA Centrinės bibliotekos rankraš
tyne, rašytoje rusiškai ir lietuviškai, greta

ūkio pajamų ir išlaidų užregistruoti
meteorologiniai stebėjimai: kada pirmą
kartą pasnigo, kokia buvo žiema. Ten pat
surašytos vaikų gimimo datos, kiti šeimos
įvykiai.

Ignas Končius — jauniausias šeimoje.
Iš tėvo, matyt, paveldėjo sugebėjimą
stebėti aplinką, gamtą, iš motinos —
mokėjimą įsiklausyti į šeimynykščių
gražią žemaitišką šneką, žodžius, posaki
us. Taip ir susiformavo: iš vienos pusės
fizikas — gamtos reiškinių tyrinėtojas, iš
kitos — kraštotyrininkas, didelę gyveni
mo dalį atidavęs lietuvių liaudies materia
liosios kultūros paminklų kaupimui.
Vyresniojo brolio Petro paruoštas
stojo į Palangos vyrų progimnaziją,
mokėsi Liepojos gimnazijoje, kurią baigęs
pasirinko fiziko specialybę Peterburgo
universitete. Čia jis galėjo būti pažįsta
mas su gimusiu Panevėžyje, keliais
metais už jį žemiau besimokiusiu A.
Lebedevu, vėliau žinomu tarybiniu
mokslininku — fiziku optikų.
1913 m. baigęs Petrapilio universiteto
Fizikos ir matematikos fakulteto fizikos
skyrių, pradėjo dirbti Palangos gimnazi
joje fizikos ir matematikos mokytoju.
Joje norėjo įkurti gerą fizikos kabinetą
su laboratoriniais darbais, tam tikslui
pagal katalogus užsakė gausius įvairių
fizikos sričių prietaisus.
1914 m. liepos 22 d. Palangos bažnyči
oje susituokė su Marija Kentraite. Tais
pat metais nuo artėjančio Pirmojo pasau
linio karo fronto pasitraukė į Petrapilį,
kur buvo išrinktas į Petrogrado lietuvių
draugijos nukentėjusiems nuo karo šeįpti
komitetą. Vėliau mokytojavo Palangos
mergaičių gimnazijoje, persikėlusioje į
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Estiją, Veru miestą. 1917-1920 m. dirbo
Stavropolio žemės ūkio instituto asisten
tu. Čia sudarė matematikos programą
darbo komunos mokykloms. Stavropo
lyje suorganizavo komitetą karo pabėgė
liams šelpti, buvo jo pirmininkas.
Pradėjęs mokytojauti, matė, kad labai
trūksta lietuviškų fizikos vadovėlių.
Tokį vadovėlį gimnazijoms pradėjo rašyti
1916 m. Rankraštyje, saugomame VU
Bibliotekos rankraštyne, nurodytos tiks
lios jo rašymo datos: pradėta — 1916 m.
sausio 18 d., baigta — 1919 m. gruodžio
23 d. Tai nemažas 316 puslapių iliustruo
tas rankraštis, apimantis visą gimnazijoje
dėstomą fizikos kursą. Rašydamas rėm
ėsi, kaip pats nurodo, rusų ir vokiečių
vadovėliais. Dėl skubos rašant vadovėlį,
laiške iš Veru nurodė: „ ... aš taip greit
nebūčiau rašęs — būčiau pirma ir pats
gerai da pasimokinęs ir terminų nukalant
palaukęs", bet vadovėlis buvo verkiant
reikalingas ir dėl to neatidėliojant ryžosi
jį rašyti. Autorius vėliau nurodo, kad
dalis jo fizikos vadovėlio (150 p.) ats
pausdinta Voroneže Pirmojo pasaulinio
karo metu, galbūt tai buvo minėto
rankraščio dalis, tačiau šio leidinio
aptikti nepavyko. Rašant vadovėlį pritrū
ko lietuviškų fizikos terminų. Dėl to
autorius susirašinėjo su K. Būga, J.
Jablonskiu, kitais lietuviais, gyvenančiais
Petrograde. Šiame vadovėlyje randame
tokių terminų: dujų blandumas, atmosfe
ros spūstis, molekulių sankybio jėgos;
aptinkame taisymus: dauginys-sandauga,
nuožmioji temperatūra — kritingoji
temperatūra, reliatyvinė drėgmė — san
tykinė drėgmė ir 1.1.
I. Končiui rūpėjo ne tik fizikos, bet ir
kitų mokslo sričių vadovėliai. Dar 1914
m. „Lietuvos žinios" ragino filologus
greičiau parengti lietuvių kalbos vadovėli
gimnazijoms: „ . . . reiktų nulipdyti
gramatikėlę, krestomatijos kelioliką pus
lapių sugraibyti ir patvirtinti tokį vado
vėlį, o jau paskui gali sau filologai
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barties-rieties „Tėve mūsų" ar „Sveika
Marija" taisyklingai beversdami".
1921 m. vasarą grįžęs į Lietuvą,
pradėjo dirbti mokytoju Dotnuvos žemės
ūkio ir miškų mokykloje, dėstė fiziką ir
matematiką. 1924 m. perorganizavus
mokyklą į Žemės ūkio akademiją, I.
Končius buvo išrinktas docentu ir akade
mijos Profesorių tarybos sekretoriumi.
Dotnuvoje, dėstydamas fiziką bus
imiesiems agronomams, miškininkams ir
kultūrtechnikams (dabar vad. meliorato
riams), didelį dėmesį skyrė meteorologi
jai, labai artimai susijusiai su busimąja
moksleivių profesija. Meteorologiją I.
Končius vadino taikomąja fizika. Prie
mokyklos buvo įrengęs meteorologinių
stebėjimų aikštelę, dėl kitų tokių įrengi
mų konsultuodavo gretimų mokyklų
mokytojus. Dotnuvoje I. Končius parašė
pirmąjį lietuvišką meteorologijos vado
vėlį „Meteorologija su 121 paveikslų ir
10 lentelių tekste" (K., 1924 m., 216 p.).
1925 m. išėjo populiari jo meteorologijos
knygelė „Ūkininko dangus" (112 p.). Joje
daug praktiškų patarimų, kaip spėti orus.
Po kelerių metų — dar viena knyga šia
tema, šįkart vertimas — V. Michelsono
„Trumpas mokslinių orui spėti žymių
rinkinys" (K., 1928 m., 20 p.).
Populiarino ne tik meteorologijos, bet
ir kitų gamtos mokslų žinias. Kasmet
išversdavo iš rusų kalbos ir išleisdavo po
vieną knygelę: tai V. Šenichen „gyvybės
fizika" (K., 1924 m., 127 p.), kurioje
fizikos dėsniai siejami su procesais,
vykstančiais gyvuose organizmuose, N.
Borodino „Gamtos mokslai ir jų taikini
mas gyvenimui" (K., 1925 m., 116 p.), kur
pateikti populiarūs pasikalbėjimai apie
fiziką, chemiją, astronomiją, geologiją,
mineralogiją, botaniką, zoologiją, fizio
logiją ir jų praktinį taikymą. Išvertė R.
Lommel „Žmogaus ir gamtos jėgos arba
darbo ir gamybos jėgų fizika" (K., 1929
m., 100 p.) — knygą apie slypinčias
gamtoje energijos atsargas.
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Prof. Ig. Končius A.S.S. stovykloje Akmenė, New York apylinkėse I960 m.
Foto G. Peniko
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1926 m. L Končius buvo pakviestas
dirbti į Lietuvos universiteto Fizikos
katedrą. Rudens semestrą skaitė pagrin
dinį ir papildomą fizikos kursus. Drauge
metus dėstė fiziką Aukštuosiuose kari
ninkų kursuose. Nuo 1926 m. išrinktas
fizikos seminaro vadovu, nuo 1930 m. —
Matematikos-gamtos fakulteto tarybos
sekretoriumi, nuo 1931 m. — Fizikos
katedros vedėju, nuo 1932 m. — Vytauto
Didžiojo universiteto ekstraordinariniu
profesoriumi.
Dirbdamas pedagoginį darbą, I. Konči
us didelį dėmesį skyrė jaunajai fizikų
kartai: baigusiems universitetą fizikams,
jauniems asistentams sudarydavo sąlygas
vykti į užsienio universitetus tobulintis,
atlikti daktarinius darbus. Povilas Braz
džiūnas, Antanas Žvironas, Adolfas Jucys,
Antanas Puodžiūkynas, Kazimieras Ba
ršauskas — visi turėjo galimybę įsigyti
aukščiausią kvalifikaciją užsienio univer
sitetuose. Visi jie tapo žinomais mokslo
žmonėmis, daug nusipelnė Lietuvos kul
tūrai.
Dirbdamas universitete, I. Končius
paruošė paskaitų konspektus, kuriuos
dažniausiai išleisdavo Matematikų-fizikų
studentų draugija. Tokie fizikos paskaitų
konspektai pasirodė 1927 m. (109 p.),
1928 m. (53 p.), „50 fizikos praktikos
darbų" 1928 m. (53 p.), 1939 m. (455 p.).
L Končius buvo vienas iš bendraautorių
P. Brazdžiūno redaguotų „Fizikos prakti
kos darbų" (K., 1938 m., 234 p.). Netru
kus išėjo iš spaudos dar viena I. Končiaus
versta knyga — Seitz F. ir Johnson R.
„Nūdienė kietųjų kūnų teorija" (K., 1940
m., 66 p.), šios knygos vertimas rodo jo
orientavimąsi į naujas, modernias fizikos
mokslo sritis. Tai liūdija ir eksperimenti
nis darbas — kartu su K. Baršausku
atliktas kosminių spindulių tyrimas, tik,
kaip mini pats autorius, rezultatus pas
kelbti sutrukdė karas.
šalia išverstų ir parašytų fizikos
knygų buvo atliktas didelis literatūros
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redagavimo darbas — tai Matematikos ir
gamtos fakulteto darbų (1937-1939 m., t.
11-13), „Gamtos" žurnalo, fizikos vado
vėlių gimnazijoms („Elektra", 3 d., „Opti
ka", 4 d.), fizikos straipsnių „Lietuviškoje
enciklopedijoje" (1933-1942 m.) ir „Lietu
vių enciklopedijoje" (Bostonas, 19531956, t. 1-6) redagavimas. Šioms dviem
enciklopedijoms I. Končius buvo parašęs
per 30 straipsnių.
Be fizikos vadovėlių, vertimų, L Ko
nčius parašė apie 300 mokslo populiarini
mo straipsnių (I. Končiaus darbų rodyklę
1990 m. išleidžia Fizikos institutas), šioje
srityje profesorius buvo prieškarinės
Lietuvos spaudos rekordininku. Pirmąjį
straipsnį „Apie Halley'o kometą" atspaus
dinęs 1910 m. žurnale „Visuomenė",
vėliau dažniausiai spausdinosi „švietimo
darbe", „Kultūroje", „Saulutėje". Pradė
jus eiti „Lietuviškajai enciklopedijai" (nuo
1933 m.) ir „Gamtai" (nuo 1936 m.),
daugiausia rašė šiems leidiniams. Straips
nių tematika labai įvairi — tai meteorolo
gijos žinios, daug įvairių „Įdomiosios
fizikos" skyrelių. I. Končius buvo išvertęs
Perelmano „Įdomiąją fiziką", bet, neatsi
radus galimybių ją išleisti, daug medžia
gos iš jos spausdino periodikoje. Didelę
publikacijų dalį sudarė žymiųjų moksli
ninkų fizikų, chemikų ir kitų jubiliejai, jų
darbų sukaktys. Galima būtų paminėti
straipsnius apie mokslininkų Bekerelių
šeimą, E. H. Veberį, O. Ž. Frenelį, Ch.
Hiuigensą ir daugelį kitų. Pokario metais
emigracinėje spaudoje publikavo straips
nius tokia tematika: „Atominė bomba",
„Ciklotronas", „H — bombos žabojimas"
(paskutinysis apie branduolinės sintezės
eksperimentus Tufts universitete, kuri
ame I. Končius dirbo).
Už prof. L Končiaus fiziko darbus nė
kiek ne menkesnė jo kraštotyrinė veikla.
Dar būdamas Petrapilio universiteto
studentu, bendraudamas su Petrapilio
Imperatoriškojo Aleksandro III muziejaus
etnografu E. Volteriu, klausydamas jo
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paskaitų, I. Končius įsitraukė į kraštoty
rinę veiklą. 1911 m. pradėjo keliauti po
Žemaitiją, registruodamas ir fotografuo
damas pakelių kryžius ir koplytėles. Su
pertraukomis šį darbą tęsė iki 1939 m. Ta
tema išleido 7 tęstinius straipsnius žurna
luose „Soter" ir „Gimtasis kraštas",
vėliau emigracijoje „Žemaičių kryžiai ir
koplytėlės" (Čikaga, 1965).
Domėjosi ir kitais tautos materialinės
kultūros paminklais. Apie jų rinkimą,
kaupimą parengė instrukcijas ir progra
mas (1923 m., 1925 m., 1933 m.). Jose
pradedančiam kraštotyrininkui nurodo,
kad nieko nereikia kurti pačiam, tik
tiksliai „viską nupiešti, nuplanuoti, nufo
tografuoti". Dar dirbdamas Dotnuvoje,
subūrė moksleivius kraštotyrininkus,
mokė kraštotyrininko darbo, reikalauja
nčio didelio akylumo ir išmanymo.
Pats jį atlikdavo su dideliu užsidegimu.
Jam buvo įdomu ne tik aptikti naują,
nematytą ar kuo nors ypatingą įnagį ar
padargą, bet taip pat pažiūrėti, kaip su juo
dirbama, pakalbinti sutiktuosius žmones,
užrašyti jų retus žodžius, posakius,
papročius. Daugybę patarlių ir priežodžių,
kaimo žmonių pastebėjimų apie oro
permainas cituodavo meteorologijos kny
gose, gausiuose straipsniuose, remdavosi
jais savo paskaitose.
Pats mėgo keliauti po Lietuvą ir
jaunuosius draugus ragino keliauti pėsčio
mis — juk taip daugiau galima pamatyti,
patirti. Po kelionių su V. Ruokiu po
Palangos kraštą 1925 m. išleido knygą
„Palangos kraštas: Palangos kraštui
pažinti medžiaga su paveikslais, diagra
momis, žemėlapiais, profiliais". Kita kny
ga — „20 kelionių po Kauno apskritį"
(bendraautoriai K. Avižonis ir S. Kolupai
la) — tai ne tik pakartota medžiaga iš
literatūros šaltinių, bet ir patirti įspūdžiai
bei maži atradimai, keliaujant po kitą
Lietuvos rajoną.
L Končius labai susidomėjęs dalyvavo
šventinėse parodose — „Senovės dienose"

