
i

1275-1341
..Gediminas. Medalio „Vilnius — Lietuvos sostinė" aversas (1923)

1



MUSŲ VYTIS
3001 W. 59th St., CHICAGO, IL 60629

1991 4(215)

ĮSTEIGTAS: 1948 m. rugsėjo 25 d 
Memmingene, Vak. Vokietijoje

REDAKTORIUS Vytautas P. Mikūnas 
LEIDŽIA: Akademinis Skautų Sąjūdis 
ADMINISTRACIJA: Dalia Ječienė 

1310 Wayside Dr. 
Villa Park, IL 60181

PRENUMERATA METAMS: $7.00; stu
dentams — $4.00; garbės prenumera
ta — $15.00; atskiras numeris — 
$2.00. Aukas ir prenumeratą siųsti 
administracijai.

SPAUSDINA: M. Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th Street, 
Chicago, IL 60629

MŪSŲ VYTIS (Our Knight) is quarterly 
published by the Collegiate Division of 
the Lithuanian Scouts Assn., Inc.

*

RASINIAI su autorių pavarde, slapyvar
džiu ar inicialais nebūtinai išreiškia 
redakcijos nuomonę. Rankraščiai tai
somi redakcijos nuožiūra.

TURINYS

Kalėdiniai sveikinimai ........................ 1
Gedimino metai, J. Trinkūnas........... 2
DLK Gedimino karinė diplomatija,

Dr. S. Rowell ................................. 3
B. Kviklys — skautiškąas visuome

nininkas, J. Dainauskas ............... 10
Akademija B. Kvikliui prisiminti,

A. Likanderienė ........................... 16
Metai be B. Kviklio, J. Dainauskas . 17 
šeimos padėka, R. Kviklytė-Lukienė 18 
Vydūnas grįžo, S. Gedgaudienė .... 19 
Kalbos prie naujo Vydūno kapo .... 22 
Fil. A. Rimas tarnaus JAV ambasadoje

Vilniuje, K. J. Bileris .................. 26
Grįžus iš besikeičiančios Lietuvos,

R. Musonytė ............................... 27
JAUNIMAS SVARSTO .................... 29
MŪSŲ PASTOGĖJE ........................ 31
LAIŠKAI ............................................ 42
ĮVYKIAI IR PASTABOS ................. 44
KNYGOS — LEIDINIAI .................. 47

GEDIMINO METAI

1992 METŲ PRENUMERATOS:

Garbės prenumerata $20.00
Metinė prenumerata $10.00
Studento prenumerata $5.00

Datos atspausdintos adresų lipinukuose 
nurodo metus už kuriuos yra gauta 
prenumeratos mokestis.

2



SVEIKINAME

Nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdose Lietuvių Skautų sąjungos 
seses ir brolius. Taika ir ramybė telydi skautus,-es, jų tėvus, skautų 
darbuotojus ir visus rėmėjus.

Nuoširdžius švenčių sveikinimus siunčiame Lietuvos 
skautams,-ėms, jų vadovams ir visiems skautų darbuotojams 
tėvynėje.

Naujieji 1992 metai tepasižymi sutartinu darbu lietuviškam 
jaunimui ir pasiaukojimu DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI.

Budėkime!
v. s. fil. Sigitas Miknaitis 

Lietuvių Skautų S-gos Tarybos pirmininkas
v.s. Gediminas Deveikis 

L. S. Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

L.S. Seserijos Vyriausia Skautininke 
v. s. fil. Edmundas Korzonas 
A. S. S. Vadijos pirmininkas

* * *

Mūsų viltys išsipildė: laisvų tautų tarpe yra ir mūsų Tėvynė 
Lietuva. Daug iškentėjusi, žeminta ir skriausta, bet laimėjusi kovą. 
Džiaugiamės užgimusiu Kristumi ir atgimusia Tėvyne. 
Prisiminkime ir pagerbkime tuos, kurie atidavė savo brangiausią 
turtą — gyvybę, kad Tėvynė būtų laisva. Jie įpareigoja mus visus 
daugiau ir darniau dirbti ir aukotis.

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų naujų 1992-jų metų linkime 
Vydūno fondo rėmėjams ir visiems broliams ir sesėms.

fil. Leonas Maskoliūnas
Vydūno fondo tarybos pirmininkas

fil. Vytautas Mikūnas, 
Vydūno fondo valdybos pirmininkas
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Gedimino metai

JONAS TRINKŪNAS

Tai buvo nepaprasta asmenybė — 
diplomatas, mąstytojas, karvedys. Ginklo 
jėgą Gediminas vartojo tik kraštutiniu 
atveju. Apie to meto lietuvių kultūrą 
galime spręsti iš Gedimino laiškų ir jo 
paties elgesio, veiklos. Z. Ivinskis rašė: 
„Aniems laikams Gedimino religinis pa
kantumas buvo nuostabus (. . .) Iš tų 
autentiškų Gedimino žodžių matyti platus 
žvilgsnis toleranto valdovo, kurio valsty
bėje buvo daug tautų ir religijų" (Lietuvos 
istorija, Roma, 1978, p. 229).

Gediminas paskelbė Vilnių Lietuvos 
sostine ir atnaujino Šventaragio šventyklą. 
Jis liepė pastatyti Perkūno stabą, iš kurio 
titnago žymiai išgaudavo šventąją ugnį. 
Ten pat, Šventaragio slėnyje, buvo kūrena
ma ąžuolinėmis malkomis Amžinoji ugnis. 
Apie tai rašoma „Lietuvių ir žemaičių 
kronikoje". Tai buvo vyriausia Lietuvos 
Romuva.

Neaiškumų buvo dėl Gedimino mirties 
aplinkybių, Z. Ivinskis rašo taip: „Gedimi
no mirties aplinkybės nėra žinomos. Yra 
tikra tiek, jog ilgai buvo klaidingai aiškinta, 
kad Gediminas žuvęs per Velionos apguli-

Praeitis mums teikia jėgų 
ne tik kaip savitos kultūros aruodas, 

šiais metais mūsų tauta pagerbia 
kunigaikščio Gedimino atminimų — 

650 mirties metines.

mą 1338 m. (. . .). Labiau teisus tad yra 
Naugardo I metraštis, užrašęs žinių, jog 
Gediminas yra miręs savo mirtimi 1340- 
1341 m. žiemą." (ten pat, p. 244).

Naują versiją mėgina skelbti A. Nikžen- 
taitis („Gediminas", V. 1989), pagal kurią 
Gediminą nužudę pagonys, nes kunigaikš
tis ketinęs krikštytis. Ši versija paremta 
neteisingai suprastais šaltiniais. Anglų 
istorikas S.C. Rowell žurnale "Journal of 
Baltic Studies" (1989, vol. XX, No. 4, p. 
303-326) nuodugniai aptarė istorinius 
šaltinius ir padarė išvadą, jog jokio sąmoks
lo nebuvo, o Gediminas mirė savo mirtimi, 
likdamas ištikimas protėvių religijai. Apie 
jo iškilmingas pagoniškas laidotuves vaiz
džiai rašoma Pilypo de Mezjerio Kronikoje.

Jau pernai imta rūpintis tinkamai 
pagerbti didžiojo mūsų tautos sūnaus 
atminimą. Sudaryta iniciatyvinė grupė 
numatė Gedimino metus pažymėti pras
mingais darbais — renginiais, talkomis, 
konkursais, parodomis, specialiais leidi
niais, kino filmais, spektakliais.

Romuva, 1990.

A.tA.
v.s. fil. KAZIMIERUI PALČIAUSKUI

mirus, žmonai VALERIJAI, sūnums RIMUI ir 
VIKTORUI su šeimomis ir visiems giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

A. S. S. Vadija
„Mūsų Vytis”
Vydūno Fondas
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DLK GEDIMINO KARINĖ
•: DIPLOMATIJA ‘ :
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Dr. Stephen Rowell, Cambridge Univ.

Dr. Stephen Rowell yra šveicarų kilmės. Gimė 1964.5.9 Leicestershire, 1982-1985 m. 
studijavo ir baigė BA laipsniu Magdalene kolegijų Cambridge lotynų, prancūzų, rusų ir italų 
kalbas, 1989 m. gavo MA laipsnį. 1986-1988 m. tyrimų studijos apie Lietuvos viduramžius 
Leslie Wilson Research Scholar Magdalene kolegijoje Cambridge. 1991 m. už dizertaciją 
,,Krikščionybės reikšmė paskutinėje pagonių valstybėje Europoje: Lietuva 1315-1312“ gavo 
Ph. D. laipsnį.

Vertė Dr. Rasa Mažeikaitė

Pagoniškos Lietuvos ir krikščioniško 
pasaulio santykiai yra sudėtingesni negu 
juos pristato kai kurie istorikai, kuriems tų 
laikų Lietuva yra „laukiniai Rytai7'.

Diplomatiniuose santykiuose su kri
kščioniais valdovais, Didysis Kunigaikštis 
Gediminas rėmėsi bent trijų rūšių sutar
tim.

Pirmoji rūšis, tai paprastos taikos 
sutartys. Pavyzdžiui — Vilniaus Sutartis 
(1323 m.), kuria Gediminas ir šiaurės 
Europos galingiausieji katalikiškieji valdo
vai sutarė nutraukti karo veiksmus, pri
pažino savitarpio prekybos teises ir priža
dėjo nesikišti j kaimynų vidaus politiką.

Antrąją rūšį sutarčių galima būtų 
pavadinti „žalos apribojimo sutartim" 
("damage limitation pact") — pavyzdžiui 
1338 m. lapkričio sutartis tarp Lietuvos ir 
Livonijos kryžiuočių, kuris užtikrino ke
liaujančių pirklių saugumą griežtai delimi
tuotuose „taikos žemėse ("vredelant") 
besitęsiančio karo zonoje.

Trečiosios rūšies sutartys yra kontrak
tinės. Pagal jas lietuvių kariaunos dalyvau
davo krikščionių valdovų karo žygiuose 
nukreiptuose prieš kitus krikščionis. Pasta
rieji ne visuomet būdavo tiesioginiai Lietu
vos priešai — tai rodo sutartis su Naugardu 
nukreipta prieš Švediją, šiame trumpame 
rašinyje nagrinėsime tiktai trečiojo tipo 
sutartis, nes tai mažai tyrinėtas aspektas 
Lietuvos diplomatinių santykių.

Gediminas ruošėsi neišvengiamiems 
karams parduodamas lietuvių karinę tar
nybą krikščionims valdovams, kurie turėjo 
jam artimus karo tikslus. Daug kartų jis 
turėjo tuo pačiu metu kariauti keliuose 
frontuose, sudarydamas gynybos sutartis 
— kontraktus su Lenkija, Ryga, Pskovu ir 
Naugardu. Gediminas suteikė Lietuvai 
daugiau galimybių nuolatinai spausti 
kryžiuočius ir (gal kiek mažiau) Maskvę 
karo fronte.

šitokio bendradarbiavimo precedentas 
buvo nustatytas paprastesnėje formoje jau
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Vytenio laikais, 1298 m. Tada Vytenis 
parūpino Rygos piliečiams lietuvių įgulą 
("castrum Letwinorum"), kuri beveik 15 
metų apgynė miestą nuo kryžiuočių. 
Gediminas po 1323 m. Vilniaus taikos 
sutarties, atrodo, nusprendė, kad 
kryžiuočių grėsmų jo valdoms galėtų būti 
efektingiau atmušta kariniu bendradarbia
vimu su Ryga ir Lenkija, negu katalikų 
krikšto priėmimu.

Galbūt 1324 m. gale, ir tikrai prieš 1325 
balandžio 30 d. buvo sudaryta kokia nors 
sutartis tarp Gedimino ir Lenkijos kara
liaus Lokietek. Ji buvo sutvirtinta Aldonos- 
Onos Gediminaitės ir Lokietek sūnaus 
Kazimiero vestuvėmis 1325 m. spalio mėn. 
Po to lietuviai nebepuolė Lenkijos iki 
Aldonos mirties, 1339 m. Sutarties tekstas 
neišsilikęs, tačiau mes galime ją atkurti iš 
žinomų lietuvių-lenkų santykių tarp 1325 
ir 1331 m., kai sąjunga, atrodo, iširo. 
Neatrodo, kad tai būta abipusiškos gyny
bos ir puolimo sutarties, kaip mano lenkų 
istoriografija. Man atrodo, kad tai veikiau 
buvo kontraktas teikti karinius patarnavi
mus Lenkijai, remiantis abiejų šalių sutam
pančiais karo siekiais. Sutarties ištakos 
turbūt buvo konfliktuojančių Lenkijos ir 
Lietuvos interesų suderinimas 1324 m. kai 
Gediminas ir Lokietek sutarė padaryti 
Mozūrijos Boleslavą-Jurgį Galicijos- 
Volynijos kunigaikščiu.

Neįmanoma tiksliai nustatyti, kuri pusė 
— lenkai ar lietuviai — pasiūlė 1325 m. 
sutartį. Tačiau kontraktinis lietuvių-lenkų 
santykių atspalvis tarp 1325 ir 1331 m. lyg 
nurodo Gedimino įtaką, nes jis, kaip 
pamatysime, darė panašias sutartis su 
Pskovu, Ryga ir Naugardu. Lietuvai buvo 
paranku siūlyti Lenkijai sutartį. Karas su 
Ordinu ar kitais Lenkijos priešais suteiktų 
lietuviams grobio, kurio po Aldonos vestu
vių jie nebegalėjo plėšti Lenkijoje, o ben
dradarbiavimas su Lenkija sumažintų tokio 
grobio plėšimo išlaidas. Be to, lietuvių 
parama Lokietkai palaikytų Lenkiją prieš 

kryžiuočius ir atitolintų pavojų, kad Lokie- 
teka susitaikys su kryžiuožiais ar su impe
ratoriumi.

Lenkų karaliaus (ir Prūsijos kryžiuočių 
magistro) akyse, lietuviai kariai buvo 
samdytiniai "in servicio nostro", kuriuos 
galima buvo bent kada pašaukti į tarnybą 
arba atleisti, ir kurie reikalavo užmokesčio 
grobio forma, arba atlyginimo už prarastą 
progą grobio įsigyti. Kai 1331 m. vengrų 
kunigaikštis Vilhelmas atsisakė kariauti 
toje pačioje kariuomenėje kaip pagonys 
lietuviai, Lokieteka turėjo jiems užmokėti 
„auksu, sidabru, duona ir arkliais . . . 
kiekvienam pagal užsipelnyjimą" ("auro, 
argento, panno et equis . . . cuilibet secun
dum sua merita") nors jie dar nebuvo 
dalyvavę jokiame mūšyje.

1325 m. Pop. Jonas 22-sis skatino 
lenkus priešintis imperatoriui Liudvikui 
IV-jam ir jo sūnui Liudvikui, 1323 m. 
tapusiam Brandenburgo margrafu. Karalių 
Lokietką nereikėjo nei skatinti pulti Bran
denburgą, kurį jis laikė lenkų karūnos 
nuosavybe. Taigi, 1326.II.7 d. Lokieteka 
sudarė sutartį su kryžiuočiais ir su jų 
naujais sąjungininkais, Mozūrijos kunigai
kščiais, kuri turėjo galioti iki Kalėdų. 
Sutartyje nurodyta, kad mozūrai ir Prūsi
jos kryžiuočiai turi leisti lietuvių kariaunai 
saugiai pereiti per jų teritoriją, kol ji užimta 
„lenkų reikalais", („Servicium"). Tuojau 
paaiškėjo, kokie buvo tie reikalai: tarp 
vasario 10 ir kovo 11d. Dovydas iš Gardino 
žygiavo į Brandenburgą su didele kariuo
mene, sudaryta iš Lenkijos kariaunos ir 
samdytų lietuvių karių. Jie nusiaubė Frank
furtą, sudegino ir apiplėšė jo bažnyčias bei 
vienuolynus, nužudydami arba belaisvėn 
išvesdami, pagal kronikas, 6,000 vyrų, 
moterų ir vaikų.