Merkinėje ir Alytuje. Tai būdavo nepa
prastai spalvingi, didžiuliai turgūs, gausūs
liaudies audinių, drožinių, kitų liaudies
nagingų meistrų dirbinių. Tokiuose tur
guose kilo mintis įkurti Dzūkų muziejų
Alytuje. L Končius daug prisidėjo prie
Telšių „Alkos", Šiaulių „Aušros" muziejų,
remdamas juos, konsultuodamas darbuo
tojus. Prisidėjo prie Kauno zoologijos
sodo steigimo.
Daug rūpesčių ir pastangų profesorius
padėjo
ragindamas
įkurti
Orijoskraštotyros muziejų. Buvo nupirkti keli
eksponatai, tarp jų žemaičių „numas", bet
toks muziejus prieš karą taip ir nebuvo
įsteigtas. Apie tai ne kartą rašė spaudoje.
L Končius buvo išrinktas Valstybinės
archeologijos komisijos nariu, dalyvavo
muziejininkų suvažiavimuose, buvo ren
kamas į Muziejų ir kraštotyros draugijų
valdybą. Profesorius I. Končius — žymus
žemaitis — buvo išrinktas Žemaičių
studentų Simono Daukanto etnografinės
draugijos garbės nariu, buvo studentų
organizacijos „Baltija" globėjas. Skulpto
riaus Pundziaus, tada dar studento, darbai
— didžiųjų žemaičių Simono Daukanto ir
Motiejaus Valančiaus skulptūros — atsi
rado materialiai remiant L Končiui. Savo
žemaitišką kilmę pabrėždavo visur ir
visada, net namų knygos grafoje „tauty
bė" buvo parašęs — žemaitis.
1939 m. spalio mėn. profesorius I.
Končius skiriamas į Vilnių labai atsakin
goms ir ne visada malonioms universiteto
valdytojo pareigoms. Perimant Stepono
Batoro universitetą, jam teko spręsti
daugybę mokslo, mokymo ir ūkinių
klausimų. Kaip jis pats pabrėžė, mokslas
nebuvo sutrikęs, 1939 m. rudens semes
tras buvo baigiamas sena tvarka, nors
teko dirbti labai priešiškai nusiteikusių
lenkų aplinkoje, o 1940 m. pavasario
semestras pradėtas jau lietuviškame Vil
niaus universitete (apie tai rašė 1965 m.
neperiodiniame leidinyje „Tautos praei
tis" publikuotame straipsnyje „Stepono
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Batoro universitetas Vilniaus universite
tas Vilniuje". Sėkmingai atlikęs šį užda
vinį, perdavęs 1940 m. vasario 8 d.
iškilmingame Vilniaus universiteto susi
rinkime valdžią naujai paskirtam rektoriui
Mykolui Biržiškai, prof. L Končius grįžo į
Kauną ir vadovavo Fizikos katedrai iki pat
VDU uždarymo.
1940 m., norėdamas padėti jaunimui
greičiau įsigyti vidurinį išsilavinimą ir
sudaryti sąlygas įstoti į universitetą, ėmė
vadovauti Darbo fakultetui, įkurtam prie
VDU.
Tragiški 1941 m. įvykiai skaudžiai
palietė I. Končių ir jo šeimą — buvo
suimtas jauniausias sūnus Liudas, netru
kus ir jis pats. Prasidėjus karui, jis su
kaliniais iš Kauno kalėjimo evakuojamas į
Rusijos gilumą. Tik per stebuklą, su
keliais kaliniais paliktas Červenio kalėjimo
kieme, išsigelbėjo nuo sušaudymo. Pėsči
as, sušelptas gailestingos baltarusių mo
ters dešimčia kiaušinių, grįžo į Kauną.
Profesoriavo VDU Technologijos fakul
tete. 1942 m. sausio mėn. buvo išrinktas
Savitarpio pagalbos komiteto pirmininku.
Iš šios organizacijos šalpos fondo paramą
gaudavo ne tik karo invalidai, daugiavai
kės šeimos, bet ir į vokiečių konclagerius
patekusiųjų artimieji.
Artėjant frontui, I. Končius nuspren
dė, kad jis turi būti kartu su karo
pabėgėliais, reikalingais jo pagalbos, šei
ma skilo — jis su 2 sūnumis pasitraukė į
Vakarus, žmona su kitais 2 sūnumis liko
Lietuvoje. Nors L Končiui buvo skirtas
kelionei automobilis, tačiau juo išvažiavo
kažkas kitas, o pats profesorius karštą
1944 m. vasaros dieną, pasiramsčiuoda
mas lazdele, leidosi, kaip ne kartą būdavo,
pėsčiomis panemuniais, gal nė nenumany
damas, kad tai jo paskutinė kelionė po
Lietuvą.
1945-1949 m. L Končius gyveno
Bayreutho (Bavarija), Dilingemo, Wiesbadeno ir Ofenbacho perkeltųjų asmenų
stovyklose, mokytojavo amatų mokyk
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lose, mėgino pelnyti duonos kasdieninės,
droždamas iš medžio įvairius suvenyrus,
kartais kryžius ir koplytstulpius. Grąžteli
us ir kaltelius buvo pasiėmęs iš namų. Ir
vėliau, 1949 m. persikėlęs į JAV drožinėji
mo nemetė, šiuose nedideliuose kryže
liuose ir koplytėlėse tarsi įkūnydavo
prarastosios tėvynės ilgesį, prisimindamas
tai vieną, tai kitą Žemaitijoje matytą,
fotografuotą liaudies motyvą. Jo medžio
drožinių susidarė apie 500. 1954 m. buvo
išleistas sūnaus Tiudo parengtas jo me
džio drožinių albumas. Atvykęs į JAV,
apsigyveno Bostone, dirbo Tuftso univer
siteto fizikos tyrimų laboratorijoje. Buvo
aktyvus Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos narys. Akademikų
skautų sąjūdžio vadijos pirmininkas ir
narys. 75 metų išėjo į pensiją. Išeivijoje
parengė ir išleido tris etnografinio pobū
džio knygas apie žemaičius. Mirė 1975 m.
vasario 19 d. Putname. Palaidotas lietuvių
kapinėse Čikagoje.
Profesorius Ignas Končius priklausė
tai nuostabiai lietuvių inteligentijos kar
tai, kuri šio amžiaus pradžioje išėjusi
mokslus užsienio universitetuose, grįžusi
į Lietuvą dirbo ne tik įgytosios specialybės
srityje, bet ir aktyviai reiškėsi tuose
veiklos baruose, kuriuose trūko kultūros
darbininkų. Tikimės, kad iš tremties
žymusis žemaitis, fizikas ir kraštotyrinin
kas į Lietuvą, kurią taip mylėjo ir jai visą
gyvenimą be atvangos dirbo, grįš savo
knygomis.
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Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Vydūno Fondo pastangomis į Lietuvą išsiųsta viso 101 dėžė
mokslinių knygų, žurnalų. Didžioji dalis teko atkurtam Vytauto Didžiojo universitetui, kiek
mažiau gavo bibliotekos: Mokslų Akademijos, Mažvydo, Knygų Rūmų, Vilniaus universiteto,
Politechnikos Instituto, Vydūno D-jos ir kitoms. Nuotraukoje matome fil. L. Maskaliūną ir
Vyt. Mikūną prie dalies dėžių paruoštų siuntimui. Knygų rinkimo vajus Vytauto Didžiojo
universitetui yra vykdomas toliau. Sekanti siunta bus išsiųsta gegužės mėnesyje.
Foto P. Aleksos

Dovana Lietuvos bibliotekoms
Čikagos Jaunimo centre įsikūręs Litua
nistikos tyrimų ir studijų centras, vado
vaujamas prof. dr. Jono Račkausko su
vicepirm. fil. dr. Robertu Vitu, fil. B.
Juodeliu, muziejų direktore Nijole Macke
vičiene ir reikalų vedėju Arūnu Zailsku,
jau nuo 1988 m. pašto maišais išsiuntė
šimtus knygų į Lietuvą.
Paskelbus „Knygos Lietuvai” vajų,
tautiečiams surinkus, suvežus bei prisiuntus tūkstančius lietuviškų ir kitomis
kalbomis mokslinių knygų, tiesiog ištisas
bibliotekas, Martyno Mažvydo valstybinei
bibliotekai ir mokslo institucijoms Lietu
voje, jau reikėjo masinės transportacijos,
tonomis knygas vežant j Lietuvą.
Pradžią padarė Lietuvių katalikų religi
nė šalpa, pusiau su JAV Lietuvių Ben
druomenės „DovanaI Lietuvai" fondu
apmokėdama dviejų siuntų (20 tonų)
išlaidas — $10,000.
Didžiausias darbas teko Lituanistikos

tyrimų ir studijų centrui, organizuojant
knygų, žurnalų surinkimą, jų sutvarky
mą, sudėjimą į dėžes ir jų pakrovimą.
Didelis ačiū ir Jaunimo centro vadovybei,
leidusiai prieangyje sukrauti knygas, jas
priimti aukotojams atvežus.
Darbo rezultatai — labai geri. š.m.
spalio 10 d. išsiųsta 30 dienų keliavusi 20
tonų siunta, ją pakraunant su 20 tautiečių
talka, per Lenkiją Vilnių pasiekė be jokių
kliūčių. Antra siunta su 43,000 svarų
išvežta į Vilnių š.m. lapkričio 13 d. Trečia
— 20 tonų lapkričio 26 d. Trečiosios
transportaciją $5,000 finansavo JAV LB
„Dovana Lietuvai" fondas. Išsiųstų knygų
vertė, imant vidurkį $5 už knygą, sudaro
apie $300,000. Tai didelė dovana Lietuvos
bibliotekoms. Lituanistikos tyrimų ir
studijų centras šį darbą vėl tęs 1991 m.
pavasarį, talkinant JAV Lietuvių Ben
druomenei.
fil. Br. Juodelis
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BRONIUS KVIKLYS
Kai 1971 m. atvykau į Ameriką,
aplankiau Draugo redakciją, skubėjau
susitikti su Broniu Kvikliu, kad jis mane
apšviestų, nes jo žinių bagažas visados
būdavo didelis; o be to, po 30 m.
nesimatymo, širdis pilna jausmo, kurį
sunku nusakyti, bet kuris sukelia džiaugs
mą pasidalyti praeitimi, pamatyti tą
skirtumą, kurį laikas pakeičia žmogų.
Teko nustebti jo nuoširdumu ir atvirumu,
kurį jis man parodė, tikėjausi, kad iškopęs
iš vargo ir pasiekęs aukšto visuomenėje
įvertinimo, bus oficialus ponas redaktori
us, pasididžiuodamas parodys įmonę,
kurioje sėkmingai dirba, ir tuo baigsis
mano vizitas senam draugui. Bet, ne, jis
parodė man daug nuoširdumo, pasakoda
mas savo rūpesčius ir vargus, renkant
medžiagą naujiems veikalams. Aš jam
nieko neturėjau, kuo galėčiau pasigirti,
pasiskundžiau sunkia kova su ben
druomenėje įsigalėjusia nesantaika. Pasi
rodė, kad jis Australijos lietuvių gyvenimą
gerai pažino ir mane nustebino jo pritari
mas mano vedamai linijai redaguojant
Mūsų Pastogę.
Laikas neleido ilgiau užtrukti, tad
Bronius pasikvietė pas save į namus.
Turėjau aš jam atnešęs tris knygas, kurias
buvau atsivežęs iš Lietuvos, Dr. Jono
Šliūpo bibliotekos, tai buvo istorinės
vertės knygos, viena iš jų Livonijos
ordeno kronikos, nenorėjau jas pas save
laikyti, nes negalėjau jomis pasinaudoti, o
Bronius kada nors jomis tikrai pasinau
dos, arba žinos, kas galėtų jomis pasinau
doti. Ta proga aplankiau ir jo surinktas
knygas, kurių didelė dalis buvo dar dėžėse
neišpakuotos ir nesuregistruotos. Stebė
jaus iš kur jis tokį didelį turtą susirinko.
Jis šyptelėjęs atsakė: tai nebuvo sunkus
darbas, kad turėčiau vietos antratiek
surinkčiau be jokio vargo. Parapijų,
klebonijų, organizacijų knygynai likviduo
jasi, nebėra kas jais naudotųsi ir tad
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nebėra kas jais besirūpintų. Džiaugiasi
jais nusikratę. Iš tikrųjų ten visokio lobio
pilnas jo rūsys, ir jis pats neturi laiko jų
peržiūrėti ir į lentynas sudėti, ir lenty
noms vietų nebėra kur pastatyti: visur
visako pilna pridėta. Tenka stebėtis jo
darbštumu ir jo meile knygai ir jo
entuziazmu viską surinkti — organizacijų
ženkliukus, švenčių programas, parodų
nuotraukas ir kt. Jis ir manęs prašė, kad
aš iš Australijos surinkčiau ką galiu ir jam
prisiųsčiau. Iš pradžių rinkau, o vėliau
aptingau.
Mudviem besisukinėjant po rūsį tarp
spintų ir dėžių, susirinko seni pažįstami
skautininkai. Kol aš ten su jais pasisveiki
nau, žiūriu, kad Bronius, vos tik nutrūkęs
nuo manęs, jau sėdi prie mašinėlės ir
įkibęs rašo. Jis girdi ką mes kalbame,
atsakinėja į klausimus, pareiškia savo
nuomonę, mes čia visi ant laiptų susėdę
diskutuojame klausimus, o jis ant viršuti
nio laipto sėdėdamas prie mašinėlės
dalyvauja posėdyje ir, kaip šeimininkas,
pirmininkauja. Pasibaigus posėdžiui, priė
jau prie šeimininko ir paklausiau ką rašai
taip svarbaus. „Nieko ypatingo — Tėviš
kės Aidams straipsnį, pažadėjau kun.
Spurgiui bendradarbiauti, tai ir atlieku tą
savo pareigą", ir taip 21 m. kas savaitę jis
rašė Tėviškės Aidams puikius informaci
nius straipsnius. Dabar kai susumuoji jo
darbus per tą ilgą laikotarpį, tai pamatai,
kokia įtampa turėjo būti jo intelekto. Jis
dirbo ne už du, kaip esame įpratę sakyti,
bet už dešimtį žurnalistų. Nėra abejonių,
kad jis buvo neįprastų gabumų vyras,
tačiau poilsiui laiko reikėjo, o jis dirbo be
poilsio. Dirbo dėl to, kad mylėjo darbą,
kad mylėjo savo suvargusią tautą, kad kiti
per mažai dirbo.
Kartą gyveno trys broliai, trys Kvik
liai, visi trys buvo gabūs, visi darbštūs,
idėjų pilni, o koks skirtingas jų likimas:
vyresnysis Mečys nukankintas, nebaigęs
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savo darbų; vidutinis Vladas su didelėm
pretenzijom veržėsi j karjerą, atsižadėjo
tėvų ir tėvynės, nuėjo tarnauti sveti
miems, mirė neapgailėjęs savo skurdaus
likimo; jaunesnysis Bronius, niekam daug
nežadėjęs, atidirbo už save, už savo
brolius ir už daugelį iš mūsų; tėvynė jo
neužmirš, nevalia ir mums jį užmiršti.