Sutartis su lenkais 1325 m. buvo 
Gedimino pirmas „kontraktas" (vietoje 
paprasto susitarimo) vakaruose, apart 
kontraktų su Ryga. Tačiau Rusijoje jis jau 
prieš 3 metus buvo sudaręs panašią kon-
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traktinę sutartį. 1322-23 m., Pskovo pi
liečiai pakvietė Gedimino gabiausią kar
vedį, Dovydą iš Gardino, tapti jų 
kunigaikščiu ir vadovauti miesto apgyni
mui nuo kryžiuočių, šiuo būdu Pskovas 
tiek artimai susisiejo su DLK, kad Gedimi
nas pradėjo laikyti šį miestą savo valdų 
dalimi. Pskove tradiciniai kunigaikščiai 
nebuvo paveldėjimo teise valdantys valdo
vai, o veikiau miesto veches pasamdyti 
kariniai komandantai. Jie buvo pasamdyti 
ilgesniam ar trumpesniam laikui, kartais 
mažiau negu metams. Taip pat buvo ir 
Naugarde Nei Pskove, nei Naugarde 
neįsigalėjo kunigaikščių kokia nors viena 
dinastija, šeima. 14-tame amžiuje Pskovo 
piliečiai kreipėsi į Algirdą ir jo sūnų Andrių 
siūlydami jiems kunigaikščio sostą. Kai 
Gediminas įtvirtino savo sąjungininką 
Aleksandrą Mikhailevičių Pskove, matėsi 
artimas bendradarbiavimas tarp Pskovo ir 
Lietuvos. Aleksandras net, atrodo, perėmė 
lietuvišką Vytį savo antspaudui. Tačiau 
Pskoviečiai nedelsdami išvarydavo lietuvi
us kunigaikščius, juos pakeisdavo vietiniu 
bajoru, jeigu lietuviai nepaklusdavo psko
viečių norams.

Grįžkime prie vakarų. Rygos karas su 
Ordinu, pasibaidęs 1309 m. priverstiniu 
atsisakymu Rygos-Vytenio sutarties, vėl 
užvirė 1328 m. birželio 23 naktį, kai 
rygiečiai užpuolė ir sugriovė Dunamundės 
tvirtovę. Sekančiais metais jie ieškojo 
sąjungininkų. 1329 m. balandžio mėn. 4 
legatai, po 2 iš Rygos tarybos ir visuome
nės, buvo siunčiami pas Gediminą su 
pažadais perduoti jam visas Rygos arkivys
kupijos pilis ir tvirtoves kaip atpildą už 
kryžiuočių sunaikinimą. Toks pasiūlymas 
lietuviams ginti Rygos miestą, tapti jo 
įgula, nebuvo, kaip matėme, naujovė. 
Gediminas sutiko priimti šitokią karinių 
patarnavimų sutartį. Tačiau kryžiuočiai, 
sužinoję rygiečių planus, pagrobė 5 iš 
Gediminui pažadėtų tvirtovių. Kai didysis 
kunigaikštis ir jo kariauna priėjo Daugavos 

krantus ir sužinojo, kad kryžiuočiai jau 
užėmė tvirtoves, kurias rygiečiai buvo 
pažadėję Gediminui, su kariauna keliaujan
tys Rygos pasiuntiniai siekė kunigaikščiui 
atsilyginti ir Rygai padėti vesdami kariauną 
„kur buvo galima daugiausia žalos padaryti 
Ordinui" („ūbi maxima Ordini feceret 
damna").

Tarp rugsėjo 20-tos ir 23-čiosios dienos 
lietuviai nusiaubė 4 Livonijos miestus 
kokius 40 mylių atstumo lanku nuo Rygos 
arkivyskupijos ribų. Kitais metais, kovo 4 
d., lietuviai sugrįžo vesdami dar rusų 
kariaunas paimti Piltėnus Kuršijoje. Tačiau 
Gediminui nepasisekė užimti rygiečių 
pažadėtas tvirtoves, kadangi 1330 m. kovo 
21 d. Ryga pasidavė kryžiuočiams. Jos 
piliečiai buvo priversti nutraukti ryšius su 
Lietuva ir priimti kryžiuočių įgulą.

1331 m. pradžioje nei su lenkais, nei su 
rygiečiais sudaryti kontraktai nebegaliojo, 
tačiau Gediminas greitai sudarė sutartį su 
Naugardu. Sutartimis su Ryga ir su Lenkija 
lietuviai kariai buvo patelkti kovai prieš 
Ordiną, o Pskovo kontraktas reiškė labai 
artimus abipusiškai naudingus santykius 
tarp to miesto ir Lietuvos, kurie protarpiais 
virsdavo tiesioginiu Pskovo aneksavimu. 
Tuo tarpu sutartis tarp Gedimino ir 
Naugardo arkivyskupo 1331 m. vasarą 
buvo daugiau apsauginis, siekiąs sutram
dyti Maskvos galią šiaurės vakarų Rusijoje. 
Jis jokių būdų nereiškė Naugardo respubli
kos įtraukimą į DLK.

1331.VI.24 naujai išrinktas Naugardo 
arkivyskupas, Vasilijus Kaleka, iškeliavo į 
Volynijos Vladimirą, kur jį turėjo įšventinti 
Rusijos metropolitas Teognostos. Prieš 
išvykdamas, Vasilijus sutvirtino Naugardo 
akmeninės apgynos sienas „po toi storone 
ot Volkhova", t.y. į Maskvos pusę. Tikriau
siai Vasilijus laukė opozicijos iš Maskvos 
kunigaikščio Jono Kalitos.

Su Vasiliumi į Vladimirą keliavo du 
žymūs Naugardo piliečiai: diplomatas ir 
karinis komandantas, Tysiatskii'io sūnūs.
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Visi nukeliavo į Lietuvą (ne tik per Lietu
vą), kur juos sutiko Gediminas. Buvo 
sudaryta sutartis Narimantui Gedimi- 
naičiui perduoti šiaurines Naugardo tvir
toves kaip jo patrimoniją.

„i slovo pravoe dali, synu ego (evo) 
Narimantu prigorody Novgorodtskii 
Ladogu, Orekhovyj, Korel'skii, Korel's- 
kuiu zemliu i polovinu Kopor'ia v 
otchinu i v dėdinu i ego detem."

Vasilius atrodo norėjo, kad Gediminas, o ne 
Maskvos Ivanas Kalita, padėtų Naugardą 
apginti nuo švedų užpuolių, nes lietuviai 
geriau pažino vakarietišką karo techniką.

Tačiau lietuviams buvo siūlomos Nau- 
gardui priklausančios pasienio vietovės- 
tvirtovės, o ne paties miesto valdžia. Bet 
koks Maskvos kandidatas į Naugardo 
kunigaikščius negalėtų toleruoti DLK 
kariuomenę savo respublikos šiaurinėje 
dalyje. Tačiau Kalita nelabai dar galėjo 
vienas stoti prieš Lietuvą, nes pats dar 
nebuvo pilnai gavęs totorių khano „iarlyk", 
aprobatą. 1933 m. spalio mėn. Narimantas 
buvo priimtas pažadėtos patrimonijos 
žemėse, ir pakrikštytas Gleb vardu. Jau tą 
žiemą Kalita siekė vedybinės sąjungos su 
Lietuvos valdovu.

Vėliau naugardiečiai susitaikė su Mask
va, ir pagal 1335 m. formaliai pripažino 
Kalita Naugardo kunigaikščiu. Tais metais, 
Narimantas-Gleb paliko savo sūnų 
Aleksandrą saugoti Naugardo šiaurines 
tvirtoves ir sugrįžo į DLK perimti Polocko 
valdžią. Tai buvo daug svarbesnis laimikis 
negu kontraktas saugoti Naugardą nuo 
švedų. Kai 1337-38 m. Švedija puolė 
Naugardo pasienius, lietuviai nelabai buvo 
linkę juos ginti. Narimantas negrįžo iš 
Polocko, ir net atitraukė savo sūnų iš 
Orekhov tvirtovės, nors tenai paliko savo 
„namestniką". Tačiau Gediminaičiai neuž
miršo Naugardo pasienio tvirtoves. Nari
manto sūnus Jurgis ir Patrikas jas perėmė 
1379 ir 1383 m., ir Simonas Algirdaitis 

buvo mielai priimtas Naugarde 1407 m., o 
jo sūnus Jurgis 1458 m.

Kokias išvadas galime prieiti išanaliza
vus Gedimino karinę politiką ir jo balansa
vimą tarp karų rytuose ir vakaruose? 
Matėme, kad kontraktai su Lenkija bei 
Ryga reiškė DLK karių panaudojimą 
žygiuose prieš kryžiuočių Ordiną. Lietuviai 
kuriuos Lokietek apibūdino kaip „inservi- 
cio nostro" buvo apmokami už jų pagalbą 
karo lauke ne tik grobiu, kaip gal priderėtų 
bet kokiam sąjungininkui, bet ir turtu, kai 
grobimo žygiai neįvyko.

Kontraktas tarp Pskovo ir Lietuvos 
buvo truputį kitoks negu kontraktai su 
Lenkija ir Ryga. Jis prasidėjo bendrais 
kariniais žygiais prieš danų kolonijas 
Livonijoje ir baigėsi Pskovo beveik visiška 
inkorporacija į DLK, kurią nurodo Gedimi
no užuomina apie jo galioje esantį Pskovą 
1323 m. taikos sutartyje su Danija.

Tuo tarpu sutartis su Naugardo arki
vyskupu 1331 m. vasarą nebuvo sudaryta 
siekiant naujų valdų. Naugardo teritorijos 
rubežius gindamas nuo švedų, Gediminas 
tikriausiai norėjo sustiprinti Lietuvos įtaką 
Naugarde, o ne jį perimti, nes miestas buvo 
per daug galingas pasiduoti perėmimui. 
DLK įtaka Naugarde padėjo Lietuvos 
prekybai ir apsaugojo Pskovą nuo Naugar
do arkivyskupo kišimosi į Pskovo reikalus. 
Svarbiausiai, Naugardo-Lietuvos sutartis 
neleido Maskvos kunigaikščiui per daug 
įsigalėti Naugarde. Lietuvių lėtas reagavi
mas 1337 m. į švedų antpuolius Naugardo 
pasieniuose (kaip tik tokius užpuolimus 
Narimantas ir buvo įpareigotas atmušti), 
rodo kad Gediminui gal buvo svarbus 
Naugardo palankumas Lietuvai, tačiau 
daug daugiau rūpėjo bendrieji Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės reikalai.

Gediminas buvo labai sumanus diplo
matikas, panaudojęs sąjungas su vakarų 
kraštais užtikrinti nuolatinę karo grėsmę 
kryžiuočiams keliuose karo frontuose. 
Kaip priemonę šiam tikslui atsiekti, jisai
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pasirinko lietuvių karinių patarnavimų 
kontraktus su Lenkija bei Ryga. Tai 
sutartys, kurios skyrėsi nuo tiesioginių 
taikos sutarčių arba pirklių apsaugos 
sutarimų. Rygiečiams ir lenkams pateikda
mas kariaunas, Gediminas užtikrino jo 
kariuomenės nuolatinį pasiruošimą ateities 
karams (kuriuose kartais tekdavo Lietuvai 
kariauti visai vienai, pavyzd. 1331 m.) Be 
to, prisidėdamas prie karinių žygių į Prūsiją 
bei Livoniją, jis atitraukė kryžiuočių jėgas 
nuo Lietuvos pasienio.

Kontraktas tarp Lietuvos ir Pskovo 
truputį skyrėsi nuo kontraktų su Ryga bei 
Lenkija. Jis prasidėjo lietuvių ir pskoviečių 
bendru žygiu prieš danų teritorijas Livoni
joje, ir baigėsi kad ir neilgai tęsiusiu beveik 
visišku Pskovo inkorporavimu į Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštystę, kaip rodo Gedi

mino užuomina apie jo valdžią Pskove 1322 
m. Vilniaus taikos sutartyje.

Gedimino politika Rusijoje dažnai labai 
taikliai papildė jo politiką vakariniame 
fronte, Livonijoje. Susitarimas su Pskovu 
1323 m. jam padėjo įbauginti Livonijos 
valdovus sudaryti su lietuviais taiką, šis 
Didysis Kunigaikštis mokėjo labai mikliai 
persimesti nuo diplomatinio į karinį frontą 
ir nuo rytų į vakarų politiką.

Viduramžių Lietuva nebuvo izoliuota 
nuo krikščioniško pasaulio, ir pagonybės 
išlaikymas jos diplomatijai nepakenkė, o gal 
net padėjo. Katalikų-pravoslavų žemių 
sankryžoje egzistavusi, valdoma politiniai 
įgudusių ir rafinuotų valdovų Lietuva 14- 
tame amžiuje tapo svarbiausias centrinės ir 
rytų Europos politikos židinys.

PUBLICATIONS
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"Pagans, Peace and the Pope 1322-1324: 
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Hirsch et al I (Leipzig, 1861), 21-269

Preussisches Urkundenbuch II ed. ed. M. 
Hein et al (Konigsberg, 1932-39)
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Mažeika, R. „Prekyba ir taika mirties 
zonoje: Prekybinės taikos sutartys tarp 
kryžiuočių ir Lietuvių XIV a." Lithuanian 
Catholic Academy of Sciences XHI-to 
Suvažiavimo darbai. Rome 1988

Rowell, S.C. "Pagana, Peace and the Pope 
1322-1324: Lithuania in the centre of 
European diplomacy" Archivum Historiae 
Pontificiae XXVIII (1990), 63-98

Vaičiulaitis, A. „Vidurinių amžių poetas 
Machaut Lietuvoje" Lietuvių Katalikų 
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A.tA.
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI

mirus, jo žmoną s. VALERIJĄ, sūnus RIMĄ ir 
VYTAUTĄ bei jų šeimas ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. S. S. Los Angeles Skyrius

A.tA.
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI

mirus, velionės vyrą JONĄ, dukterį JŪRATĘ ir sūnų 
RIMVYDĄ su šeimom, visus artimuosius JAV ir 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.

Los Angeles
Akademikų Skautų Skyrius
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Jonas Dainauskas

BRONIUS KVIKLYS 
SKAUTIŠKAS
VISUOMENININKAS

Žmogaus atlikti, išliktiniai jo kūrybos 
darbai neatsiranda „iš dangaus"; tų darbų 
daigai pasireiškia vaiko amžiuje, gi tų darbų 
prielaidos, daugiau ar mažiau, išryškėja 
jaunuolio amžiuje.

Fil. vyr. sktn. Bronius Kviklys parengė 
ir išleido keturis tomus „Mūsų Lietuva" — 
Lietuvos gyvenviečių savitą enciklopediją 
ir septynias didelio formato, knygas „Lie
tuvos bažnyčios", Lietuvos katalikų baž
nyčių istorinių bei architektūrinių žinių 
sąvadą. Gi iš viso jo paskelbtų raštų, 
straipsnių sąrašas yra net labai ilgas, o kur 
dar eilė jo redaguotų knygų, bei jo ilgus 
metus dirbtas redaktoriaus darbas. Viso to 
pradžia buvo Antalieptėje, j kurios vidurinę 
mokyklą Bronius 1926 m. (buvo gimęs 
1913 m. lapkričio 10 d.) persikėlė iš Utenos 
gimnazijos antros klasės (nes buvo arčiau 
tėvų namų). Ten, kaip tik tuomet įsisteigu
sioje skautų draugovėje, jisai pradėjo 
skautauti: pradžioje buvo skiltininkas, 
draugovės adjutantas, o nuo 1928 m. 
draugininkas. Toji draugovė leido laikraš
tėlį „Žalioji vėliava", kuriame Bronius 
pradėjo rašyti, ten pradėdamas savo ilgą 
žurnalisto kelią.