Garbė Tau, Mielas Broli, Tu žinai, kad
Tavo darbas nenuėjo niekais, kaip dauge
lio kitų mūsų brolių. Tu žinai, kad mūsų
tauta atsikėlė naujam gyvenimui ir mes
žinome, kad tas džiaugsmas Tave palydėjo
iki kapo duobės.
Trijų brolių Kviklių pasakoje atsispindi
mūsų tautos tragedija ir didybė.

v.s. Aleksandras Mauragis

Mielam Detroito ASS Pirmūnui

A.tA.
fil. LIONGINUI PEČIŪKAI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai fil.
JŪRATEI, dukterims AUSTEI ir GINTEI, jos vyrui
MARK ir kartu liūdime.

Detroit’o akademikai skautai

A.tA.
KONSTANCIJAI KIRVELAITIENEI
mirus, sūnui JUSTINUI, marčiai VILŪNEI, anūkams
VYTENIUI ir AUDRIUI su žmona VILIJA, giminėms
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Akademinių akautų tąjūdit
Vydūno jaunimo fondai
Mūtu Vyčio redakcija

Chicago A.S.D. valdyba 1990-91 metinėje šventėje. Iš kairės: pareng. vadovė t.n. Ingrida
Mikūnaitė, iid. t.n. Kristina Bielskutė, sekretorė t.n. Dana Penčylaitė, pirmininkė t.n. Vida
Damijonaitytė, t.n. Dambrauskaitė. Foto R. Variakojytės
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Fil. Dr. JONAS MAČIULIS, gyvenęs
Lakewood, Ohio
mirė 1990 m. spalio
mėn. 15 d. Po šv. Mišių Cleveland© šv.
Jurgio bažnyčioje, kuriai jis ilgus metus
priklausė, velionis spalio mėn. 18 d. buvo

palaidotas Lakewood Park Cemetery kapi
nėse.
A.a. fil. Jonas buvo gimęs 1915 m.
sausio mėn. 24 d. Penkvalakių kaime,
Pilviškių valsčiuje. Lankė Pilviškių pro
gimnaziją, ten ir stojo j Vytauto Didžiojo
skautų draugovę. Kaune baigė Vytauto
Didžiojo universiteto medicinos fakultetą,
įstojo į Korp! Vytis eiles ir buvo jos
filisteris. Grįžtant bolševikinei okupacijai,
pasitraukė į Vokietiją, vedė norvegę
Arnhilde Tonnessen, jų santuokoje gimė
dukros Rūta ir Dalia. Pradžioje gyveno
New York, o nuo 1959 m. prie Clevelando. Priklausė Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugijai, vertėsi bendra medicinos prak
tika. Lietuvių ir amerikiečių pacientų
buvo labai mėgiamas. Lietuvoje liko dvi
seserys: ASD narė Albina ir Marija.

Korp! Vytis valdyba 1990-1991 metams (iš k.): vėliavininkas Adomas
Didžbalis, iždininkas Tadas Glavinskas, tėvūnas Vytenis Kirvelaitis, pir
mininkas Tomas Žukauskas, renginių vadovas Audrius Rūbas ir vicepir
mininkas Jonas Variakojis.
Nuotr. Renatos Variakojytės
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Lietuvos AT pirm. Vytautas Landsbergis ir Bostono A.S.S. skyr. pirm. fil. dr. R. Buivydas
1990 m. vasarį Vilniuje.

KODĖL VYKTI Į LIETUVĄ?
Todėl, kad dabartinėje nepriklauso
moje Lietuvoje reikia ko daugiausia
pagalbos atsistatyt iš po 50 metų sovietų
vergijos. O kur reikia tos pagelbos? Labai
aišku — visur! Lietuva atgimsta ir jai
reikia jaunimo, kuris augtų kartu su ja.
Reikalinga jai specialistų bei profesionalų,
bet mūsų Lietuvai reikia jaunimo, kuris
padėtų jai prisikelti. Mes gimę Amerikoje
laisvai kalbame angliškai, be to ir mąs
tome angliškai, tiksliau pasakius — ameri
kietiškai, bet esame lietuviai.
Mes galime padėti savo tautiečiams
suprasti, kaip amerikiečiai ir vakarų
pasaulis galvoja, kaip jie žiūri į gyvenimą
ir 1.1. Tas padėtų Lietuvai sugrįžti į
vakarų valstybių pasaulį. Kai mes lan
kome Lietuvą, mes patys atgimstame.

Daug Amerikos jaunimo siūlosi paaukoti
savo laiką ir darbą „Peace Corps" Afrikoje
ir kitur, tai didelis pasiaukojimas, bet dar
vertingesnis pasiaukojimas tai vykti į
Lietuvą ir prisidėti prie jos atsikūrimo.
Aišku, tai grynas pasiaukojimas, nes
trūksta pinigų, o taip pat Lietuvoje nėra
tokių patogumų, kaip Amerikoje. Bet
būdamas skautas-skautė, esi pasiruošęs
savo patyrimu viskam. Dirbti Lietuvoje
nelengva, bet mūsų tėvų žemė bus
dėkinga, o ir pats būsi praleidęs įdomiai,
naudingai laiką. Jausiesi atlikęs pareigą
savo tėvynės atsikūrime ir geriau suprasi,
kodėl mūsų tėvai ir visi lietuviai vis
stengiasi nenutautėti, išlaikyti savo lietu
vybę.
ps. fil. dr. Romas Buivydas
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Lietuvos Aukščiausios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir fil. Eduardas Tuskenis
Vilniuje, kur jis 10 mėnesių buvo patarėju ir redaktoriumi. Šiomis dienomis Eduardas vėl

išvyko į Lietuvą tolimesniam sėkmingam darbui. Perspausdiname fil. E. Tuskenio pasisakymą

apie Lietuvos politines grupuotes.

Politinių jėgų, partijų išdės
tymas Lietuvoje dar nenusi
stovėjęs, nors parlamente aiškėja
tam tikros srovės, kristalizuojasi
parlamentinės frakcijos. Išskir
tinė grupuotė, be abejo, yra
TSKP organizacija Lietuvoje,
gana karingai nusistačiusi prieš
Lietuvos nepriklausomybę ir tu
rinti saujelę AT deputatų. Sava
rankiškos LKP deputatai, tuo
tarpu, susibūrė parlamento va
dinamojoje „kairiųjų frakcijoje”
ir, iš dalies, „laisvųjų demokra
tų” frakcijoje. Pirmoji susikūrusi
frakcija — „centras”, apjungiąs
nuosaikesnius sąjūdininkus, kai
kuriuos socialdemokratus, o
vėliau įsikūrė ir „nuosaikiųjų
radikalų” frakcija. Frakcionavimasis dar ne visiškai užsibai
gęs, ko gero, visų formaliai pasi
skelbusių frakcijų nepaminėjau.
Kaip ir anksčiau minėta, radika
lesni sąjūdininkai, nors ir forma
liai nesusigrupavę, ko gero suda
ro įtakingiausią srovę parla
mente.
Politinės partijos, kaipo tokios,
sunkiai vystosi iš embrioninės
stadijos. Problema ta, kad dar
nesusiformavę įvairūs gyventojų
socialiniai-ekonominiai sluoks
niai, kurių interesus gintų įvai
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rios politinės partijos. Gausiausia
nariais partija — LKP byra, nors
stengsis išlikti, pakeitusi pava
dinimą. LKP, anksčiau jungusi
įvairiausių įsitikinimų žmones,
niekad nebuvusi normali politinė
partija, o dabar siekia pavirsti
tikroji kairiųjų jėga. Dešinieji
kuria Nepriklausomybės partiją,
ir įkurta Tautininkų sąjunga.
Lietuvos Laisvės Lyga tebe
veikia. Dešinieji gana dažnai nei
giamai atsiliepia apie Lietuvos
spaudą, kuri, anot jų, yra perdėm
kritiška Aukščiausiosios Tarybos
atžvilgiu. Pažymėtina Liberalų
sąjunga, kurioje buriasi žinomos
Lietuvos filosofinio-visuomeninio
mąstymo pajėgos (Arvydas Juo
zaitis, Vytautas Radžvilas, Ar
vydas Šliogeris ir kt). Jie tiesio
giai dar nepolitikuoja, o laukia,
kol susiformuos tokie visuomeni
niai sluoksniai, kurie remtų jų
propaguojamą plačią asmens,
ekonomijos laisvę (klasišką,
laissez-faire kapitalizmą), val
džios galių suvaržymą. Taipogi
egzistuoja socialdemokratų,
krikščionių demokratų ir
žaliąjų partijos, bet jos dar
nevaidina svarbesnio vaidmens
Lietuvos politiniame gyvenime.
Lietuvos Sąjūdžio politinė