Antalieptės skautai domėjosi savo apy
linkės praeitimi (Antalieptės basųjų karme
litų vienuolynas, po 1831 metų sukilimo, 
rusų buvo uždarytas, o vienuolyno baž
nyčia paversta stačiatikių cerkve, kuri 1918 
m. buvo grąžinta katalikams; to buv. 
vienuolyno patalpose vienuolės suorgani
zavo ūkio mokyklą). Prie vidurinės mokyk
los skautai įsteigė „muziejų", kuriam rinko 
iškasenas, akmens ir kaulo dirbinius, senus 
pinigus, knygas ir kt. Įsteigė ir skaityklą, 
kuriai suaukojo apie 200 knygų. Ja naudo
josi skautai-ės ir kiti moksleiviai. Tą

Fil. B. Kviklys 1913-1990

bibliotekėlę tvarkė skautai, patys bent pusę 
knygų įrišę kietais viršeliais. Buv. tos 
darugovės organizatorius, mokytojas J. 
Prunskis (dabar pralotas) rašė: „mūsų 
supratimu, skautas turėjo būti kone švento 
gyvenimo žmogus. Apie rūkymą ar gėrimą 
nai kalbos nebuvo. . .". Krašto pažinimo 
entuziazmu Antalieptės skautai užkrėtė 
visą savo mokyklą. Tai buvo Broniaus 
„Lituanistinių rinkinių" ieškojimo ir rinki
mo pradžia. Labiausiai, vienok, Antaliep
tėje Kviklys pradėjo įsitraukti į R. Baden- 
Powell'io idealą: skautavimą kaip savitą 
gyvenimo būdą.

Atskirų asmenų gyvenime, paprastai, 
pasireiškia vienas kuris dominuojantis 
veiksnys, duodąs asmens gyvenimui neiš
dildomą atspalvį. Broniaus Kviklio gyve
nime, neabejotinai, dominavo tai, ką esame 
įpratę vadinti skautiškumu. O skautišku- 
mas tai savotiškas religingumo, patriotiz
mo bei humanizmo, altruizmo bendras 
išgyvenimas, reikalaująs iš savo sekėjų (t.y. 
skautų) išpažinti savo įsitikinimą gyvais 
darbais, sau nieko už tai nereikalaujant.
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Atlyginimu, išeidamas iš šio pasaulio, 
skautas išsineša nuovoką, kad per savo 
gerus darbus jisai pasaulį palieka nors kiek 
geresnį, nei jį rado. Kviklys, per visą savo 
gyvenimą, veik entuziastiškai, stengėsi 
nenutolti nuo skautiškumo idealų, įmano
mai jų siekiant kasdieniniame gyvenime.

1928 m. rudenį Kviklys vėl persikelia į 
Uteną, į tos pačios gimnazijos penktąją 
klasę. Utenoje jo visas laisvalaikis buvo 
skirtas skautavimui bei skautiškai spaudai 
ir. . . rinkimas senienų, knygų, laikraščių, 
iki 1932 m. kada baigė Utenos gimnaziją. 
Tų pat metų rudenį įstoja į Vytauto D. 
Universiteto Teisių fakulteto Ekonominį 
skyrių ir drauge į Korporaciją „Vytis", kur 
1933 m. buvo pakeltas senioru.

Pragyvenimui lėšų gauti, rudenį 1832 
m. pradeda dirbti Kūno Kultūros Rūmų 
laikraščių „Mūsų sportas" ir „Kūno kultū
ra ir sveikata" administratoriumi ir . . . 
technišku redaktorių. Čia Bronius buvo 
savo paties mokytojas: kaip spausdinys 
parengiamas spausdinimui, mokinosi leidi
nio redagavimo, korektūros ir teksto 
laužymo darbų. Nuo 1935 ir iki 1940, o 
paskui nuo 1942 ir iki 1944 m. buvo 
„Policija" žurnalo administratorius ir tech
niškas redaktorius. 1936-40 m. dar redaga
vo „Policijos kalendorių", o 1940 (su kitais) 
— „Policijos žinyną". Taip pat parengė ir 
paskelbė: 1938 m. „Saugokimės susisieki
mo nelaimių", o 1939 m. „Judėjimo Tvar
kos Nuostatai", formalius žurnalo leidini
us.

Korporacijos veikloje dalyvaudamas 
buvo Korporacijos „Vytis" atstovas V.D. 
Universiteto Studentų atstovybėje ir veik
lus valdybos narys. Vasaros atostogų metu 
nuvykdamas į tėviškę, 1937 m. Daugai
liuose įsteigė skautų draugovę ir jai pado
vanojo skautišką vėliavą.

Baigęs klausyti Ekonomijos skyrių, 
1937 m. parėjo į Teisės skyrių, kurį 
išklausė. Diplomuoto ekonomisto diplomą 
gavo 1943 m. parašydamas virš poros šimto 

puslapių disertaciją „Vartotojų kooperacija 
Lietuvoje 1918-1930 m.", kuri liko neats
pausdinta. 1943 m. parengė ir išleido 
knygutę „Daugailiai", papasakodamas apie 
savo tėviškę.

Okupacijos metu, Kaune, dalyvavo 
slaptoje skautų veikloje, o taip pat „rezis
tencinėje veikloje" ir drauge rūpestingai 
rinko pogrindžio, okupacijos metu, slaptai 
leistus laikraštėlius. 1944 m. vasarą su 
šeima pasitraukė į Vakarus, su savim 
paimdamas savo rinkinių dalį.

Vokietijoje, „pabėgėlių" stovyklose 
išbuvo iki 1951 m. pavasario. Ten 1944-45 
m. Illertissane prisidėjo prie Liet, ben
druomenės suorganizavimo ir buvo Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis. 1947- 
50 metais Memmingen'e ir Schwaebisch 
Gmuend'e lietuvių gimnazijose mokytoja
vo dėstydamas geografiją ir visuomeninius 
mokslus. 1946 m. Memmingen'e išleido 
knygutę „Lietuvių kova su naciais", o 1949 
m., Pelekio slapyvarde, išleido "Genocide, 
Lithuania's threfold tragedy".

Būdamas Vokietijoje, DP stovyklose, 
labiausiai rūpinosi lietuvių skautų veiklos 
atgaivinimu. Memmingene buvo Lituani
kos tunto tuntininkas, parengė skiltininkų 
kursų programas, tunto stovyklas.
1947. VII.7 Kassel'yje, LSS suvažiavimo 
metu, atgaivinus akademinės skautijos 
veikimą, Bronius iškarto įsitraukė į akade
minės skautijos darbą. 1948 m. pavasarį 
Broniui teko laikinai perimti Korporacijos 
„Vytis" vado ir Akademinės Skautijos 
Sąjūdžio vicepirmininko pareigas.
1948. VIII.12 ASS sueigos nutarimu tas 
pareigas Bronius perėmė pastoviam vado
vavimui ir parengė ASS jubiliejinį leidinį 
ASS „30 metų". Tai buvo savitas įvadas į 
ASS spaudos, laikraščių bei knygų, leidimą.

Po to Memmingen'o DP stovyklos 
„kareivinėse" gimė „Vytis", Korp! Vytis 
biuletenis. Jo pirmasis, 1948.IX.25 d. 
numeris buvo tik kelių puslapių, senu, 
nudėvėtu rotatoriumi, kiek virš 100 egz.
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JAV Korp! Vytis, A.S.D. ir Lietuvos vėliavos ir jų palydovai akademijoje. Iš k.: J. Variakojis, 
D. Laucius, R. Chiapetta, V. Kirvelaitis, V. Brazaitytė, D. Ankutė, G. Butts ir A. Buntinas. 
Foto J. Tamulaičio.

Akademijos paskaitininkai, iš k.: dail. P. Aleksa, kun. P. Garšva, fil. J. Dainauskas ir f ii. Dr. 
J. Gimbutas. Foto ]. Tamulaičio.

12

14



tiražu atspausdintas, bet ,Ą viso pasaulio 
kraštus" Broniaus išsiuntinėtas, kad už
megzti ir palaikyti ryšius su Korp! Vytis 
nariais, karo audros Lietuvoje, tikra to 
žodžio prasme, išbarstytus 5-kiuose pasaulio 
kontinentuose. Nuo pirmo numerio „Vy
tis" buvo leidžiamas reguliariai, kas mėnesį 
(Nr. 2 — 1948.X.25, Nr. 3 — 1948.XI.25, 
Nr. 4 — 1948.XII.25 d. ir 1.1. Veik iškarto 
tas biuletenis pasidarė ir „Studenčių 
Skaučių Draugovės" laikraštėliu, per tai 
tapdamas ASS periodika. Nuo 1949 m. 
pabaigos „Vytis" tapo platesnės apimties, 
lietuviškos išeivijos jaunimo žurnalas, ASS 
periodikos pradininkas, iki šiol einantis. 
Nuo 1950 m. pradžios tame žurnale 
pradėta spausdinti ideologiniai bei diskusi
niai straipsniai. Atsirado daug bendradar
bių ir korespondencijos iš įvairių kraštų su 
žiniomis apie ASS vietos vienetus bei 
narius. Ideologinių ir ASS veiklos organi
zacinių rašinių autorius, daugiausia, buvo 
Bronius. „Vytis" tampa ASS veiklos atra
ma ir veidrodis. 1951 m. vasarą „Vytis" iš 
Vokietijos perkeltas į JAV, į Chicago, 
pavadinimas buvo pakeistas į „Mūsų 
Vytis", kad ikišiolinį laikraščio pavadinimą 
nepainioti su tokio pat pavadinimo periodi
niu, nuo seniau leisto JAV. Buvo pakeistas 
tik pavadinimas, nes jo esmė ir iki dabar yra 
tokia pat, kokia susiformavo 1948 metais, 
atgaivinus akademinę skautiją.

DP stovyklų gyventojai į užjūrio kraš
tus pradėjo keltis 1947 m., o masiniai 1949 
m., bet Bronius į „naują pastovaus gyveni
mo kraštą" gavo keltis tik 1951 metais. Jo, 
naujo imigranto, plaučių nuotrauka, kaž
kaip, buvo sukeista su kito žmogaus 
nuotrauka. Persikėlęs į JAV iš karto 
apsigyveno Chicagoje. Reikėjo rasti darbą. 
Pragyvenimo šaltinį Bronius rado, kaip 
fizinis darbininkas, baldų fabrike, kuriame 
dirbo nuo 1951 ir iki 1963 metų. Nuo 1964 
ir iki 1967 m., irgi fizinį darbą, dirbo metalo 
gaminių fabrike. O 1968 m. buvo Tėvų 
Marijonų pakviestas dirbti „Draugas" 

dienraštyje vienu redaktoriumi, gana grei
tai įsitraukdamas į to laikraščio „vedamų
jų" parengimą. 1980 m. išėjęs į pensiją ir 
toliau rašė „Draugui". Vien „Draugo" 
laikraščiui Bronius parašė apie pusantro 
tūkstančio vedamųjų.

šiaip taip įsitaisęs „naujame pasaulyje", 
Chicagoje, Bronius tuoj įsijungė į lietuvių 
skautų vienetų organizavimą bei vadovavi
mą. 1952 m. pasitraukė iš Korp! Vytis 
pirmininko pareigų, labiau įsitraukdamas į 
„Mūsų Vytis" žurnalo parengimą ir kurį 
redagavo iki 1956 m. pabaigos, tam darbui 
skirdamas gal tiek pat laiko, kiek jam 
reikėjo skirti darbui fabrike. 1953 m. 
parengė spaudai ASS pirmąjį leidinį „400 
metų pirmajai Nemuno poemai". Gi 1954 
m. Chicagoje išleido „Akademinė Skautija 
1924-1954 metais. Trisdešimties metų 
gyvenimo, veiklos ir darbų apžvalga", 236 
p. Tam leidiniui medžiagą rinko nuo 1951 
m., prie to darbo pritraukdamas visą virtinę 
akademinės skautijos veikėjų. Buvo LSS 
Garbės Teismo narys. Kelis metus buvo 
„Vydūno Jaunimo Fondo" direktorių tary
bos narys. 1956 m. buvo pakeltas į vyresnio 
skautininko laipsnį, 1958 m. buvo apdova
notas LSS aukščiausiu garbės žymeniu: 
Geležinio Vilko Ordinu. O 1967 m. ASS 
suvažiavimo metu buvo išrinktas Korp! 
Vytis garbės nariu. 1970 m. įsisteigus 
Akademinės Skautijos Leidyklą, kelis me
tus buvo tos leidyklos vienas redaktorių, 
1972 m. parengdamas spaudai buvusio 
Lietuvos kariuomenės vado gen. St. Rašti
kio atsiminimų III-jį tomą, o 1974 m. fil. J. 
Danio ir fil. dr. J. Gimbuto monografiją apie 
prof. Steponą Kolupailą, Korp! Vytis 
garbės narį.

Čia paminėti Broniaus skautiškos veik
los etapai ar tos jo veiklos pagerbimo 
momentai, buvo tik dalis viso jo gyvenimo 
būdo. Jo paties požiūris, neabejotinai jo 
paties regėtas per skautiškumo prizmę, yra 
gana gerai nusakytas pabaigoje pratarmės j 
„Akademinė Skautija. . kur Bronius
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Kviklys 1954 m. spalio mėn. 16 dienai (ASS 
įsteigimo 30 metų sukakties dienai) rašo: 
........ šis leidinys išleidžiamas tik akademi
kų skautų-čių reikalams. . . Pirmoje eilėje 
norime pagerbti žuvusius, mirusius, iš
tremtuosius, kenčiančius akademinės 
skautijos narius. Drauge trokštame, kad 
juos skaitydami mūsų jaunieji ir svetimame 
krašte gyventų tais pačiais siekimais: 
tarnautų Pasaulio Kūrėjui, kenčiančiai 
Lietuvai, pagalbos reikalingam artimui. 
Akademinės skautijos darbuotojai šiuos 
tikslus prieš akis turėjo per visą 30 metų, 
dėl jų gyveno ir dėl jų mirė. Tikimės, kad 
jais seks ir jaunieji".

Taip pat buvo labai daug kitų Kviklio 
darbų, Lietuvių kultūrai svarbių, bet apie 
kuriuos nedaug kas žino. Jisai nuo 1947 m., 
t.y. DP stovyklos laikų glaudžiai bendra
darbiavo su majoro Ružancovo suorgani
zuota lietuviškų raštų bibliografijos taryba, 
bibliografinių kortelių parengimo darbą 
nenutraukdamas ir atsiradęs JAV, vis ir vis 
tokias korteles siųsdamas Ružancovui bei 
vėlesniems to darbo vykdytojams. Jisai nuo 
1963 m. bendradarbiavo „Lietuvių Enciklo
pedijoje", paskelbdamas daug savo rašinių 
1, 3-5, 7-14,18,19,21-23, 25, 28-30, 32, 34, 
36 ir 37 tomuose, t.y. čia rašė iki 1985 metų. 
1962-67 m., drauge su keliolika tokio pat 
palinkimo žmonių, veikė „Knygų mėgėjų 
klube" ir rašė to klubo biuletenyje apie 
retesnes lietuviškas knygas.

Dar Lietuvoje pradėjęs rinkti „daiktus" 
surištus su lietuviškumu, su Lietuva, 
Lietuvos istorija, tokių „objektų" rinkimą 
ypatingai suintensyvino JAV-se. Jis buvo 
pasidaręs aistringas lietuviškumo apraiškų 
dokumentacijos kolekcionierius. Jis rinko 
Lietuvos vaizdų, pastatų, bažnyčių foto
grafijas, kurias vėliau panaudojo savo 
keturių tomų „Mūsų Lietuva" ir septynių 
knygų „Lietuvos bažnyčios" veikalams 
parengti. Savo rinkiniuose buvo surinkęs 
daug senų lietuviškų knygų, lietuvių 
veikėjų korespondenciją, archyvus, auto
grafus, LDK monetas, Lietuvos respubli

kos pinigus bei garbės ženklus, lietuviškų 
organizacijų ženklelius, sukaktuvinius 
medalius surištus su Lietuvos praeitimi, 
Lietuvos pašto ženklus ir 1.1. Tuos savo 
rinkinius buvo gerai surūšiavęs. Daugiau
siai savo rinkiniais pasiremdamas Chica- 
goje buvo surengęs keliolika „lituanistinių" 
parodų, kurių kelios net buvo kilnojamos ir 
apkeliavo įvairias lietuvių gyvenamas JAV 
vietoves. Tokių parodų čia paminėtinos: 
pogrindinės Lietuvos 1940-52 metų spau
dos, naujosios Lietuvos pogrindžio spau
dos, Vilnius Lietuvos sostinė, lietuvių 
spauda Amerikoje (kuri apkeliavo JAV rytų 
ir vakarų vietoves), Antanas Smetona 
1874-1984 (A. Smetonos veiklos ir raštų 
apžvalga), Lietuvos kariuomenė, Vilniaus 
Universiteto 400 metų sukaktis (irgi apke
liavo lietuvių ateivių gyvenvietes), Lietu
vos krikščionybės sukaktis, „Varpo" 100 
metų ir virtinė kitų. Tų darbų eksponatų 
parengimas parodai ir net jų transportas, 
buvo Broniaus darbas. Vien techniškam tų 
parodų parengimui Bronius davė daugybę 
savo darbo dienų, neretai tų parodų 
parengimo išlaidas apmokant.

1964-68 m. išleido 4 tomus „Mūsų 
Lietuva", kuriuose davė apie keturis tūk
stančius iliustracijų, parodančių Lietuvos 
gyvenvietes. 1976 m. išleido „Lietuviška 
išeivija JAV". 1980-1987 m. išleido septyni
as knygas „Lietuvos bažnyčios", kurios 
ypač ryškios Br. Kviklio sugebėjimu pa
rinkti ir sutelkti bendradarbius.

Greta viso to, rašinėti į spaudą pradėjęs 
1927 metais Antalieptėje, pasidarė žurna
listas profesionalas, į spaudą rašęs iki 
paskutinių savo gyvenimo dienų. Apgrai
bomis galima pasakyti, kad ilgus metus 
bendradarbiavo: Mūsų sporte, Kūno kultū
ra ir sveikata, Talka, Bendras darbas, 
Skautų aidas, Tautos kelias, Trimitas, XX 
amžius, Lietuvos aidas, Jaunoji karta, 
šviesos kelias, Policija, Milicija, okupacijų 
meto pogrindžio spaudoje. Išeivijos laikų 
sąrašas laikraščių, kuriuose Kviklys ben-

14

16



dradarbiavo gal dar didesnis, nekalbant jau 
apie „Draugas" skilčių redagavimą ilgus 
metus. Čia taip pat būtina pakartoti, kad 
Kviklys virš astuonių metų redagavo 
„Mūsų Vytį", to žurnalo skiltyse vis ir vis 
pateikdamas samprotavimus apie ASS ir jo 
vienetų veiklą.

Bronius Kviklys niekad nemokėjo būti 
be darbo. Jisai taip pat neturėjo laiko 
„tuščiam laiko leidimui", neturėjo laiko 
pramogoms. Nerūkė, negėrė ir vis dėl to 
buvo labai socialus, mokėjo bendrauti su 
įvairiausiais žmonėmis. Pats telkdamas 
lituanistinius rinkinius, savo aplinką įtai
gojo lietuviškumu, susirūpinimu gyveni
mu Lietuvoje. Ypatingai sielojosi lietuviško 
jaunimo gyvenimu. Kasdieniniame gyve
nime buvo sugyvenamas, ieškojo kompro
misų, bet drauge buvo principingas, ypač 
kai klausimas lietė lietuviškumą, Lietuvą, 
lietuvius. Pažiūromis buvo konservatyvus, 
nemėgo radikalizmo. Per ilgus metus 
Chicagoje, buvo pasidaręs „lituanistinių 
informacijų savitas centras". Savo turėto
mis žiniomis mielai dalinosi su aplinka. Jei 
spaudoje rasdavo kokių duomenų liečia
nčių jo pažinčių plataus rato žmogų, tuoj 
„nukseroksavęs" tokią žinutę, pasiųsdavo 
tam asmeniui, kurį toji žinutė lietė. Jis 
stengėsi padėti kiekvienam lietuviui, jei 
toksai su savo „bėdomis" atsirasdavo 
Kviklio „akiratyje". Paskutiniais metais, 
ypač užsimezgiant ryšiams su okupuotos 
Lietuvos žmonėmis, Kviklys stengėsi padė
ti kiekvienam, kuris tik į jį kreipėsi iš 
Lietuvos, o ypač iš Gudijos lietuviškų 
„salų". Jis taip pat stengėsi padėti ir 
Suvalkijos trikampio lietuviams, neretai 
net pinigais „iš savo kišenės".

Kasdieniniame gyvenime, savo aplin
koje, Bronius Kviklys buvo tolerantingas ir 
nebijojo kompromiso, nors visas jojo 
bendravimas su žmonėmis, esmėje, rišosi 
su lietuviškumo puoselėjimu ir drauge su 
nesiliaujančiu naujų lituanistinių „objek
tų" telkimu, niekad negailėdamas savo 

asmeniškų pinigų, kad tik kokį naują 
lituanistinį „objektą" įgyti. Net paskuti
niais metais didelę dalį savo kuklios pensi
jos atiduodavo naujų lietuviškų knygų 
įgyjimui. Savo rinkiniais, ypač kai jais 
pradėjo domėtis įvairūs mokslininkai bei 
kultūrininkai iš Lietuvos, mielai leisdavo 
naudotis. Su Lietuvos mokslininkais bei 
kultūrininkais plačiai susirašinėjo ir parū
pindavo jiems reikalingą medžiagą. 
1989/90 m. net gana daug pas Bronių 
atvykdavo įvairių, daugiausiai mokslinin
kų, iš Lietuvos, kad susipažinti su jo 
rinkiniais. Buvo iškilusi kalba apie jo 
rinkinių, arba bent jų dalies perkėlimą į 
Lietuvą, tada Bronius sakė, jog tai buvo dar 
per anksti, nors, sakė kad jo rinkiniai turės 
kada nukeliauti į Lietuvą.

Priklausė „Lituanistikos Institutui" ir 
„Katalikų Mokslo Akademijai", o taip pat ir 
„Lituanistikos Tyrinėjimų ir Studijų Cen
trui", kurio Tarybos nariu buvo irgi iki savo 
mirties. 1984 m. sausio 24 d. Popiežius 
Jonas Paulius II-sis, už „Lietuvos bažnyči
os" veikalą fil. Bronių Kviklį apdovanojo 
auksiniu medaliu „Augustae Crucis In
signe pro Ecclesia et Pontifice", kurį jam 
atvežė ir įteikė vysk. Antanas Deksnys.

Metams praėjus po fil. Broniaus Kviklio 
iškeliavimo į negrįžtamą kelionę, jau 
galima matyti kokią didelę spragą jisai 
paliko išeidamas iš gyvenimo. Rinkiniai 
daugiau nepasirodo jo rengtose parodose. 
Daugiau nėra, net plačiai žinomo, savito 
„informacinio centro", pasidalinimo su 
aplinka naujausiomis „Lituanistinėmis" 
žiniomis, o ypač žiniomis iš Lietuvos, 
kurias surankioti Bronius labai gerai 
mokėjo. Lietuvių kultūros palaikymui ir 
plėtrai, jo netekimas yra didelis nuostolis. 
Tuo pačiu, jo palikti, paskelbti rašiniai 
įgauna dar didesnės svarbos, o ypatingos 
svarbos įgauna jo paliktas archyvas, kuri
ame, tarp kitų vertingų Lietuvai dokumen
tų yra didelis buv. Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos asmeniškas archyvas,
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rankraščiai.
Jo paties žodžiais, jo gyvenimo kelrodys 

buvo akademinės skautijos obalsis „Ad 
Meliorem" — daryti kuo geriau. Jam taip 
pat, sakė, visą laiką ypatingai rūpėjo 
Akademinio Skautų Sąjūdžio ir žurnalo 
„Mūsų Vytis" gyvavimas. Užtat, gal užbai
gai būtų prasminga čia pakartoti Broniaus 
žodžiai parašyti gale jo straipsnio „Akade
minei Skautijai 60 metų" („Pasaulio Lietu
vis" Nr. 8-9, 1984, p. 42, 43): „ . . .Nors 
Akademinė skautija jau baigia 60 metų, 

tačiau ji nesiruošia išeiti į pensiją, kaip 
dažnais atvejais atskiri žmonės daro. Ji 
nesensta, nes ji nuolat atjauninama savo 
naujai ateinančių narių lietuvišku krauju ir 
yra narių prieaugliu gaivinama. Taigi 
nereikia abejoti, kad ASS išliks dar daug 
metų. Ir tai yra jos prievolė — išlikti ir 
veikti mūsų tautos labui, lietuvybės išlaiky
mui, nes to reikalauja tautos ateitis. . . , o 
lietuviškoji visuomenė kviečiama visas 
pozityvias šios organizacijos pastangas 
paremti.".

AKADEMIJA B. KVIKLIUI PRISIMINTI

Fil Al. Likanderienė

Rodos, dar taip neseniai spaudėm kairę 
(pagal skautišką paprotį — dešinė lieka 
laisva, kad galima būtų padėti artimui) ir 
matėm jį įprastinėj vietoj bažnyčioj. Prabė
go metai ir ASS Vadija ruošė akademiją — 
minėjimą amžinybėn išėjusiam broliui.

Posėdžiavom, tarėmės; keitėsi nuomo
nės ir planai. Sunku rasti laiką, kad visiems 
būtų priimtinas, o Čikagoj renginių bega
lės. Galų gale apsistojom prie spalio 27. 
Paruošiamieji darbai ir rūpesčiai prasidėjo 
anksti pavasarį. Spauda ir radijo nuoširdžiai 
talkino.

Sekmadienį, spalio 27, rengėjai smarkiai 
triūsė salėje, prižiūrėdami, kad viskas būtų 
taip, kaip suplanuota — sustatytos kėdės 
paliekant platų taką vėliavoms praeiti, 
scena papuošta, portretas apšviestas, ir 1.1.

Lygiai 3 vai. p.p. į salę įnešama vėliavos: 
Amerikos, mūsų trispalvė, ASD ir Korp! 
Vytis. Vėliavnešiai yra visi ASS nariai: 
Jonas Variakojis, Darius Laucius, Richard 
Chiapetta, Vytenis Kirvelaitis, Vida Bra- 
zaitytė, Daina Ankutė, Gailė Butts ir 
Arūnas Buntinas. Vėliavos išsirikiuoja 
scenoje prie ASD ir Korp! Vytis skydų ir 
apšviesto fil. Broniaus Kviklio portreto. 
Akademiją pradėjo ASS Vadijos pirminin

kas fil. Edmundas Korzonas, trumpai 
paminėdamas šio minėjimo pagrindinę 
mintį — prisiminti ką Bronius Kviklys yra 
padaręs mūsų išeivijai ir mūsų tautai.

Gėlių puokštę, skirtą p. Bronei Kviklie- 
nei, priėmė duktė Danguolė. Abiem duk
rom — Danguolei ir Rūtai Kulikauskienei, 
atvykusiai iš Kalifornijos, buvo prisegtos 
gėlės ir Ramunei Lukienei, staiga sunegala
vus, gėlę turėjo perduoti jos vyras Vincas.

Toliau minėjimą vedė fil. Jūratė Varia- 
kojienė. Ji pristatė keturis kalbėtojus — dr. 
inž. fil. Jurgį Gimbutą iš Bostono, dailinin
ką Petrą Aleksą, „Draugo" redaktorių kun. 
Praną Garšvą, MIC ir istoriką fil. Joną 
Dainauską, trumpai apibudindama kiekvie
ną kalbėtoją.

Pirmuoju kalbėjo svečias iš Bostono, dr. 
inž. fil. Jurgis Gimbutas apie Bronių Kviklį 
ir jo 4-rių tomų veikalą „Mūsų Lietuva" ir 
septynias knygas „Lietuvos Bažnyčios". 
Dailininkas Petras Aleksa prisiminė Bronių 
Kviklį kaip bendradarbį, renkant „Lietuvos 
Bažnyčias". Tai buvo žmogus, kuris žinojo 
ką daro. Kun. Pranas Garšva, MIC nušvie
tė velionio žurnalistinį darbą, pabrėžda
mas, kad tai buvo ypatingo darbštumo 
žmogus. Jo straipsniai buvo spausdinami
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ne tik „Drauge", bet ir kituose laik
raščiuose. Istorikas fil. Jonas Dainauskas 
prisiminė velionio gyvenimą nuo jaunystės 
iki pat mirties, jo darbą skautų eilėse. Vieną 
kart skautas, visam gyvenimui skautas.

Duktė fil. Danguolė šeimos vardu 
padėkojo visiems atsilankiusiems, kalbėto
jams ir rengėjams.

Išnešus vėliavas, per pertrauką, susirin
kusieji apžiūrinėjo parodėlę — rankraščius, 
medalius, išleistas knygas ir didelio susido
mėjimo sulaukusią seną rašomą mašinėlę.

Meninę dalj atliko solistas Jonas Vazne- 
lis, padainuodamas keletą dainų, ir smuiki
ninkė Linda Valeckytė-Kerpienė. Abiems 

akompanavo muzikas fil. Alvydas Vasaitis. 
Akademija praėjo labai sėkmingai, žmonių 
buvo pilna salė, kalbėtojai kalbėjo trumpai 
ir įdomiai, kiekvienas savaip apibūdinda
mas a.a. Bronių Kviklį, meninė programa 
puiki, atsiliepimai visų geri. Padėka prik
lauso rengėjams — ASS Vadijos pirm. fil. 
Edmundui Korzonui, fil. Jūratei Variako- 
jienei, fil Leonui Maskaliūnui, fil. Vytautui 
Mikūnui, fil. Liudui ir v.s. Albinai Rama
nauskams, fil. Halinai Plaušinaitienei ir jos 
talkininkėms už rūpestį ir vaišes kavinėje, 
bei nuolatiniems talkininkams: velionio 
žentui dail. Vincui Lukui ir fil. Antanui 
Paužuoliui.