ateitis irgi neaiški. Nemaža
dalis žymiųjų sąjūdininkų tapo
valdžios pareigūnais, kurių po
žiūriai įvairiais politiniais
klausimais labai skiriasi. Sąjūdi
ninkų tarpe vyksta formali poli
tinė diferenciacija (iš esmės
teigiamas dalykas). Sąjūdininkai
Eduardas Vilkas ir Bronius
Genzelis dažnai palaiko reformistinę LKP, o Virgilijus Čepaitis ta
pęs pirmininku Nepriklausomy
bės partijos. Arvydas Juozaitis,
jau ir anksčiau praktiškai pasi
traukęs iš Sąjūdžio veiklos, smar
kiai kritikavo išrinkimą Vytauto
Landsbergio, o ne Algirdo Bra
zausko, AT Pirmininku.
Lietuvos politinis landšaftas
nėra galutinai susiformavęs nei
konstitucinės sistemos, nei
politinių organizacijų, partijų at
žvilgiu. Šis pereinamasis laiko
tarpis, apsunkintas didžiuliais
ekonominiais sunkumais, nebus
lengvas; kartais demokratija (kol
kas silpnai įsišaknijusi) dešinie
siems ar kairiesiems atrodys
neparanki. Lietuvos politinės sis
temos dar laukia nemažai iš
bandymų pakeliui į pilną
Lietuvos valstybingumo įgyven
dinimą.
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PIRMOJI DALIS GYVENIMO
Nuo pačių pirmųjų žingsnių buvau
lietuvaitė. Taip pat, kaip dauguma mano
draugų. Lietuvių kalbą mokėjau net prieš
anglų kalbą. Lakstinėjau savo kieme ir
šaukdavau kaimynų vaikams savo dviem
angliškais žodžiais: "come play!" Vaikai
ateidavo, ir net kai nemokėjau tos pačios
kalbos, vis kaip nors kartu žaidėme.
Tada paaugau, ir reikėjo kas šeštadienį
anksti atsikelti, nežiūrėt cartoons, ir
važiuot j lituanistinę mokyklą. Žinoma,
kad kas šeštadienio rytą užeidavo baisiau
si skausmai ir visokiausios ligos, tik kad
kaip nors išsisukti. Ko aš nežinojau: čia
gyvenimo svarbiausios draugystės prasi
dėjo. Su ta pačia klase lankiau darželį iki
dešimto skyriaus. Tuos 11 metų pralei
dome dejuojant kaip čia baisu, o dabar aš
su tais draugais savo laiką praleidžiu! !
Per visas mokyklos, stovyklų, ir įvairių
grupių lankymą, ne tik draugystės susti
prėjo, bet irgi sustiprėjo mano suprati
mas, kad ta Lietuva tikrai yra. Man
pereitais metais teko pirmą kartą į
Lietuvą nuvažiuoti, ir tik tada tikrai
mintys ir vaizdai susijungė. Dvidešimt
vienerius metus aš tik iš knygų, tėvelių ir
mokytojų žinojau apie Lietuvą. Žinoma,
lietuvių kalba gerai mokėjau rašyti,
kalbėti ir skaityti, bet kaip nors viskas dar
nebuvo realybė. Ar tikrai ta Lietuva
egzistuoja, ar čia tik knygose tokia vieta?
Mane stipriausia paveikė jausmas, kai
skrido mano lėktuvas iš Maskvos į Vilnių.
Drąsiai ‘žiūrėjau pro lėktuvo langą, lauk
dama pamatyti Vilnių. Galų gale pasimatė
Trijų Kryžių Kalnas. Trys milžinai
kryžiai, kurie saugoja mano tėvų šalį.
Jausmas buvo, kad aš dabar skridau į savo
dvidešimt vienerių metų sukurtą knygą.
Kaip dabar pagalvoju, tai juntu tą patį
jausmą, kaip ir tą dieną. Aš Lietuvoje
išbuvau mėnesį, ir man per visą mėnesį
dar nebuvo supratimo, kur aš tikrai
buvau. Žinojau, kad ne namie, bet kodėl
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čia visi lietuviškai kalba? Tie mėnesio
įspūdžiai manyje visados liks.
Buvo mano paskutinieji metai univer
sitete ir reikėjo pasirinkti baigimo projek
to temą. Be klausimo, tema Lietuva!
Atsitiko, kad Lietuva pasiskelbė neprik
lausomybę, tai buvo lengviau spręsti
projekto taką. Aš tris plakatus pakabinau
mokykloje, mokindama visus amerikiečius
apie Lietuvą, kas ji tokia yra ir kas dabar
ten darosi. Mano nustebimui, studentai ir
profesoriai domėjosi ir skaitė mano žinias.
Aš padariau knygą, kurioje Lietuvos
bendra istorija parodyta kartu su savo
šeimos įspūdžiais ir jos gyvenimo keiti
mus savo senelių, tėvų, ir tada mano ir
brolio. Visus labai domino, kad aš Ameri
koje gimus, ir taip stipriai laikau savo
ryšius su tėvelių gimtine.
Liko man užbaigti ceremonijos studi
jas. Lankydama meno mokyklą, mums
buvo leidžiama daryti ką mes tik norėjom
su savo „užbaigimo togom". Galvojau, bet
ne ilgai. Savo apsirengimą išdažiau visą
trim dryžiais: geltona, žalia ir raudona.
Ant nugaros užrašas 'Tree Lithuania", o
ant priekio „Ačiū mamai ir tėtei". Vienas
kalbėtojas labai gražiai ir įspūdingai
kalbėjo, kad reikia kiekvieną momentą
įvertinti, tai aš tą ir padariau. Pašaukė
mano vardą, ir aš ant scenos užlipau, bet
ne tik šiaip sau. Aš pasisveikinau su
prezidentu, bet jis nematė mano "Free
Lithuania" užrašo, tai aš visiems pamodeliavau. Apsisukau; priekį ir nugarą su
užrašu. Vos kojos mane išlaikė. Mačiau,
kad visi profesoriai ir žiūrovai plojo, ir
švilpė. Visiems kitiems tiek neplojo, ir aš
žinojau, kad visi užjautė mažos Lietuvos
padėtį. Buvo net aprašyta Providence
Journal apie mano togą, svetimi žmonės
priėjo prie manęs ir gyrė mano togą. Čia
buvo stebuklingas galas mano pirmos
dalies gyvenimo.
Vaiva Ulėnaitė
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Jaunų žmonių mirtingumas Lietuvoje.

Praėjusių metų Mokslo ir Gyvenimo
žurnalas rašo: . . .Apskritai mirtingumo
rodikliai (Lietuvos) su išsivysčiusiomis
užsienio šalimis lyg ir nesiskiria, tačiau
pas mus (Lietuvoje) labai daug miršta
jaunųjų žmonių. Jų mirtingumo rodiklis
yra vienas didžiausių pasaulyje ir labai
sparčiai didėja. ..

Tai yra antroji problema (pirmoji
nepriklausomybės užtikrinimas), kurią
nedaug kas rūpinasi, mūsų spaudoje
paliko nepastebėta. Kas darytina, kad
mažos tautos nuostoliai nebūtų katastro
fiški? Kad po 50 metų komunistinės
santvarkos gavome skaudžius rezultatus,
visiems aišku. Bet ši epidemija reikalinga
gerai apgalvotų vaistų. Organizacijos
privalo ateiti j pagalbą ir surasti jaunimui
prasmingą ir patrauklų gyvenimą. ReikaSeptintasis Pasaulio Jaunimo Kongre

š.m. gruodžio 18 — sausio 8
Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. Tai
didelis ir daug išlaidų reikalaujantis
renginys ($250.000) . Dirba komisijos
JAV ir pietų Amerikoje, daug laiko
sugaištama. Vertėtų pasvarstyti anksčiau
rengtų kongresų rezultatus. Buvo priimta
daug skambių rezoliucijų ir kiek jų buvo
įvykdyta? Daugelis kongresų baigėsi
nesmagiais skandalais, kurie lietuvių vardo
kėlimui nepasitarnavo. Rengėjai turėtų
pasvarstyti kitas formas kongresams
rengti. Lietuvos jaunimas labai reikalingas
sas įvyks

Ar Lietuvai dabar tikrai reikalingas
dar vienas universitetas? Tokį klausimą

kelia Kostas Burba Lietuvių Balso laikraš
tyje.
Jis įrodinėja, kad inteligentų
Lietuvoje jau yra perteklius, labiau reika
lingi yra ūkininkai, gyvulininkystės
darbuotojai, amatininkai, mechanikaitechnikai ir nekvalifikuoti darbininkai.
30

Nepriklausomybės laikais žymus tauti
ninkų veikėjas Vairo žurnale kėlė mintį,
kad Lietuvoje ir gimnazijų yra perdaug,
reikia orientuotis į amatų mokyklas. Per
pastaruosius 50 metų padėtis nepaprastai
pasikeitė ir negi priartėjome mokslo
pertekliaus ribą?
Vilniaus universitetas turi 18,000
studentų. Ar dar jį plėsime ir duosime
monopolines teises? Gyvename vakarų
pasaulyje ir apsidairykime aplinkui, koks
čia gausus mokslo institucijų pasiskirsty
mas ir pasirinkimas. Jau žinome, kad
stambieji ūkių savininkai yra baigę žemės
ūkio akademijas. Lietuva irgi privalo
pasukti tuo pačiu keliu.
Paskutinės žinios tvirtina, kad Kauno
Politechnikos institutas bus vadinamas
Kauno Technologijos universitetu, Vil
niaus Inžinierių Statybos Institutas —
Vilniaus Technikos universitetu, Šiaulių
pedagoginį institutą numatoma perorga
nizuoti į Šiaulių universitetą, o Klaipėdoje
turėtų pradėti veikti Klaipėdos universite
tas, kuriam tenka uždavinys Mažosios
Lietuvos praeities ir kultūros nagrinėji
mas. Jį gali atlikti tik aukštoji mokykla.
Rūta lietuviams per šimtmečius buvo
brangi ir mėgiama tautinė gėlė. Sodinome
mes ją atsivežę ir naujajame pasaulyje.
Pastaruoju metu yra užsimota rūtą
suniekinti ir išmesti iš tautos lobyno.
Daugelį dalykų galima naudoti gėriui ir
blogiui, pvz. peilis tarnauja duonai atsip
jauti, bet juo galima ir kitam gerklę
perpjauti. Ar dėl to reikia visus peilius
sunaikinti (tada duoną laužysime gaba
lais)? Daugeliui rūta buvo ir bus tautinė
gėlė, po tokių nepamatuotų užpuolimų
rūta pasidaro dar brangesnė, ją geriau
prižiūrime, vandens daugiau užpilame.
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Lietuvybės išlaikymas
Į klausimą, kas aš esu, turbūt automa
tiškai atsakyčiau — lietuvaitė. Kas nusta
to kilmę — kur gimei ar kuria kalba kalbi?
Jei tėvai ir protėviai buvo lietuviai, tai ar
automatiškai esi lietuvis? O kas, jei jie
buvo lietuviai, bet tu nekalbi lietuviškai?
O ar gali save skaityti lietuviais yie, kurie
nėra lietuvių kilmės, bet išmoko lietuviš
kai? Man atrodo, kad lietuvis yra tas,
kuris save skaito lietuviu. Bet kad būtum
lietuviu, turi išlaikyti lietuvybę. O koks
geriausias būdas išlaikyti lietuvybę? Mok
ėjimas kalbos, žinojimas istorijos, geogra
fijos, literatūros, meno ir t. t. jau yra gera
pradžia. Išlaikyti lietuvybei daug padeda
lituanistinės mokyklos (pati pradžia yra
lietuviška aplinka šeimoje), organizacijos,
stovyklos, suvažiavimai, parengimai, tau
tiniai šokiai, chorai, lietuviška spauda,
knygos ir t. t. ir t. t.
„Vis dėl to vidinis pasaulis nesitvarko
pats savaime — ir čia reikia mokėjimo,
sugebėjimo ir ne mažesnės priežiūros ir
dėmesio, kaip ir fiziniam auklėjimui'VlJ
Žmogus gali mokytis kalbos, bet nuvaži
avęs į svetimą kraštą nič-nieko nesusigaudyti. Skirtingos tautos ar kraštai turi
skirtingas kalbas, papročius, kultūrą.
Reikia sugebėti ir tą suprasti, ne vien tik
kalbą.
Kas yra turėjęs progos esu tikra
patvirtins, kad bent metai praleisti Vasa
rio 16 gimnazijoje Vokietijoje duoda
nepaprastai daug įtakos į lietuvybę. Ten
nuvažiavęs gyveni svetimame krašte, bet
lietuviškoje aplinkoje. Ten suvažiuoja
jaunimas iš Amerikos, Kanados, Australi
jos, Argentinos, Brazilijos, Mali, Prancū
zijos, Dominican Republic, Vokietijos ir iš
kitur. Visi traukiami to paties noro —
tapti geresniais lietuviais.
Pagyvenus Europoje ir pakeliavus,
labai prasiplečia akiratis. Pamatai, kad ne
vien tik Marquette Parke Chicagoje, New
Yorke, Washingtone, Bostone ar kituose