METAI BE BRONIAUS KVIKLIO
JONAS DAINAUSKAS

Kol žmogus gyvas, jo ryšiai su aplinka, 
santykiai su tos aplinkos žmonėmis turi 
apčiuopiamą vietą savo aplinkoje, kur to 
žmogaus įvertinimui daug, o ne retai 
daugiausiai nusveria tos aplinkos kasdieni
nės nuotaikos. Tačiau, kai žmogus iškeliau
ja į negrįžtamą kelionę, tai jo turėta, 
apčiuopiama vieta toje visuomenėje lieka 
tuščia tik kuriam laikui. Dažniausia ji net 
labai greitai tartum apauga užmaršties 
samanomis, išnyksta iš žmonių atminties. 
Kasdienybių banga „palaiko" daugiausia 
tik esančius, o ne iškeliavusius.

Tautos atminties laimei čia viskas 
priklauso nuo iškeliavusio praeitojo gyve
nimo kelio dvasinio „svorio" toje aplinkoje. 
Atmintis apie eilinį duonos valgytoją, kaip 
pienės pūkas, užmaršties vėjo labai greit 
nunešama į nebuvimą, bet darbščios dvasi
nės bitės sukrauto ir palikto turto tas vėjas 
nepajėgia nublokšti. Pirmučiausia to iškeli
avusio atminimas neišblėsta savo aplin
koje, bičiulių, draugų, bendradarbių, vien
minčių rate, kurio apimtis priklauso visų 
pirma nuo iškeliavusiojo paliktų turtų 
dvasinio svorio, o dvasinėje plotmėje 

mirusio paliktų darbų vertinimas gal 
labiausiai priklauso nuo jo sielos kūrybinio 
įnašo į paliktus darbus.

Jau metai praėjo, kai 1990.VIII.28 d. 
Chicagoje mirė lietuvių skautų veikėjas, 
ypač akademikų skautų spaudos pradinin
kas, žurnalistas, visuomenininkas, litua
nistikos kolekcionierius ir Lietuvos bei jos 
praeities vaizdų pateikėjas — Lietuvai 
davęs 11 didžiulių knygų — 4 knygas 
„Mūsų Lietuva" ir 7 knygas „Lietuvos 
bažnyčios". Nors tos knygos sukurtos 
išeivijoje, esmėje JAV, bet jų svarba 
lietuvių kultūrai labiausiai įvertinta Lietu
voje, kur, tik papūtus laisvėjimo vėjams, 
tuojau pradėta tas knygas persispausdinti, 
nes B. Kviklys tose knygose pateikė 
Lietuvos praeities sukurtus vaizdus, ku
riuos sovietiškoji okupacija visomis išgalė
mis siekė išnaikinti iš Lietuvos lietuvių 
atminties.

Dabar po metų jau pradedama suprasti, 
kad B. Kviklio kultūrinis palikimas yra ne 
tik labai didelis, bet tas jo didumas dar nėra 
pilnai suvoktas.
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Kviklio šeimos dalis akademijoje. Iš k.: fil. Danguolė, fil. Rūta Kulikauskienė, dail. V. Lukas 
(žentas) ir Rimas (vaikaitis). Foto ]. Tamulaičio.

ŠEIMOS PADĖKA

šeimos vardu norime išreikšti didelę 
padėką visiems susirinkusiems j šį minėji
mą. Ypatinga padėka Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui, kuris buvo šio minėjimo iniciato
rius. Dėkojame specialiam rengimo ko
mitetui — fil. J. Damauskui, fil. H. Plauši- 
naitienei, fil. V. Mikūnui, fil. L. Maskaliūnui 
ir paskaitininkams dr. Jurgiui Gimbutui, 
kun. Pranui Garšvai, dail. Petrui Aleksai, 
fil. J. Damauskui. Taip pat dėkojame 
programos išpildytojams: smuikininkei 
Lindai Valeckytei-Kerpienei, solistui Jonui 
Vazneliui ir muzikui fil. Alvydui Vasaičiui.

Dėkojame ne tik kad susirinkote po 
metų mirties prisiminti tėtį, bet daugiausiai 
už tai, kad visi į gyvenimą įnešėte daug 
džiaugsmo, įdomumo ir tuo buvote svarbi 
jo ir mūsų gyvenimo dalis.

Nors tėvo mirtis buvo labai skaudi, bet ' 
daug ramybės suteikė jausmas, kad tėtė 
gyveno ir gyvenime atsiekė ko norėjo. Jis 
turėjo šeimą, kuri jį mylėjo, savo lietuviš
kus projektus ir Jus visus gerus draugus. 
Tėveliai mus išmokino pamilti lietuvišką 
knygą, grožėtis lietuviška poezija, nervuo
tis apie lietuvišką politiką. Visa tai buvo jų 
gyvenimo kasdienybė. Tėtei nerūpėjo 
materialinės gėrybės, nei rūbai, nei maši
nos, nei namai. Bet mūsų gyvenimas buvo 
ypatingai turtingas ir įdomus — nes į mūsų 
namus apsilankydavo daug įdomių žmonių 
— už tai mes dėkingos Jam ir Jums.

Ačiū už atsilankymą

Ramunė Kviklytė-Lukienė
Kviklių šeimos vardu
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VYDŪNAS GRĮŽO. . .

Detmoldo mieste — Vokietijoje, toli 
nuo pavergtos Tėvynės, bet neabejodamas 
jos laisvės ryto aušra, 1953 m. vasario 20 d. 
užmerkė akis Vilius Storasta-Vydūnas, 
didus Lietuvos sūnus, mąstytojas, kūrėjas. 
Buvo Jis taip pat ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Korp! Vytis Garbės Narys.

Lietuvos Respublikos kultūros ir švieti
mo ministerijos ir Vydžno draugijos inicia
tyva, buvo pradėta rūpintis Vydūno vardo 
įamžinimu ir Jo palaikų pargabenimu į 
laisvą Lietuvą. Įgaliotas Kauno miesto 
tarybos deputatas Vygintas Grinis labai 
sėkmingai atliko gana komplikuotą gautąją 
užduotį, trumpu laiku sutvarkydamas 
visus tai liečiančius reikalus. Vietos, Lipės 
apskr., vadovybės kooperacija, organizaci
nės paslaugos ir finansinė parama buvo 

ypač svari ir jautri dovana šiuo metu 
Lietuvių tautai. Su pasididžiavimu galime 
šiandien taip pat dėkoti ir mūsų Vydūno 
Fondui — jo ilgamečiui pirmininkui v.s. fil. 
Vytautui Mikūnui, kurio tiesiogiu rūpesčiu 
iki to laiko buvo finansuota Vydūno kapo 
Detmolde priežiūra, bei užmegzti artimi 
santykiai su Vydūno draugija ir jos pirmi
ninku Vaciu Bagdonavičiumi.

Ir taip po trisdešimt aštuonių ilgų metų, 
1991 m. spalio 17 dieną prie Lazdijų buvo 
iškilmingai sutiktas atgabenamas karstas 
su Vydūno palaikais, palydėjimui į amžiną 
poilsio vietą Rambyno papėdėje, senosiose 
Bitėnų kapinaitėse.

Antrasis sustojimas buvo Kaune, kur 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, 
nebojant vėlyvo vakaro ir vis užklystančio
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1991.10.19 Bitėnai. Prie naujai supilto Vydūno 
kapo — Vydūno draugijos nariai.

rudens lietaus, kantriai laukė atvykstančių 
minia žmonių su degančiomis žvakutėmis 
rankose. Uniformuotų Lietuvos karių 
nešamą karstą prie Laisvės paminklo 
atlydėjo tautiniais rūbais pasipuošę jau
nuoliai, nešini fakelais. Karstas pasidengė 
gėlėmis. Suskambo bokšto varpai, „Lietu
viais esame mes gimę". . . sutiktuvių 
žodžiai, choro giesmės. Lyg jūra subangavo 
visų tyli, švelni goda dainoj. . .

Netrukus iš Kauno palydos vilkstinė 
pajudėjo Šilutės link, pakelyje dar sustojant 
Jurbarke, kur nepaisant gilios nakties 
tebelaukė žmonės. Gėlės ir pagarba, pri
pažinimas, tradicinis sutikimas ir palydėji
mas. . .

Nebetoli jau buvo aušra, kai vilkstinė 
sustojo prie Šilutės Kultūros rūmų. Tary
tum burtų lazdele kažkam palietus, išsiriki
avo jaunuolių gretos, belaukiantieji, gėl
ėmis nusisaigstė karstui takas. Visų 
rūpestingumu ir meile padabintose patal
pose, ant paruošto katafalko buvo užkeltas 

v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė,
1991 m. spalio 19 d. Bitėnų kapinaitėse 
perlaidojant VYDŪNO palaikus. . .

Mes Lietuvos vaikai
Stovėsim vienširdžiai.
Tvirta dora,
Rankoj ranka
Visi už Lietuvį,
Tėvynę Lietuvį. . .

tarsi testamentiniu palikimu
pakartotinai skambėjo jau himnu virtę Vydūno 
žodžiai. . .

Tarytum aidu atliepkime jiems, kad tai liks mūsų 
širdyse įrašyta. . .

Kad bendrame darbe —
išmintim ir meile ugdomoj Tėvynės Lietuvos 
visagalėje — 
augsime kartu. . .

Gyvas ir neramus liks Vydūnas savoj laisvoj 
Tėvynėj
Jo idėjų tęstinume!

Vydūno Jaunimo Fondo
ir

Skautijos vardu

Budime — Ad Meliorem!

karstas, slepiąs ir palaikus, ir nuoskaudą, ir 
nepalaužiamą tikėjimą, ir viltį. Aplink gėlių 
žiedai, balti gėlių žiedai. . .Kiekviename 
žingsnyje matai, jauti Vydūno dvasią. Jo 
užmojų, subtilų pristatymą, istorinį paliki
mą. Dailininkės Ievos Labutytės ir Sofijos 
Komomerskytės vadovaujama talka nes
kaičiavo nei tam skirtų valandų, nei rankų.

Nuo pat ankstaus ryto praviro durys 
atsisveikinimui su tuo, kuris grįžo namo. 
Veik nesustojamai paliai karstą judėjo gyva 
žmonių banga — taip iškalbiai tyli. . . 
Besidriekiančiu kaspinu išsiliejo toli į 
koridorius, čia pat tvarkant, atnešamos 
gėlės. Ant karsto puokštėje — ir mūsų
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Vydūno Fondo ir Skautijos žiedai. Keitėsi 
garbės sargybos. Viens po kito pastoviai 
aidėjo muzikinių vienetų tonai, arfos ir 
kanklių aidai, Vydūno raštų ištraukos. 
Negęstančią, amžinąją ugnį prie karsto 
saugojo budį apeiginio folkloro „Kūlgrin
dos" grupės nariai. Evangelikų liuteronų 
apeigomis buvo baigta lankymo diena.

Nepaliovė ašarojus rudens lietumi 
spalio 19-ji. Paskutinėje garbės sargyboje 
sustoja giminės, vietos vadovybės ir Vydū
no draugijų atstovai. Karstas su Vydūno 
palaikais išlydimas į Šilutės evangelikų 
liuteronų šventovę, kur jo laukia vysk. 
Jonas Kalvanas ir kunigai. Čia kalbėjo ir 
Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis.

Po pamaldų Vydūno palaikai vežami 
prie Rambyno, kur karstas nešamas į kalną 
uniformuotų Lietuvos karių, lydint organi
zacijų vėliavoms, atstovams. Nuo pat 
slėnio iki pat kalno viršaus platus lydinčiųjų 
ratas. Aukure suliepsnoja ugnis. Nuskam
ba „Kūlgrindos" ansamblio atliekamos, 
kanklių palydimos senosios lietuvių 
dainos-giesmės. Žodis Vydūno atmini
mui. . .

Ir jau galiausia kelionė į paskutiniojo 
poilsio vietą, čia pat netoliese, į senąsias 
lietuvninkų kapinaites Bitėnuose, iki šiol 
beveik pamirštas laiko tėkmėje. Tik nuos
tabiu susiklausymu, radus atsaką talkai 
veik visoje Lietuvoje, per porą savaičių jos 
buvo išvalytos, transformuotos į bemaž 
buvusį stovį, parengtas kapas pagal archi
tektų Purvinų projektą.

Nuo kalno lėtai pajuda masinė eisena 
paskui jaunų pečių nešamą karstą. Lietaus 
lašai kažkur toli. Rudens varsomis žaidžia 
vėjas, linguojant medžių viršūnėms, tary
tumei lopšinę ošia ąžuolai. . . Skamba 
giesmės ar tautos rauda? . . O lygiu 
žingsniu eisena juda pirmyn.

Netalpino visų atlydėjusių, kad ir 
glaudžiai stovinčių, mažytės kapinaitės. 
Toli aplinkui spietėsi jie, kai Gimtinėje, 
laisvoj Tėvynėj, į raudonomis plytomis 
išmūrytą kapą leidosi Vydūno palaikų 
karstas, dengiamas savo krašto vėliavos.

Paskutiniajam atsisveikinimui šilutiškis 
Saulius Sabonis kviečia Aukščiausios Tary
bos pirm. Vytautą Landsbergį, Vydūno 
draugijos pirm, filosofą Vacį Bagdonavičių, 
poetą Kornelijų Platelį, Vydūno giminaitį 
Jurgen Storostą, Vydūno Fondo bei Skauti
jos vardu — Stefą Gedgaudienę, ir evange
likų vyskupą Joną Kalvaną. Po apeiginių 
religinių giesmių, duobė pridengta ir. . . 
netrukus iškilo gėlėmis nuklotas naujas 
kauburėlis su kukliu mediniu paminklu — 
krikštu: „Czon ilsis ramybėj VYDŪNAS 
1868.III.22 — 1953.11.20. Lietuvos himnas 
nubangavo širdimis ir medžių viršūnė
mis. . .

Daug liko dar neskubančių skirstytis, 
nors vakaro prieblanda buvo čia pat. Beveik 
galėjai pažodžiui girdėti erdvėje aidinčius 
Vydūno žodžius: „Mes Lietuvos vaikai 
stovėsim vienširdžiai. Tvirta dora, rankoj 
ranka visi už Lietuvą, Tėvynę Lietuvą. . ."