didesniuose miestuose yra susibūrę ir
veikia lietuviai, bet taip pat ir Europos
miestuose. Pamačius, kaip visi stengiasi
išlaikyti lietuvybę, pakyla ir mums jauni
mui ūpas daugiau pasistengti. „Žinokite,
kad jūs esate mūsų paguoda ir mūsų
viltis, nes jums teks perimti estafetę iš
mūsų lietuviškos veiklos"/2) yra pasakęs
Vincas Balickas, Lietuvos Diplomatinis
Atstovas D. Britanijai.
Vasara praleista lituanistikos kursuose
Lietuvoje ne tik padeda pasitobulinti
lietuvių kalboje, literatūroje ir bendrai
kultūroje, bet taip pat suteikia progą
pakeliauti, pažinti Lietuvą ir jos žmones,
ir pajunti priklausomumą lietuvių tautai.
Vasaros metu studentai turi atostogas, tai
puikus laikas nukeliauti į Lietuvą, susi
pažinti ir pajusti, kad esame jos dalis, jos
vaikai, nors ir ne Lietuvoje gimę.

„Dievui, tau Tėvyne, ir žmonijai
Skiriam visą meilę mus' širdžių.
Mes teturim mokslą ir jaunystę,
Esam skautai be savų miškų.

Dieną tą, kai močios vėl šypsosis
Mes sugrįšim tėviškę paguost,
Jai pakelti palenktą jos galvą,
Mūsų darbo vainiku papuošt". (3 J
ASD kand. Nida Mickutė

Wash. 3/13/90
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Lietuvybė
Akademikių Skaučių Draugovės ideo
logijos antras punktas yra ugdyti sąmo
ningą lietuvybę. Iškyla klausimas — ką tai
reiškia? Ar vien savyje šią „sąmoningą
lietuvybę" ugdyti, ar ir kitiems? O
paprastesnis klausimas: kas yra „sąmo
ninga lietuvybė"?
Paviršutiniškai, atrodo yra aiškus
atsakymas: kalbos vartojimas, tautos
papročių prisilaikymas, renginių lanky
mas, skaitymas lietuviškos spaudos ir t. t.
Filosofiškai šį klausimą tyrinėjant
galima išvesti šiuos punktus:
Sąmoningai bet ką įvykdyti reikia
būtinai išlaikyti tris sąlygas:
1) reikia žinoti, ką darai, ko sieki,
2) turėti teisingas intencijas,
3) ir galimybę kitaip daryti (t. y.
pasirinkimas).
Šis klausimas pasidaro labai įdomus
kai šie nurodymai yra sekami. Jei lietu
vybę reikia sąmoningai išlaikyti, tai reikia:
1) tiksliai žinoti, kas yra „lietuvybė",
2) turėti teisingas intencijas,
3) reikia lietuvybę pasirinkti.
Giliau patyrinėjus, radome visokių
klausimų ir naujų kliūčių! Pirma, ar
skiriasi dabartinė lietuvybė nuo mūsų
tėvų ir senelių laikų lietuvybės? Skaitant
dabartinę lietuvišką spaudą atrodo, kad
gali būti didelių skirtumų. Pvz.: Ar
Lietuva priklausanti sovietams panašiai
kaip Puerto Rico priklauso Amerikai yra
išlaikymas lietuvybės, ar ne? Mūsų tė
vams atsakymas be abejo būtų griežtas

„ne".Ar laisvė yra iš viso dabartinės
Lietuvos dalis? Ir kiek laisvės užtenka? Ar
laisva, bet komunistinė Lietuva būtų
„lietuvybės" ribose?
Atsiranda antra dilema, t. y. ar lietu
vybė Lietuvoje nuo lietuvybės išeivijoje
skiriasi? Jei ne, tai kokios yra tos „lietuvy
bės" savybės? O jei taip, tai katroji mums
siektina?
Tai yra tik primityvus tyrinėjimas. Jei
sprendimas padarytas, kas yra „lietuvy
bė", tai dar lieka — visuomet laikytis
„lietuvybės" kaip intencijos. Reikėtų
visuose nusprendimuose pergalvoti, kiek
„lietuvybės" laikaisi. Eiti į lietuviškas
mišias nebūtų kuo girtis, jei tikslas buvo
ne lietuvybė, o pasirodyti svečiui iš
Lietuvos. Eiti į lietuvišką pasirodymą ir
praleisti dar vieną vakarą toli nuo namų ir
vargų, tai nėra „lietuvybė".
Man įdomiausias klausimas — ar
galima lietuvybę pasirinkti? Pagal Lietu
vių Jaunimo Sąjungą, atsakymas — ne.
Visas lietuviškos kilmės jaunimas priklau
so Sąjungai. Man įdomus šis „pasirinki
mas".
Aš jau pasirinkau.
Milda Motekaitytė
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Mielai sesei vyr. s. fil. JŪRATEI PEČIŪRIENEI,
dukterims,
sesėms AUSTEI ir GINTEI, mirus mylimam Vyrui
ir Tėvui

A.tA. fil. LIONGINUI PEČIŪKAI
reiškiame nuoširdžią užuojauta ir kartu liūdime.
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Fil. A. Dundzila — laureatas

Antanas Dundzila — Dirvos novelės
konkurso praėjusių metų laimėtojas —
yra ir šiais metais laureatas: jo novelė
,,Likimui mus apvogus” laimėjo Lietuvių
Rašytojų Draugijos Aloyzo Barono vardo
konkurso premiją!
Autorius ir vėl dalinasi savo džiaugs
mu ir laimėjimu, šj kartą gautą 500 dol.
premiją skirdamas Lietuvos Pasiuntinybei
Washingtone (praėjusių metų premija
buvo dovana Lietuvos Skautijai per LSS).
Sveikiname laureatą fil. Antaną Dundzilą, linkėdami dar daug, ir daug našių bei
sėkmingų metų!
Fil. SIG. KRAŠAUSKAS, ilgametis
ŠALFASS'o vadovas, lapkričio mėn. 17 d.
suvažiavime Clevelandę, buvo pakeltas į
sąjungos garbės narius. Jis dvi kadencijas
yra buvęs ŠALFASS centro valdybos
pirmininku,
redagavo ir išleido stambų
501 psl. veikalą „Išeivijos Lietuvių Spor
tas" ir „Tėviškės Žiburių" sporto skyriaus
redaktorius. Į Korp! Vytis įstojo 1948
metais Freiburge, Vokietijoje.
Fil. LEONAS MASKALIŪNAS po ilgų
darbo metų Azijos įvairiose valstybėse,
grįžęs į Chicagą įsijungė į eilę vadovavimų
organizacijose. Amerikos Lietuvių Re
spublikonų Ilinojaus Lyga įvertino jo
sėkmingą veiklą ir gruodžio mėn. 2 d.
atžymėjo žymeniu, kuris iškilmingai buvo
įteiktas banketo metu Pasaulio Lietuvių
Centre Lemento mieste. Per dvidešimt
trejerius metus su šeima gyveno ir dirbo
Tailande, Korėjoje, Kuvaite, Saudi Arabi
joje, Japonijoje, Formozoje ir Filipinuose.
Savo skautavimą pradėjo Rokiškyje, į
Korp! Vytis įstojo Baltijos universitete
Vokietijoje.

DIRVA atšventė 75 metų sukaktį
įvairiose vietovėse, Chicagoje banketas
įvyko spalio mėn. 21 d. Martinique salėje.
Laikraštis išeina kiekvieną savaitę suma
niai redaguojamas Vytauto Gedgaudo ir
t.n. Stefos Gedgaudienės. Gerai infor
muotas, gausiai iliustruotas savaitraštis
turi visą eilę skautų bendradarbių. Gausu
skautiškos veiklos nuotraukų ir kronikos.
Spaudos gretos retėja, todėl džiugu, kad
DIRVA nerodo pavargimo žymių.
Fil. KĘSTUTIS JIEČIUS dalyvavo
lietuvių profesionalų susirinkime Madi
son mieste Wisconsino valstijoje, spalio
mėn. 20 d. Buvo diskutuojamos galimybės
kaip padėti Lietuvai panaudojant JAV
techniškas ir mokslines žinias. Dalyvavo
apie 30 profesionalų. Fil. ARŪNAS
DRAUGELIS (Asbestos Consultants, Inc.)
kalbėjo apie savo patyrimus iš nesenai
lankymosi Lietuvoje. Seminaro dalyviai
sutiko koordinuoti atskiras profesines
sritis; fil. Kęstutis Jiečius architektūrą ir
statybą.