Kalbėdamas apie Vydūną fil. V. Bagdo
navičius sakė: „Prieš akis — dar ilgas 
Vydūno sugrįžimo į mūsų protus, širdis, 
sielas kelias, daug ilgesnis negu nuo 
Detmoldo iki Rambyno". Tačiau jau tie 
pirmieji žingsniai užtikrino Vydūną neabe
jotinai liksiant gyvu, nemariu savo Tautoj! 
Žingsniai nuo Detmoldo iki Bitėnų kaubu
rėlio, Šilutės orus pajėgumas susiklau
syme, tyli, bet užtikrinta pakaita net 
spragos prielaidai, vaišingų namų atviros 
durys — buvo apraiška gilios istorijos, 
turtingos ir daugiažiedės tautos kultūros 
— kūlgrinda jos išsilaikymui, fakelas 
nesvyruojančios vilties. . .

v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė
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Vydūno palaikus Bitėnuose laidojant š.m. spalio 19 d. kalba Lietuvos evangelikų liuteronų 
vyskupas Jonas Kalvanas. Nuotraukos centre Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirm. Vytautas 
Landsbergis, greta LSS ir Vydūno Jaunimo fondo atstovė vs tn Stefa Gedgaudienė ir Vydūno 
brolio vaikaitis filologas Juergen Storast. Nuotr. Z. Putilovo

KALBŲ IŠTRAUKOS PASAKYTOS PRIE NAUJO 
VYDŪNO KAPO

LIETUVOS A.T. PIRMININKO 
VYT. LANDSBERGIO KALBA

Vydūno mintis skriejo aukštai ir buvo 
labai šviesi. Ji matė žmoniją ir matė tautas. 
Ir matė vieną tautą, kuri buvo Vydūno 
tauta ir kuri buvo jo rūpestis. Jo gyvenimo 
rūpestis buvo, kad ta tauta būtų dorovinga 
ir kilni. Kad ji tuo būdu pati apsigintų ir 
išliktų, ir kad ji tuo būdu atliktų savo 
paskirtį ir pašaukimą kaip žmonijos dalis. Iš 
tos minties aukštumų Nemunas neskyrė 
kairiojo ir dešinio kranto, kur galų gale ir 
buvo ta pati senoji paslaptinga skalvių 
žemė. Iš tos aukštumos nebuvo skirtumo 
tarp Nemuno žemupio ir aukštupio. Vydū
nas matė savo tautą, matė žmones, kuriuos 

buvo išdraskę į šalis istorijos negandai ir 
prievartos veiksmai, ir užkariavimai, bet 
kurie liko kaip viena vienuma, kalbantys ta 
pačia kalba, ta kalba dainuojantys savo 
dainas, turintys panašų būdą ir vandenį 
semiantys iš lietuviškais vardais seniai 
seniai pavadintų upių, šiandien Vydūnas 
mus moko, mums kalba apie tuos paprastus 
ir pagrindinius dalykus ir įpareigoja, kad 
mes prisidėtumėm prie jo dvasios gyvybės 
tarp mūsų ir tarp mūsų vaikų. Kad 
Lietuvoje būtų siekiama dorovės ir sutari
mo. Ir kad Lietuva būtų labai stipri — 
būdama labai taikinga. Toks buvo Vydūnas.
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Prie Vydūno kapo duobės kalba Vydūno brolio anūkas filologas iš Berlyno Jurgen Storosf. 
Bitėnai, 1991.10.19

DR. JURGEN STOROST 
KALBOS VERTIMAS

Kaip Vilhelmo Storostos giminaitis, 
kuris jaučia ypatingą Vydūno sielos artu
mą, norėčiau lietuvių tautai ir jos vyriausy
bei padėkoti, kad šiuo metu, taip greitai po 
išsilaisvinimo, Vydūno noras yra išpildo
mas. (. . .) Kaip dažnai ir kaip mielai jis 
buvodavo ant švento lietuviams kalno 
Rambyno, ant kurio jis arčiau jautė Dievo 
buvimą. Jis mėgo tylius vakarus ant kalno, 
jis buvo Rambyno siela, kai tyliai žvelgdavo 
nuo kalno j upę ir į lygumą. Knygoje 
„Lietuvių ir vokiečių santykiai per septynis 
šimtmečius", keturiasdešimt šeštame pus
lapyje, jis kaip ir Gėtė, rašo: „O, jūs tylūs 
vakarai ant Rambyno, kai nėra jokio 
dvelksmo! Ką pasakoja nedrebantys drebu
lės lapai, nejudantys beržo lapeliai ir 
nesiūbuojančios pušų viršūnės? Ir ką byloja 
nesigirdintys paukščių ir įvairiausios gyvi
jos balsai? Viskas kalba apie gyvenimą ir 
skelbia būtj.

VYDŪNO DRAUGIJOS PIRM. 
V. BAGDONAVIČIAUS 

KALBA

šiandien vėl Vydūnas atsiranda tarp 
mūsų, tarsi tai būtų ne tik prieš trisdešimt 
aštuonerius metus laikinam poilsiui jį 
guldžiusių žmonių valia, ne tik mūsų 
karštas noras, bet ir paties Aukščiausiojo 
valia. Nuo mūsų kojų nukrito pančiai, nuo 
rankų antrankiai, pranyko kitokia prievar
ta. Mes įgijome galimybę eiti savo keliu, eiti 
ten, kur norime, ir kaip norime. Tik ar 
pakankamai šviesos tame kelyje? Tik ar 
tikrai žinome, kur būtent reikia eiti ir koks 
svarbiausias to ėjimo tikslas? Ar neužmirš
tame kažko labai svarbaus, galgi net 
svarbiausio? O ar tas svarbiausias dalykas 
nėra tai, apie ką kalba dvylika giliausios 
išminties kupinų filosofijos traktatų, dau
giau kaip trisdešimt dramos veikalų, šimtai 
rašinių laikraščiuose ir žurnaluose? Ar jis, 
tas svarbiausias dalykas, nesklandė tilžiš
kių giedotojų dainose ir giesmėse? Ar jis
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Romuva — tai rojus. Kai Vydūnas gyveno 
netoli čia, anapus Nemuno, Tilžėje, kur 
tada jau įsigalėjo nacizmo ideologija, sukė
lusi lemtingą Antrąjį pasaulinį karą, mes, 
studentai, skaitydavome laikraščiuose, 
kaip jis būdavo jaunuolių užpuldinėjamas, 
niekinamas dėl jo lietuviškumo. Bet jis tai 
tyliai, kantriai iškentėjo. Išlaikė dvasios 
orumą ir širdies romumą. . . Apaštalo 
žodžiais tariant, šmeižiamas jis neatsikirti- 
nėjo, kentėdamas ne grasino, bet viską 
pavedė teisiajam Teisėjui, kuris ir vedė jo ir 

jo tautos likimo kelius. Du kartus teko man 
susitikti su velioniu. Pirmą kartą 1935 
metais Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, kur Vydūnas Mažosios Lietuvos 
draugijos kvietimu skaitė paskaitą, kurią ir 
aš išklausiau. Dabar antrą kartą prie kapo 
šioje Romuvos vietelėje. Tikiu susitiksiąs 
dar trečią kartą: kaip rašo pirmojo amžiaus 
tremtinys apaštalas Jonas savo Apreiškime: 
„Mirusieji bus teisiami iš užrašų knygose 
pagal darbus. . .

Nenutrūkstamos eilės lankytojų atiduoda pagarbų į tėvynę grįžusio Vydūno palaikams.

25

26



JAV diplomatas Algirdas 
Rimas su žmona Ramune 
ir sūnumis — 
Algiu ir Andriumi.

FIL. ALGIRDAS RIMAS TARNAUS 
JAV AMBASADOJE VILNIUJE

JAV ambasados Kanados Ottavoj pir
masis sekretorius fil. Algirdas Rimas yra 
paskirtas j JAV ambasadą Lietuvoje, Vilni
uje.

Diplomatas Algirdas Rimas gimė 1941 
m. Vilniuje, pakrikštytas Aušros Vartų 
bažnyčioje. Karo metu su tėvais pasitraukė 
į Vokietiją, Kempteną Bavarijoje. 1949 m. 
atvyko j Jungtinės Amerikos valstybes. 
Pradžios, gimnazijos ir ekonomijos bei 
diplomatijos mokslus baigė New Yorke. 
Vietnamo kare buvo armijos leitenantas. 
Pasižymėjęs mokslo gabumais baigęs au
kščiausiais pažymiais, buvo pakviestas į 
JAV diplomatinę tarnybą, kur jau tarnauja 
20 metų, gyveno įvairiuose pasaulio kraš
tuose, eidamas atsakingas diplomatines 

pareigas. Fil. Algirdas yra inž. Zigmo ir 
Bronės Kanytės Rimų sūnus, kurie gyvena 
New Yorke.

Fil. Algirdas sukūrė šeimą su fil. Ra
mune Vilkutaityte, Ph.D, turi du sūnus — 
Algį ir Andrių jau studentus.

Į Korp! Vytis fil. Rimas įstojo New 
Yorke ir ėjo įvairias pareigas ASS skyriuje. 
Buvo labai veiklus skautų organizacijoje. 
Priklausė Tauro tuntui, Dr. J. Basana
vičiaus skautų vyčių būreliui.

Fil. Ramunė irgi buvo veikli skautė ir 
akademike New Yorko skaučių vienetuose. 
Tenka palinkėti jiems sėkmingo darbo ir 
pasisekimo Gedimino mieste. To linki 
Akademinis Skautų Sąjūdis.

K.J. Bileris
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GRĮŽUS Iš
BESIKEIČIANČIOS LIETUVOS

Sužinojus telefonu, kad nepavyks tą 
dieną išvykti, ruošiausi važiuoti į skautų 
stovyklą. Buvau skautė nuo pat mažens. O 
gimnazijoje būdama stipriau įsijungiau į 
ateitininkų veiklą. Tai nežinojau ko tikėtis 
iš stovyklos. Telefonu kviečiau Ritą (savo 
bendrakeleivę) kartu į stovyklą. Bet ji 
negalėjo.

Į stovyklą nuvažiavau su Jaunium, 
Aurelija ir jos drauge Ligita. Nuvykom į 
paskelbtą vietą, bet lietuvių skautų nebu
vo, tik grupė rusų. Jauniui neaišku, kur 
dingo kiti stovyklautojai, o man tik ėjo 
baisios mintys, kad jiems kas blogo atsitiko. 
Nuvažiom vienur ir kitur, bet jų neradom. 
Nuvažiavom prie krioklių, kur maudėsi 
žmonės, (šitų krioklių srovė tokia stipri, 
kad reikia virve laikytis per juos pereinant. 
Tai buvo kiti stovyklautojai. Mat skautai 
buvo įrengę savo stovyklavietę, bet atėjusi 
rusų grupė ten irgi įsitaisė sau stovyklą. 
Lietuviai su jais nenorėjo turėti nieko 

bendro, tai vidury miško surado sau vietą.
Buvo jau vakaras, kai atvykom ir 

pastatėm palapines. Iš viso buvo apie 20 
žmonių. Toje grupėje JAV atstovai buvo 
Rūta Kalvaitytė ir Darius šilas. Jie išbuvo 
tik vieną naktį, nes turėjo sugrįžti į darbą. 
Taip pat buvo ir Dana iš Australijos, kuri 
dirba Lietuvoje sų atsilikusiais vaikais.

Lietuvos skautai akademikai buvo 
nuostabiai draugiški. Dainavom, maudė
mės, dainavom, valgėm, dainavom, malkas 
rinkom ir dainavom. Niekad nesu buvus 
tarpe žmonių, kurie tiek daug liaudies 
dainų mokėtų. Ir šokom apie laužą, ir 
jaučiaus taip priimta. Smagu man buvo 
tarp pušynų, žiūrėti į žvaigždes, maudytis 
mėnesienoje.

Rolandas iš Klaipėdos, mano suprati
mu, tikras „Ponas Miškininkas". Jis žinojo 
viską apie bet kurį augalą. Jo padaryta 
arbata iš uogų, lapų, krūmų ir medžių buvo 
skaniausia, kurią kada nors esu ragavus.
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Valgėm skaniai — visi buvo maisto sunešę. 
Tikrai nebuvo bado. Rolandas iš rąstų 
pastatė suolą, kad būtų galima atsiremti ir 
patogiai prie laužo sėdėti.

Neišbuvau per visą stovyklą, nes turė
jau sugrįžti į JAV, tai nežinau kaip praėjo 
akademikų spalvų įteikimas. Jiems trūksta 
vadovavimo, patyrimo. Nebuvo jokios 
suplanuotos dienos eigos. Iš jų tik viena 
Monika buvo stovyklavus Amerikoje, ir ji 
išbuvo tik vieną naktį. Jiems reikia unifor
mų, programos, vadovų, šlipsų ir pan. Bet 
jie galėtų mums dėžėmis perduoti savo 
lietuvišką nuotaiką su dainomis.

Vygis buvo atvykęs su žmona ir dviem 
vaikeliais. Jie lakstė visur. Man dar neaišku 
kaip Rolandas taip aukštai medyje pakabino 
virvę, kad būtų vėliavos stiebas. Įrašiau 
gyvą laišką Amerikos jaunimui (skautams 
ir kitiems žmonėms). Tik Monika pažįsta 
Tėvą Saulaitį ir visiems pasakojo apie jį ir jo 
gerą širdį, ir visi perdavė jam linkėjimus. 
Vieną naktį, Rolandas surengė kaukių balių 
ir pats užsidėjo baisią, gąsdinančią kaukę. 
Rimvydas juokėsi, kad jam reikėtų prie 
„kaimynų" (rusų) prieiti paprašyti cukraus 
su ta kauke. Bet man jau reikėjo stovyklą 
palikti, niekuomet nepamirštant, kaip 
smagu ir gera buvo ten pabūti.

Grįžau į Kauną ir spėjau dar nueiti į 
zoologijos sodą su Dėde Severinu ir Jonu, 
šiame sode gyvuliai žymiai arčiau žmonių, 
negu amerikietiškuose. Ieškojom briedžio, 
bet neradom. Juokėsi teta Janytė, kad kaip 
aš galėjau būti Lietuvoje ir nematyti 
briedžio. Palikom kitam kartui. Daug liko 
kitam kartui. Jaunius tik prašė nelaukti 12 
metų prieš sugrįžtant.

Kelionė buvo smagi. Mintyse sukosi 
matyti vaizdai ir įspūdžiai. Buvo liūdna 
palikti gimines, bet taip gera, kad galėjom 
taip maloniai pabendrauti. Rygoje sutikau 
Dainą, Donatą ir Darių Siliūnus ir kitus 
Chicagos krepšininkus. Ten buvo ir Laura 
Valavičienė, kuri laimėjo premiją teniso 
žaidynėse. Apsidžiaugiau, pamačius Dalią

Lietuvos skautų stovykla prie Ignalinos. Ten kelias 
dienas lankėsi Rūta Musonytė ir Darius šilas. 
Nuotr. Dariaus Šilo.

ir Gintarus Lietuvninkus (Aišku, pusbrolis 
Jonas negalėjo atsistebėti). Su Dalia ir 
Gintaru praleidau dieną Kopenhagoje.

Dabar Lietuva jau laisva ir pripažinta. 
Kai prezidentas Bushas pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę atostogavau Union Pier, 
ML Visi namai dar buvo tylūs, nes miego
jom. Staiga po langu pasigirdo Lietuvos 
himnas. Lauke stovėjo grupė lietuvių, 
garsiai giedančių himną. Gailius Draugelis, 
kuris prieš dieną buvo grįžęs iš vasaros 
darbo Japonijoje, negalėjo atsidžiaugti, kad 
jį prižadino Lietuvos himnas. Tikrai su 
himnu buvo nepaprastai gera pradėti naują 
dieną, naują gyvenimo prasmę.

RŪTA MUSONYTĖ
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Ril. Renata Borucki Ramanauskaitė perėmė Chicagos Aušros Vartų tuntininkės pareigas. 
Nuotraukoje ji tarpe tėvų: f ii. Liudo ir v.sk. Albinos Ramanauskų.

gus ryšius su kitomis skautėmis, nes jos 
visos siekia tą patį idealą.

Penktas įstatas: „Skautė mandagi ir 
kukli." Skautė neišsivaizdina ir išklauso 
visų mintis. Ji daili, nesiurkšti, ir nuosaiki. 
Ji gerbia kitų nuomones, nes ji yra pati 
verta garbės.

šeštas įstatas: „Skautė gamtos drau
gė." Skautė žino, kad pasaulio likimas yra 
kiekvieno atsakomybė, ir ji elgiasi atitin
kamai. Skautė iškylauja ir stovyklauja 
gamtoje, kad ją geriau suprastų ir gerbtų. 
Ji niekada gamtą nesužaloja, ir stengiasi ją 
palikti tokia pat kaip ją rado.

Septintas įstatas: „Skautė paklusni 
savo tėvams ir vyresniesiems." įstatymai 
yra reikalingi dėl tvarkos ir darnumo. 
Taigi, skautė yra paklusni ir priima tėvų 
ir vyresniųjų patarimus, nes jie yra 
daugiau patyrę. „Kas nemoka klausyti, 
tas negalės įsakyti." Sese, Budėk! (p. 55). 
Skautė mokinasi būti klusni ir taip pat 
vadovė.