Fil. VYTAUTAS VIDUGIRIS vado
vauja lietuvių respublikonų veiklai Kali
fornijoje, Fil. VYTAUTAS ŠLIŪPAS yra
LARAC valdybos vicepirmininkas, šiuo
metu jų vadovaujama organizacija daro
įtakos į senatorius ir kongresmenus, kad
užimtų palankesnę liniją Lietuvos reika
lui.

LOS ANGELES A.S.S. skyrius sausio
mėn. 5 d. ir 6 d. ruošia „Medaus"
ansamblio iš Vilniaus koncertus. Ansamb
lio išleista kasetė buvo populiariausia
Lietuvoje, o A. Vilčinsko ir K. Genio
daina „Į Lietuvą" 1989 m. buvo- išrinkta
geriausia tų metų daina.
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PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
LS SĄJUNGOJE
LSS Tarybos Pirmininkui, Seserijos
Vyriausiai Skautininkei, Brolijos Vyriau
siam Skautininkui ir ASS Vadijos Pirmi
ninkei pristačius, lapkričio 1 d. proga LSS
Tarybos Pirmija skautiškoje veikloje pa
sižymėjusius A.S.S. vadovus,-es pakėlė j
vyresniškumo laipsnius ir apdovanojo
LSS Garbės ženklais:
Pakelta į vyresnio skautininko,-ės laipsnį

s. fil. Virginija Mačiulienė — Chicago
j.s. fil. dr. Algis Paulius — Chicago

Pakelta į skautininko,-ės laipsnį
ps. fil. Virginija Butienė — Washing

ton

ps. fil. Lydija Garsienė — Washington

ps. fil. Aleksandra Likanderienė —
Chicago
ps. fil. Antanas Rauchas — Chicago
Pakelta į paskautininko,-ės laipsnį
v.si. fil. Paulius Mickus — Washington

Apdovanota PADĖKOS ordinu

v.s. fil. Balys Barkus — Sydney
Apdovanota ordinu už nuopelnus
s.fil. Leonas Maskaliūnas — Chicago
Budėkime!

v.s. fil. Petras Molis
LSS Tarybos Pirmijos
Pirmininkas

A.S.S. vadijos pareigų perdavimo dalyviai, fil.: sėdi D. Eidukienė, E. Korzonas, A.
Likanderienė, J. Dainauskas, S. Miknaitis, R. Viskanta. Stovi: A. Rasutienė, R. Rudaitienė,
J. Kairytė, A. Rauchas, G. Mačiulienė, K. ]ečius, V. Milavickienė, L. Maskaliūnas ir ].
Variakojienė.
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Dabartinė (1989-1991) Illinois universiteto Urbanoje Akademikų skautų
valdyba (iš k.): Korp! Vytis tėvūnas Viktoras Izokaitis, Akademikių skaučių
draugovės ryšininkė Daiva Parakininkaitė, Korp! Vytis pirmininkas Audrius
Kirvelaitis.
Nuotr. Renatos Variakojytės

Ilgametė Los Angeles Akademikių Skaučių Draugovės narė ir vadovė Daina Petronytė ir
Detroito veikėjas Virgilijus Kasputis sukūrė naujų lietuviškų šeimų. Linkime daug laimės ir
saulėtų dienų.
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1990-tų metų International Union of Bricklayers and Allied Craftsmen Kongrese, Reno,
Nevadoje susitinka lietuviai su Amerikos darbo organizacijų vadovais. Iš kairės: inž., fil.
Vytautas J. Šliūpas, P.E., prezidentas ,,Aušrininko“ dr. ]ono Šliūpo Archyvo''; Kazimieras

Uoka, Lietuvos Respublikos Kontrolierius; Lane Kirkland, prezidentas, AFL-CIO (American
Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations; ir John T. Joyce, prezidentas,
International Union of Bricklayers and Allied Craftsmen.

Fil. Vytautas Šliūpas rašo:
šių metų rugsėjo mėn. Amerikos
darbo unijos buvo iškvietusios j savo
metinį Kongresą, Reno, Nevadoje ir
Lietuvos darbo federacijų įkūrėją, dabar
tinį Lietuvos Respublikos Kontrolierių,
Kazimierą Uoką. Jam vertėjavo inž.
filisteris Vytautas J. Šliūpas.
K. Uoka turėjo svarbius pasikalbėji
mus su AFL-CIO prezidentu Lane Kirk
land, su International Union of Bricklay
ers prezidentu John T. Joyce, su Brian
Atwood, Executyviniu Direktorium, Na
tional Democratic Institute, ir su kitais.
International Union of Bricklayers
prezidentas sužinojęs apie tikslus „Aušri
ninko dr. Jono Šliūpo Archyvo", unijos
vardu prisiuntė Archyvui $500,- auką.

Fil. dailininkės Zitos Sodeikienės
kūrinys „Berlyno siena", didžiulis 25
metrų ilgio ir 2,5 metrų aukščio pano,
nutapytas 1982-1983 metais, eksponuotas
Chicagoje, Čiurlionio galerijoje, ir dauge
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lyje Amerikos menų muziejų galerijų,
buvo išstatytas šių metų rugsėjo mėnesio
pabaigoje Vilniuje. Tai rišosi su Berlyno
sienos nugriovimo metinėmis — lietuvi
ams užmenančiomis jų pačių istoriją ir
dabartį, jų kovą ir nuolankumą, didybę ir
išsigimimą, vergovę ir išsilaisvinimą, kaip
rašo Literatūroje ir mene (1990 m. spalio 20
d.) Valdas Vasiliauskas.
Fil. ADOMAS MICKEVIČIUS šiuo
metu turi dvi gyvenvietes: viena Bulingame prie San Francisco Kalifornijoje,
kita Rio de Janeiro Brazilijoje. Paskuti
niuosius du metus yra Mornison Kundsen Engineers, Inc vyriausias elektros
inžinierius statyti ITAIPU hidroelektrinės
jėgainę, kuri bus baigta statyti 1991
metais. Tai didžiausia bet kokio tipo
elektros jėgainė pasaulyje, 12000 megavatų. Ji yra ant Panama upės, tarp Brazilijos
ir Paragvajaus netoli garsiųjų Iguacu
krioklių. Paskutiniuosius penkis metus
taip pat dirbo kaip patariamasis inžinieri-
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us (consultant) prie trijų didelių hidroe
lektrinių projektų Kinijoje.
Mykolo Žilinsko dailės galerija Kaune
buvo atidaryta 1989 m. birželio 30 d. Ji
skirta šio dailės rinkėjo 1973-88 m.
Lietuvai padovanotiems kūriniams. Iš M.
Žilinsko buvo gauta 1.600 Vakarų Euro
pos ir išeivijos lietuvių dailininkų tapybos,
skulptūros, taikomosios dailės kūrinių. Jų
didelės vertės pinigais neįmanoma įkaino
ti. Galerijos atidarymo juostelę perkirpo
Algirdas Brazauskas. Atidaryme negalėjo
dalyvauti pats mecenatas M. Žilinskas,
atvažiavęs gydytis Kauno ir Vilniaus
klinikose. Jo vardo dailės galerija, tapusi
devintuoju M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus skyriumi, turi septyniolika salių. Jose
pirmajai parodai buvo suteikta apie 400
meno kūrinių iš M. Žilinsko padovanoto
rinkinio. Kiti yra tiriami, restauruojami.
M. Žilinskas tebesigydo klinikoje.

Išrinkta nauja LSS vadovybė į tarybą
bendru sąrašu: v.s. t.n. Stefa Gedgaudie
nė, v.s. Irena Kerelienė, v.s. Česlovas

v.8. fil. Sigitas Miknaitis,
LSS Tarybos pirm-

Aštuoniasdešimt šeštojo gimtadienio
išvakarėse rugsėjo 28 d. aplankė ir
Lietuvos respublikos vyriausybės vardu
pasveikino ministerės pirmininkės pava
duotojas Romualdas Ozolas, padėkoda
mas už didelę auką Lietuvos kultūrai.
Mykolas Žilinskas, gimęs 1904 m. rugsėjo
29 d. Smalininkuose, dabartiniame Mari
jampolės rajone, yra teisininkas, dirbęs
Lietuvos ministerių tarybos kanceliarijos
viršininku. 1940 m. pasitraukęs Vokietij
on. Teisės studijas jis gilino Berlyne ir
Paryžiuje. Į Vakarų Berlyną grįžo 1956 m.
ir tapo žymiu dailės kūrinių rinkėju,
sutelkusiu jų neįkainojamą lobį, kuriuo
dabar džiaugiasi atgimstanti Lietuva.

Didelę finansinę paramą iš M. Žilinsko
yra gavęs Vydūno Fondas. Linkime
sustiprėti ir grįžti į darbus, kurių jam
niekada netrūksta.

Kiliulis, v.s. fil. Sigitas Miknaitis, v.s. fil.
Lilė Milukienė ir iš Kanados s. fil. Rūta
Žilinskienė. J garbės teismą išrinkti
torontiškiai: v.s. Danutė Keršienė, v.s.
Česlovas Senkevičius, j.v.s. Marija Vasi
liauskienė. J kontrolės komisiją v.s. Anta
nas Jarūnas.
Į tarybą skautų brolijos sąrašu: v.s. fil.
Balys Bartkus, v.s. Remigijus Belzinskas,
v.s. fil. Algis Glodas, v.s. fil. Kazys
Matonis. Į tarybą seserijos sąrašu: v.s. fil.
Dalia Dundzilienė, v.s. Laima Jarašiūnienė, s. fil. Laima Švarcaitė, s. fil. Julija
Taorienė. Į tarybą akademinio sk. sąjūdžio
sąrašu: v.s. fil. Danutė Eidukienė, ps. fil.
Aleksandra Likanderienė, s. fil. Virginija
Mačiulienė, v.s. fil. Apolinaras Treinys.
Brolijos Vyriausias Skautininkas — v.s.
Gediminas Deveikis, pav. s. Gintautas
Taoras, seserijos VS — s. Birutė Banaitie
nė, pav. v.s. Laima Kiliulienė. Akademinio
sk. sąjūdžio pirm. v.s. fil. Edmundas
Korzonas, pav. v.s. fil. Kęstutis Ječius.
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Los Angeles Akad. Skautų Sąjūdžio komitetas surengęs Sąjūdžio 66-tą sukaktį ir V. Zaunienės
pagerbimą, bei Alės Rūtos knygos ,,Mėlyno karvelėlio šviesa" pristatymą.
Filisteriai, iš k.: L. Venckus, V. Varnas, l. Čekanauskienė. D. Eidukienė, D. PetronytėKasputienė, M. Mikėnienė, B. Viskantienė ir E. Vilkas.

p0Į0 Vaje

A.S.S. Studijų dienoms ruošti komitetas: sėdi t.n. Indrė Gudaitytė, t.n. Alida
Vitaitė; stovi fil. kun. J- Vaišnys, fil. L. Maskoliūnas, fil. V. Kirvelaitis, senj. J.
Variakojis.
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Fil. GERARDAS JUŠKĖNAS

at

šventė
73 metų gimtadienį Clevelando
Heights priemiestyje. Kaip savo atsimini
muose rašo, kad yra profesionalas dypukas: gimė prie Volgos upės Rusijoje, augo
ir studijavo Kaune ir Alytuje, 1957 m.
įstojo į Korp! Vytis Vytauto Didžiojo
Universitetą Kaune. O dabar pensininko
dienas leidžia JAV. Bendradarbiauja Mūsų
Vyčio žurnale, šiuo metu ruošia spaudai
dviejų sesių ir dviejų brolių (iš Alytaus
tunto) 1936 metais pėsčių kelionės nuoty
kius po Dzūkiją. Jie nukeliavo apie 200
kilometrų ir tai aprašo kelionės dienoraš
tyje.
Fil. A. VASAITIS lankėsi Lietuvoje,
dirigavo kelis operos spektaklius ir vykdė
pasitarimus dėl I LITUANI operos pastaty
mų Chicagoje ir Vilniuje šių metų vasarą.

Fil. DANGUOLĖS BIELSKIENĖS va
dovaujama komisijai, kuri peržiūrėjo ir
patikrino visus siunčiamus vaistus į
Lietuvą. Visų vaistų vertė apie $1,200,000
kurie buvo sutalpinti į keturis konteineri
us. Lietuvą vaistai turėjo pasiekti gruo
džio mėnesio pirmąją savaitę.

Fil. DR. BRONIUS VAŠKELIS skaitė
įvadinę paskaitą į VIII teatro festivalį,
kuris įvyko lapkričio mėn. 15 d. Chica
goje. Paskaita Išeivijos teatras: „Iliuzija ir
realybė" apžvelgė lietuvių išeivijos teatri
nės veiklos raidą. Prof. B. Vaškelis yra
University of Chicago Lituanistinės
katedros vedėjas. 1985-1989 m. buvo
Lituanistikos Instituto pirmininku.

Fil. LEONO MASKALIŪNO vadovau
jama LSS rinkiminė komisija baigia savo
darbus, beliko išrinkti Tarybos pirmininką
ir sušaukti posėdį. Kiti komisijos nariai,
fil. H. Plaušinaitienė, fil. S. Kerelytė, fil.
L. Volodka, v.s. J. Paronis atliko svarbų ir
sudėtingą rinkiminę programą.

A.a. fil. VILIUS FIDLERIS, miręs 1990
m. rugpjūčio 10 d. įrašytas į Lietuvos

skautų fondą.
Paskutiniu metu gyveno
prie Toronto ir aktyviai dirbo ypatingai
stovyklose. Gyvendamas Londone, Angli
joje, buvo įkūręs Korp! Vytis skyrių ir
buvo to skyriaus pirmininku.

Fil. HALINA PLAUŠINAITIENĖ daly
vavo XVIII Teatro Festivalio rengimo
komitete, kuris sėkmingai pavyko lapk
ričio mėn. 15-18 d.d. Dalyvavo Vaidilutės
grupė iš Chicagos, Toronto Aitvaras,
Hamiltono Aukuras ir Los Angeles Dra
mos sambūris.

Fil. JURGIS RIŠKUS, „Mercy Lift"
komiteto pirmininkas, vadovavo vaistų
surinkimo ir persiuntimo į Lietuvą akcijai.
Viso buvo persiųsta 6 konteineriai vaistų,
kuriuose tilpo 140 tonų vaistų ir medika
mentų $3,000,000 vertės. Vieno kon
teinerio persiuntimas į Vilnių kainuoja
$6400 Lietuvai suaukojo virš $100,000 už
kuriuos buvo nupirkta $58,000 vaistų ir
J.A.V. bendrovės paaukojo likusius vais
tus. Ruošiama siųsti iš ligoninių gautą
medicininę aparatūrą.
Fil. KĘSTUTIS AMBUTAS, buvęs
ilgametis Vydūno Fondo reikalų vedėjas,
šiuo metu yra Viduriniuose Rytuose,
atlieka karinę prievolę. Namuose yra likę
žmona fil. Shirley ir du mažamečiai
sūnūs. Mes linkime ir tikimės laimingo
Kęstučio grįžimo į šeimos židinį. Parašy
kite jam sekančiu adresu: MAJOR KĘS
TUTIS AMBUTAS, 382-58-8100 HQ —
416th ENCOM, c/o HQ ARCENT, APO
N.Y., 09852.

Fil. Dr. TOMAS REMEIKIS, Arvydui
Barzdukui iš pareigų pasitraukus, JAV LB
Tarybos suvažiavime buvo patvirtintas
Visuomeninių Reikalų Tarybos pirminin
ko pareigoms.

T. n. NIDA MICKUTĖ 1990 m. vasarą
10 savaičių dirbo Lietuvos pasiuntinybėje
kVashingtone ir 4 savaites Kalėdų metu.
Naudingą darbą finansavo Vydūno Fon
das.
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Viena moteriškė aplankė kleboną ir
paprašė:
— Klebone, pasimelskite, kad Dievulis
pasiimtų mano vyrą pas save. Aš su juo
negaliu daugiau gyventi — nuolatiniai
barniai, ginčai, nesantaikos.
Klebonas trupučiuką pagalvojo ir jai
sako:
— Gerai, aš pasimelsiu, bet pirmiausia
noriu Tamstą įspėti, kad pats Dievas
nuspręs, katras iš judviejų yra kaltesnis.
Jeigu jis manytų, kad kaltesnė Tamsta, tai
tuoj mirsi, kai tik aš pradėsiu melstis.
Moteriškė, tai išgirdusi, pasikasė galvą
ir pratarė:
— Ką jūs čia, klebone, varginsitės. . .
Gal nesimelskite. . . Kaip nors susitvarky
sime. . .

Sako, kad Maskvoje yra paplitęs toks
anekdotas:
— Kokios tautybės buvo Adomas ir
Ieva?
— Kam dar klausi — aišku, jog jie
buvo rusai.
— Bet kodėl tu taip manai?
— Argi tau neaišku? Jie buvo nuogi,
pavalgyti teturėjo tik vieną obuolį ir
gyveno rojuje. Argi ne kaip mes?
Sako, kad paklausius Armėnijos radijaus apie tai, ar bus trečias pasaulinis
karas, Armėnijos radijas atsakė:
— Ne, karo nebus, bet bus tokia kova
už taiką, jog akmens ant akmens nebepasiliks.

A.S.S. vadijos pareigų perdavimo dalyviai: A. Likanderienė, J. Variakojienė, V. Mikūnas, D.

Eidukienė.
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Musų Vytis"
DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Clinic
217 E. 127 St. — Lemont, IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospifal
Valandos pagal susitarimą
Tel. (708) 257-2265

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55 St., Chicago, IL
Tel. (1-312) 476-2112
9525 S. 79th Ave., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (1-312) 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

Garbės prenumeratos — po $15.00
A.N. Kulpavičius, B.G. Mačiuika, R.E.
Kulikauskas, A. Jagutienė ir Z. Ja
nušienė.

Aukotojai:
V. Kirvelaitis — 5.00; A.N. Kulpaviči
us — $15.00; B. Mikonis — $5.00; M.
Ročkuvienė — $3.00; Dr. N. Sugintaitė $13.00; A. Strikas — $100.00; R.E.
Kulikauskas — $85.00; V.A. Šimkus
— $10.00; Z. Janušienė — $10.00; K.
Graudienė — $3.00; Tėvas J. Kubilius
— $100.00; V. Šliūpas------ $15.00 ir
Vydūno Fondas — $140.00; E. Abelkienė — $100.00; prisiminti ir pagerbti
sūnų Povilą mirusį pries du metus.

Administracija aukotojams labai dėkinga.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. (1-312) 767-7575
5780 Archer Avė.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.)
Valandos pagal susitarimą

A.S.S. VEIKLOS KALENDORIUS
Kovo 3 d. Kaziuko Mugė. Dalyvauja
ASD, K! Vytis ir FSS nariai.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

Kovo 21 - 24 d.d. (Didyjį Ketvirtadienį,
Penktadienį ir šeštadienį) įvyks uždaros
rekolekcijos Jaunimo Centre, kurias
praves seselė Ona Mikailaitė.

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. — (1-312) 337-1285

Rugpjūčio 23 - 25 d. rengiamos studijų
dienos, kurios įvyks gražioje vietovėje
prie Auroros, netoli Chicagos.

DR. VILIJA R. KERELYTĖ

Rugsėjo 22 d. 3 v.v. (sekmadienį) rengia
ma akademija fil. B. Kviklio paminėjimui
Jaunimo Centre.

CHIROPRAKTIKA
34 West Burlington, tel. (708) 512-0064
Westmont, IL
Valandos pagal susitarimą

Spalių 11 - 12 d. įvyks metinė A.S.S.
šventė Jaunimo Centre ir pokylis Balzeko
muziejaus Gintaro salėje.
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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/Br.) vėliava, kuri buvo atvežta į
JAV.
Visa prašoma siųsti šiuo adresu:
AKADEMINIS Skautų Sąjūdis
3001 West 59th Street
Chicago, IL, 60629

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

19....... m. Nr. Nr......................................................................................
19....... m. Nr. Nr......................................................................................

19....... m. Nr. Nr.......................................................................................
Atsilyginsiu gavęs sąkaitą.
Vardas, pavardė ....................................................................................

Adresas .................................................................................................
............................................................................... Zip............................