Aštuntas įstatas: „Skautė linksma, 
susivaldo ir nenustoja vilties." Bendrai, 
skautės požiūris yra pozityvus. Net ir 
bėdose ji nenusivylia. Nežiūrint kokia 
padėtis, ji nepraranda savo perspektyvos. 
Skautė visuomet linksma ir maloni. Ji 

nepyksta ir nepykina kitus. Nepasiseki
muose ji nenustoja vilties, bet vis žiūri į 
savo didelį planą.

Devintas įstatas: „Skautė taupi." šis 
įstatas rišasi su šeštuoju įstatu — „Skautė 
gamtos draugė." Skautė taupo ne tik 
turtą ir laiką, bet ir gamtos grožybes. Ji 
neišeikvoja gamtos turtus, bet juos apsau
goja ateinančioms kartoms.

Dešimtas įstatas: „Skautė blaivi ir 
skaisti savo mintyse, žodžiuose ir veiks
muose." Skautė neabejotinai elgiasi savo 
pasiryžymuose. Ji atmeta žalingas ir 
blogas mintis ir visados elgiasi pavyzdin
gai. Kiekviena skautė yra savo organizaci
jos atstovė ir kaip atstovė, ji turi atitinka
mai elgtis.

Jeigu mes kaip skautės ištikimai laiky
sime skaučių įstatus, tai mes tikrai 
išpildysime Baden Powellio idealus ir 
tikrai tarnausime Dievui, tėvynei ir 
artimui. Vykdant šiuos įstatus mano 
gyvenimas tampa daug geresnis ir malo
nesnis, ne tik skautijoje, bet visose 
gyvenimo srityse. Aš pasiryžtu stengtis 
šiuos įstatus visuomet vykdyti.

Panaudota literatūra:
1 Lietuvių Skaučių Seserija. Sese, Budėk.
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PAKĖLIMAI

Lapkričio 1 d. proga, ASS vadijai 
pristačius, LSS Tarybos Pirmija gruodžio 6 
d. nutarė pakelti j vyresniškumo laipsnius 
šiuos ASS vadovus, vadoves:

Į skautininko, skautininkės laipsnį 

psk. fil. Rimantą Griškelį, Chicago, 
psk. fil. Danutę Hofmanienę, Washington, 
psk. fil. Andrių Kirvelaitį, Urbana.

Į paskautininkės laipsnį

fil. Nidą Bichnevičiūtę, Chicago, 
fil. Birutę Viskantienę, L. Angeles.

Sveikiname pakeltuosius ir linkime 
sėkmės darbuose.

Fil. Meilė Mickienė sėkmingai dirba 
Lietuvos Ambasadoje Washingtone ir yra 
Užsienio pasų išdavimo vedėja. Reikalui 
esant galima rašyti EMBASSY OF LI
THUANIA, 2622 Sixteenth St., N.W., 
Washington, DC 20009. Darbo valandomis 
galima skambinti telefonu 202-234-5860.

Lietuvos užsienio pasui gauti reikalinga 
užpildyti anketą, pridėti 2 asmenines 
nuotraukas ir $25.00

Fil. Anatolijus Miliūnas yra aktyvus 
lietuvių respublikonų veikloje ir buvo 
pripažintas š.m. pasižymėjusių tautinių 
grupių veikėju.

Fil. Mykolas ir Elena Naujokaičiai 
lapkričio mėn. 23 d. Kalifornijoje atšventė 
auksinį vedybų sukaktį. Sveikiname ir 
linkime dar daug gražių metų praleisti 
saulėtoje Kalifornijoje.

Fil. Inž. Vytautas Vidugiris, Rancho 
Palos Verdes, Cal., veiklus visuomeninin
kas, JAV Respublikonų tautinių grupių 
konvencijoje lapkričio 8-9 dienomis Wa
shington, D.C., buvo išrinktas tos organi
zacijos vicepirmininku. V. Vidugiris taip 
pat yra Californijos valstijos Respublikonų 
tautinių grupių pirmininkas. Jis yra akty
vus A.S.S. Los Angeles narys ir buvęs 
skyriaus pirmininkas.

Fil. J. Vaišnys, SJ, sėkmingai užbaigė 
metų kadenciją. Jo vadovaujamas Chicagos 
FSS skyrius labai sėkmingai pasidarbavo 
surengdamas visą eilę diskusijų ir parengi
mų, kuriuos lankė daug klausytojų. Buvo 
stipriai paremtas Mūsų Vyčio žurnalas 
$1,500 auka, bet ir po to kasa neliko tuščia.

Fil. J. Dainauskas, fil. D. Variakojytė 
Frike ir dar trys gydytojai ruošia platų 
patologijos vadovėlį, kuris bus išleistas 
Lietuvoje. Tokios knygos senai laukia 
kolegos gydytojai.

Fil. Dr. Bronius Buivydas iš Bostono 
išvyko vėl dirbti į Vilnių. Anksčiau jis skaitė 
paskaitas Vilniaus universitete ir buvo 
patarėjas AT administracijoje, šiuo metu 
A. Taryboje sėkmingai darbuojasi senj. 
Darius šilas iš Chicagos Korp! Vytis 
skyriaus. Jis randa laiko aplankyti ir 
instruktuoti akademikų skautų stovyklą. 
Kalėdų atostogas ten praleis jau trečią 
kartą. A.T. darbuosis fil. Edvardas TUSKE- 
NIS iš Chicagos A.S.S. skyriaus. Anksčiau 
ten jau dirba fil. Mirga ŠALTMIRAITĖ iš 
Toronto A.S.D. skyriaus. Sėkmės visiems!
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Chicagos A.S.S. būstinėje posėdžiauja: Korp! vadovas fil. V. Kirvelaitis, t.n. R. Naudžiūtė, 
A.S.D. pirm. t.n. ]. Urbaitė, ir Korp! Vytis pirm. senj. J. Variakojis.

Foto J. Variakojienės

Kalėdinis posėdis ir pobūvis A.S.S. būstinėje, iš k.: J. Variakojienė, E. Korzonas, A. 
Likanderienė, L. Maskaliūnas, R. Naudžiūtė, I. Kairytė, J. Urbaitė, V. Kirvelaitis, D. 
Ediukienė, J. Dainauskas, K. Ječius (sėdi).
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Fil. L. RUGIENIENĖ ir Fil. A. ZAPA- 
RECKAS, Detroito radijo valandos vedė
jas, pravedė pokalbį su A.T. pirm. Vytautu 
Landsbergiu, jam lankantis Detroite. Pasi
kalbėjimas buvo atspaustas Draugo dien
raštyje.

Vienuolikos asmenų amerikiečių dele
gacija rugpjūčio 13 d. atvyko Lietuvon, 
pasiruošusi humanitarinei misijai ir penkių 
dienų konferencijai Vilniuje, stengiantis 
pagerinti gyvenimą žmonėms su negalia, 
kurių Lietuvoje daugiau 200,000.

Kartu vyko ir fil. Jūratė Pečiūrienė iš 
Detroito pasiruošusi 90-ties minučių truk
mės pranešimą apie JAV vyresniųjų ben
drines problemas ir programas bei užsiėmi
mus žmonėms 60 metų amžiaus ir 
vyresniems Michigano univ. Medicinos 
centre ir kitur.

Fil. Jūratė savo kelionės tikslą, pastan
gas ir darbą skyrė savo vyrui fil. Lionginui 
Pečiūrai prisiminti ir pagerbti.

Fil. R. Borucki-Ramanauskaitė perėmė 
Aušros Vartų tuntą, kuris paskutiniu metu 
buvo gerokai nusmukęs. Jai lieka palinkėti 
sėkmingai pasidarbuoti ir atstatyti tunto 
tvarką Chicagoje.

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
sas įvyks š.m. gruodžio mėn. 18 — sausio 
mėn. 8 d. Pietų Amerikos žemyne: Argenti
noje, Uragvajuje ir Brazilijoje. Aukų rinki
mo vajui vadovauja fil. Vytautas Kaman- 
tas. A.T. pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasirašė atsišaukimą, ragi
nantį viso pasaulio lietuviams susirinkti 
kartu ir kad po karšta Pietų Amerikos saule 
suliepsnotų dar karštesnė lietuvybės ugnis. 
Jaunieji turėtų būti tie, kurie atūžtų su 
devintąja banga padėti sunkiame Lietuvos 
atgimimo darbe.

Fil. R. Merkio penkerių metų mirties 
sukaktis buvo paminėta šv. Mišiose tėvų 
Jėzuitų koplyčioje Chicagoje ir paminėjimo 
pietuose Seklyčios svetainėje. Dalyvavo 

gražus būrys šeimos narių, artimųjų, 
draugų ir Korp! Vytis narių.

fil. Zenonas Petkus jau antrą kartą 
lankosi Lietuvoje ir stengiasi savo patirtimi 
padėti pramonės kėlimo reikaluose, šiuo 
metu jis žada ilgiau pasidarbuoti, jeigu tai 
bus reikalinga. Fil. Zenonas ilgą laiką buvo 
didelės firmos prezidentas Elgine, o dabar 
pensininkas ir savo žinias ir patyrimą 
dalina atgimstančiai Lietuvai.

Fil. V. Kamantas yra išrinktas L. 
Bendruomenės prezidiumo pirmininku.

Fil. Antanas Dundzila gavo „Dirvos" 
premiją 700 dol. už novelę, kuri laimėjo 
pirmą vietą. Premiją jis paskyrė Lietuvai. 
„Dirvos" premijos skyrimo komisiją sudarė 
Nijolė Jankutė-Užubalienė, Česlovas 
Grincevičius ir Vytautas Kasniūnas. A. 
Dundzila jau laimi kelintą premiją. Jis yra ir 
spaudos darbininkas, buvęs Mūsų Vyčio 
redaktorius ir bendradarbis.

Fil. B. Kozicienė du mėnesius savano
riškai dirbo ir instruktavo Caritas ligoni
nėje Kaune apie naujus vaistus ir instru
mentus gaunančioms Lietuvos 
ligoninėms, jos talkininkavimas buvo 
naudingas. Jos patirtis Lietuvoje bus 
naudinga ir organizacijoms siunčiančioms 
medicininę pagalbą Lietuvai.

LIŪDNOS ŽINIOS IŠ 
AUSTRALIJOS

Sydnėjaus skautų židinio biuletenis 
„Tėvynės židinys" š.m. rugsėjo 15 d. laidoje 
praneša šias liūdnas žinias:

Skautininkė Elena Žižmaraitė, Vil
niaus krašto veikėja sunkiai serganti. Jai 
suteiktas paskutinis patepimas. Apie tai 
rašyta „Tėviškės aidai" Nr. 22 — birželio 
mėn. 11 d. laidoje.

Skautininkas Vaclovas Ilgūnas mirė 
Adelaidėje š.m. rugpjūčio 12 d. Brolis
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Vaclovas buvo „Vilniaus" tunto tuntinin- 
kas, ASS ir skautininkų ramovės narys, 
vienas pogrindžio LSB vadovų 1941-44 
metais. Aktyvus Korp! Vytis narys Vokiet
ijoje.

MELBOURNE
Akademinio Skautų sąjūdžio Melbour

ne sk. informacinė sueiga vyko parapijos 
namuose Kensingtone. Sueigą sveikino 
svečiai iš Amerikos — filisteriai — Algirdas 
ir Amanda Mulioliai.

Mūsų pirmininkui fil. ps. Andriui 
Vaitiekūnui po skaudžios auto nelaimės 
balandžio 7 d. dar vis ligoninėje gydantis, 
susirinko būrelis narių aptarti veiklos 
reikalus. Čia buvo prisimintas ir tylos 
minute pagerbtas lygiai prieš 50 metų 
žuvęs filisteris inž. Juozas Milvydas. Jis 
žuvo Tautos sukilimo metu, 1941 m. 
birželio 24 d., Kaune ginant Aleksoto tiltą 
nuo bolševikų Raudonosios armijos. Buvo 
veiklus Skautų Akademikų sąjūdžio vado
vas, korporacijos pirmininkas, Vytauto 
Didžiojo universiteto docentas ir sukilimo 
metu kovos dalinio vadas.

Sueigos dalyviai nusiuntė geros sveika
tos linkėjimų kortelę savo pirmininkui fil. 
ps. Andriui j Bathesda ligoninę. Pasveikin
tas j.s. fil. Algimantas Žilinskas, sukūręs 
šeimos židinį, Lietuvos Kankinių koplyčioje 
sujungtas Moterystės ryšiu su Danute 
Kaunaite. Pasveikinta ir mūsų skyriaus 
buvusi pirmininkė sol. fil. Virginija 
Bruožytė birželio 15 d. ištekėjusi už Jono 
Muliolio.

Aptarus daug įvairių reikalų, numatyta 
rugpjūčio 25 d. suruošti diskusijų popietę 
veiklos sustiprinimui. J.s.s. fil. Vytautas 
Vaitkus pateiks Lietuvos dabartinių įvykių 
kronikos video filmą ir kokia pagalba bus 
teikiama atgijusiai Lietuvos Skautų sąjun
gai bei Akademiniam Sąjūdžiui. Neseniai 
Vytautas Vaitkus rodė australams filmą iš 
Lietuvos įvykių kronikos, kur susilaukė 
didelio susidomėjimo įvykiais Lietuvoje,

siekiant pilnos laisvės, nusikratant sovietų 
okupacijos. pD

Lietuvoje pasirodė bene pirmas priva
tus ekonominio pobūdžio žurnalas — 
„Kelias į Rinką" (metodinė informacija), 
kurį leidžia ir redaguoja ekonomikos 
mokslų kandidatas A. Navickas. Viename iš 
jo straipsnių („Kredito kooperatyvai Lietu
voje") čikagietis menedžeris fil. V. Rasutis 
ragina Lietuvos politikus į savo ekonom
ines programas įtraukti kredito kooperaty
vus. Jis pažymi, jog dabartinė Lietuvos 
bankų sistema neišnaudoja visų asmeninių 
santaupų savininkų galimybių, ir didelė 
dalis santaupų lieka įšaldytos. Nelanksti 
finansų sistema teikia mažai paslaugų ir 
moka nedideles palūkanas (mažesnes negu 
infliacijos lygmuo). Dėl to daug kapitalo 
lieka už ekonominio ciklo ribų.

Autoriaus nuomone, Lietuvai praver
stų kredito kooperatyvai, kurių pagrindi
nės funkcijos tokios: investuoti asmenines 
santaupas ir jų dėka gauti pajamas, taip pat 
sudaryti galimybę naudotis individualiomis 
paskolomis.

TORONTO
Fil. V. Morkūnas sutiko suorganizuoti 

akademikus skautus. Tai praneša Tėviškės 
Žiburių savaitraštis skautų veiklos skyri
uje. *

Lietuvių teisingumo jausmas gilus. Ne 
tiek ginklu, kiek teisinga politika, jie buvo 
užėmę didelius svetimų žemių plotus ir 
juos valdė kelis šimtmečius. Ir dabar tiek 
kamuoti, spausti, neteisingai valdyti sveti
mųjų, nerado jiems neapykantos, manyda
mi, kad už skriaudas yra atsakingos 
valdžios, o ne jų tautos.

Nei mūsų liaudies pasakose, nei jos 
dainose nematyti keršto ar paniekos nei 
rusams, nei lenkams, nei vokiečiams, nors 
jie nėra palikę mums gero atminimo.

Antanas Smetona
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LOS ANGELES

Akademikų Skautų Filisterių sueiga įvyko 
f ii. Dr. Leopoldo ir Nijolės Trečiokų rezi
dencijoje
235 W. Saltair Avė, Los Angeles (Brent
wood).
Sueiga prasidėjo 3:45 vai. p.p.

Atidarė FSS LA Pirmininkė Milda Mik- 
ėnienė su šiais pranešimais:

Mirė ASS LA Pirmininkės fil. Birutės 
Viskantienės brolis Leonas Strimaitis. 
Milda pakvietė visus jį pagerbti minutės 
tyla.

Milda pakvietė sueigos pirmininku fil. 
Vaidą Baipšį ir sekretore fil. Aldoną 
Venckūnienę.

Einamieji reikalai

Los Angeles ASS Skyriaus pirmininkė 
Birutė Viskantienė pranešė, kad išrinkti 
nauji vadovai:

ASD — V. Čekanauskaitė
Korp! Vytis — Linas Venckus 

trūksta korespondento ir korespondentės.

Akademikų Skautų metinė šventė yra 
numatoma spalio 13 d., 1991 Pasadena 
Country Club patalpose 12 — 3:30 p.p. 
Būtina užbaigti 3:30 p.p., nes nuo tada salė 
yra pažadėta kitiems. Prelegentu galima 
kviesti Edv. Tuskenį ar J. Buivydą, psichol
ogą, iš Bostono — jie abu neseniai dirbo 
Lietuvoj, A.T. raštinėse.
Rugpiūčio 4 d., pas fil. Joną ir Danguolę 
Navickus yra ruošiami koldūnų pietūs 
sukelti lėšoms Vytauto Didžiojo U-to 
vadovėliams. Prašom visus atvykti ir pa
remti.

Birutė pasveikino fil. Živilę Gimbutaitę 
neseniai gavusią daktaratą literatūros 
srityje, šį rudenį Živilė važiuoja į Kauno 
Vytauto Didžiojo u-tą dėstyti anglų ir 
amerikiečių literatūras. Jai buvo įteiktas 
$300 čekis kaip Akademikų Skautų Sky
riaus metinis gerasis darbelis knygoms 
įsigyti. FSS Los Angeles Skyriaus pirminin
kė Milda Mikėnienė pasveikino Živilę 
atsiekus daktarato laipsnį literatūroje. Taip 
pat pranešė, kad FSS Centro Valdybos
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Los Angeles ASU skyriaus naujos tikrosios narės ir vadovės, iš k.: Vida Čekanauskaitė (pirm.), 
Zita Rakber, Undinė Malakaitė, Lydija Tampauskaitė, Laima Žemaitytė, Tara Barauskaitė, 
Teresytė Giedraitytė, Tina Petrušytė, Miranda Frankėnaitė ir Rima Baipšienė (kand. globėja).

pirmininkas fil. R. Viskanta buvo apdova
notas Belgrade inžinerijos Reynolds premi
ja.

Los Angeles ASS posėdis įvyko prieš 
tris savaites. Dalyvavo ASD, Korp! Vytis ir 
FSS Valdybos. Buvo nutarta siųsti po vieną 
asmenį į ASS Studijų Dienas ir ASD ir 
Korp! Vytis dalyviams suteikti $300.00 
stipendijas užmokestį už lėktuvo kelionę.

Sekė FSS Los Angeles Skyriaus iždinin
ko R. Stočkaus pranešimas. Yra gauta 
$1000.00 iš p. Motekienės pomirtinio 
palikimo skautams. Viso ižde šiuo metu 
turime $3509.00. šios sueigos metu buvo 
renkamas 1991 metų nario mokestis.

Filisterių Valdybos Rinkimai

Buvo pasiūlyti šie kandidatai:

Laimis Venckus — atsisakė
Gediminas Leškys — atsisakė
Rima Baipšienė — atsisakė
Alma Paplauskienė — atsisakė

Vaidotas Baipšys — atsisakė
Leopoldas Trečiokas — sutiko — išrink

tas pirm.
Milda Mikėnienė — sutiko — išrinkta 

vice-pirm.
Rimas Stočkus — sutiko — išrinktas 

iždininku
Aldona Venckūnienė — sutiko — 

išrinkta sekret.

Nariai, kurie sutiko, buvo išrinkti vienbal
siu plojimu.

Rektoriaus fil. Algirdo Avižienio Praneši
mas.

Vytauto Didžiojo Universitete, Kaune, 
šiais metais buvo priimti 320 nauji studen
tai iš 900 kandidatų. Į Teologijos fakultetą 
buvo priimti 68, buvo numatyta priimti tik 
30. Dviems metams dėstyti iš JAV žada 
vykti fil. Dundzila, R. Sidrys, fil. Živilė 
Gimbutaitė ir Girnius iš Ogden Universite
to, Utah. Žada atvykti 4 profesoriai ameri
kiečiai dėstyti ekonominę ir ekologinę
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Naujieji Los Angeles Korp! Vytis senjorai. Iš k.: Andrius Kudirka, Montė Variakojis, Tomas 
Petokas ir Jonas Baipšys.

geografiją. Mokslo ir Studijų Įstatymas 
buvo priimtas Parlamente, Vilniuje vasario 
15 d., 1991 metais. Dabar daugiausia 
reikalinga Lietuvoje graduate programų. 
Vytauto Didžiojo U-te įsteigta aštuoniuose 
fakultetuose graduate programos. Vilniaus 
Universitete taip pat jau galioja daktarato ir 
magistro laipsniai.

Lietuvoje skautai pergyvena sunkų 
periodą. Vilniaus U-te yra 10 ASS narių. 
Vytauto Didžiojo U-te yra 6 nariai. Nese
niai 4 studentai davė skauto įžodį. Visi 
filisteriai yra 70 metų senumo, studentai — 
19-20 metų senumo. Yra 50 metų skirtu
mas. Auris Jarašiūnas per kursus šią vasarą 
ruoš ASD ir K! Vytis naujus narius. 
Reikalinga kviesti ir apmokėti algas profe
siniams skautų vadovams.

Milda Mikėnienė pasiūlė paskirti po 
$100.00 dovanas Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos Universitetuose įkūrimui ASS Sky
rių. Atsiklausta sueigoje dalyvaujančių 
narių ir vienbalsiai nubalsuota už dovanų 
paskyrimą.

Fil. Zigmo Viskantos Pranešimas

Zigmas pranešė apie Lietuvą dabarti
nėje amerikiečių spaudoje. Taip pat, kad 
Veiklos Centrui Tautiniuose Namuose Los 
Angeles yra reikalingi savanoriai darbuo

tojai atsakinėti telefonus, siųsti taxus ir 1.1. 
Ragino visus rašyti laiškus sekretoriams 
Lietuvos reikalu. Zigmas išdalino vokus ir 
adresus, kad būtų galima išsiųsti laiškus 
dar šiandieną.

Algio Černiauskio Pašnekesys

Milda Mikėnienė davė trumpą kalbėtojo 
biografiją. Algis Černiaskas yra tremtinių 
sūnus. Jo senelis buvo Nepriklausomos 
Lietuvos diplomatijos tarnyboj Italijoj. 
1940 metais bolševikams užėjus, jis ir jo 
visa šeima buvo ištremti Sibiran. Jo tėvas 
užaugo Sibire. Algiui su žmona Daiva buvo 
atimta pilietybė ir 1981 metais jie buvo 
išsiųsti į užsienį kaip disidentai. Gyveno 
įvairiuose vietose ir jau pora metų kaip 
įsikūrė Los Angeles apylinkėje. Jie abu 
dirba L.A. lietuvių radijo valandėlėje.

Savo pašnekesyje Algis apibrėžė mums 
žinomus veikėjus Lietuvoje, kaip Sniečkų ir 
Čekuolį. Ragino atkreipti dėmesį į jų praeitį 
ir neduoti jiems pasitikėjimo.

Sueiga užsibaigė apie 6 vai.

Sekė vaišės ir pabendravimas. Buvo 
rodoma vaizdajuostė apie Vytauto Didžiojo 
U-tą, kurią atvežė fil. Algis Avižienis.

Fil. Aldona Venckuvienė
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Fil. Aldona Kudirkienė dėkoja fil. Mildai Mikėnienei ui sėkmingą darbą praėjusioje kadencijoje.

METINĖ ŠVENTĖ įvyko sekmadienį, 
spalio 13 d., 1991 m. Brookside Country 
Club salėje, Pasedena, California.

10:30 dalyvavome Mišiose šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje su vėliavomis.

12:00 įvyko iškilminga sueiga, ASS 
Pirmininkė Birutė Viskantienė pristatė 
naujai išrinktas Los Angeles skyrių valdy
bas: ASD — Vida Čekanauskaitė, pirminin
kė, Korp! Vytis — Linas Venckus, pirmi
ninkas, FSS — fil. Dr. Leopoldas Trečiokas 
— pirmininkas.

Sekė pasižadėjimai. Kandidatės: Zita 
Černeckaitė Rahbar, Miranda Frankėnaitė, 
Teresytė Giedraitytė, Undinė Mulokaitė, 
Tara Barauskaitė, Tina Petrušytė, Lidija 
Tampauskaitė ir Laima Žemaitytė buvo 
pakeltos į tikrąsias nares ir junjorai: Jonas 
Baipšys, Andrius Kudirka, Tomas Petokas, 
Mikas Petrušis ir Montė Variakojis tapo 
Korp! Vytis senjorais. ASS pirmininkė 
padėkojo ASD kandidačių globėjai fil. 
Rimai Baipšienei ir junjorų tėvūnui fil. 
Vaidotui Baipšiui už įdėtą kruopštų darbą 

kandidatų paruošime. Fil. Milda Mikėnienė 
tarė sveikinimo žodį naujiesiems nariams. 
Sueiga buvo užbaigta tradiciniais visų 
sveikinimais.

Tolimesnę programos dalį pravedė fil. 
Alma Vilkaitė-Stočkienė. Buvo pranešta, 
kad fil. Dr. Algirdui Avižieniui Illinois 
Universitetas, jo Alma Mater, suteikė 
Distinguised Alumnus Award, už atsieki- 
mus techniškame darbe.

Skaniai papietavus buvo pristatytas 
Jaunimo Simpoziumas tema: Įspūdžiai 
Lietuvoje. Dalyvavo sekantys nariai: Undi
nė Mulokaitė, Rima Mulokaitė, Auris 
Jarašiūnas, Romas Jarašiūnas, Andrius 
Kudirka, Paulius Kudirka ir Jonas Viskan
ta. Moderavo t.n. Tina Petrušytė. Jaunimas 
lankė lietuvių kalbos kursus 1991 metų 
vasarą ir pasidalino su mumis savo įspū
džiais, ypatingai nepasisekusio rugpiūčio 
mėn. perversmo įvykiais.

šventę užbaigėme „Lietuva brangi" ir 
tradicine „Ateina naktis".

Aldona Venckūnienė
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Chicagos ASD skyriaus naujosios narės su jų globėja fil. I. Gudaityte.

A.tA.
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI

mirus, reiškiame užuojautą jos vyrui JONUI DAI- 
NAUSKUI, sūnui dr. RIMUI su šeima, dukrai JŪRAI 
JACOBS su šeima.

A.S.S. Vadija
Mūsų Vyčio redakcija 
Vydūno Fondas

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui
A.tA.

STASIUI MICKEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ADOMĄ, TADĄ, 
STASĮ ir visą MICKEVIČIŲ-MICKŲ šeimą.

A.S.S. Vadija
Mūsų Vyčio redakcija
Vydūno Fondas
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IEŠKOMAS VEDĖJAS 
LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Dabartinis PLB Lituanistikos Katedros 
vedėjas prof. dr. fil. Bronius Vaškelis, PLB 
Fondo pirmininkas Vytautas Kamantas, 
tuometinis JAV LB Krašto Valdybos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma ir advokatas 
Saulius Kuprys spalio mėnesį tarėsi su 
Illinois universiteto Chicagoje dekanu 
prof. dr. Jay Levine, Slavų ir Baltų kalbų 
departamento vedėja ir dekano Levine 
asistente apie Lituanistikos Katedros ateitį, 
jos plėtimą ir naują Katedros vedėją 1992- 
1993 mokslo metams.

Prof. dr. Bronius Vaškelis ateinančią 
1992 metų vasarą išeis į pensiją ir planuoja 
išvykti į Lietuvą talkinti Vytauto Didžiojo 
universitetui Kaune. Illinois universiteto 

vadovybė nutarė netrukus paskelbti, kad 
ieškomas naujas PLB Lituanistikos Kated
ros vedėjas. Sudarytas 7 asmenų komite
tas, kuris rūpinsis, ieškos ir atrinks kandi
datą iki 1992 metų pavasario universiteto 
vadovybės tvirtinimui. Penkis profesorius į 
šį komitetą paskyrė universiteto vadovybė, 
o kitus du komiteto narius delegavo PLB 
Fondas. Jie yra Saulius Kuprys (buvęs PLB 
Valdybos vicepirmininkas, dabartinis PLB 
Valdybos ir PLB Fondo teisės patarėjas) ir 
Algirdas Ostis (Lietuvių Fondo Valdybos 
pirmininkas).

Daugiau informacijų šiuo klausimu 
galės pateikti prof. dr. Bronius Vaškelis 
(telef. 312-996-4412), Saulius Kuprys, 
Algirdas Ostis arba PLB Fondo pirmininkas 
fil. Vytautas Kamantas (1861 Skyview 
Drive, Sparta, Michigan 49345, telefonas 
616-887-1436, fax 616-887-8989).

Komitetas surengęs fil. B. Kviklio minėjimą-akademiją. Iš kairės fil. fil.: V. Mikūnas, J. 
Variakojienė, ]. Damauskas, paskaitininkas Dr. J. Gimbutas, H. Plaušinaitienė ir E. Korzonas. 
Trūksta A. Likanderienės ir L. Maskaliūno. Foto J. Tamulaičio.
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Chicagoje lankėsi Lietuvos Skautų Sąjungos kapelionas vysk. S. Tamkevičius. Jį matome skautų 
vadovų ir akademikų skautų tarpe. Foto ]. Tamulaičio.

Vysk. S. Tamkevičius Lietuvos pogrindyje redagavo AUDROS leidinius, kuriuos atskiromis 
knygomis perspausdino Akademinis Skautų Sąjūdis. Viso buvo išleista 7 knygos, kurias ASS 
vadijos pirm. fil. E. Korzonas įteikia gerbiamam svečiui. Foto J. Tamulaičio.
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DIEVAI IR ŽMONES*
Tarp visų pagonų nesuskaitomų dievų 

yra vienas ryškiausias ir ilgiausiai išsi
laikęs Janvė, sutapatintas su krikščiony
bės Dievu Tėvu tapo populiariausias. 
Dievas Janvė kaip dangaus ir žemės 
kūrėja yra galingas, bet kaip valdovas, 
kaip viešpats, silpnas ir nesėkmingas, 
rūstus, kerštingas, su visomis žmogiško
mis geromis ir blogomis savybėmis. Prieš 
2000 m. Kristus apreiškė naują Dievą 
Tėvą. Naujasis Dievas pasižymėjo huma
niškomis, tėviškomis ypatybėmis: malo
ningas, gailestingas, visos žmonijos tėvas. 
Kristus skelbė visuotiną brolišką meilę ir 
ant to principo skelbė ateinančią Dievo 
karalystę, tačiau, kaip mes visi gerai 
žinome, Dievo karalystė neatėjo, pasaulis 
nepasikeitė, nepasikeitė ir žmogus; koks 
buvo egoistas, toks ir paliko, koks buvo 
veidmainis, melagis toks ir paliko, kaip 
buvo karai taip ir tebėra. Kur klaida, ar 
pas Dievą, ar pas žmones? Dievas tobulas, 
žmogus tobulėjantis, tad klaida gali būti 
tik pas žmogų. Ir tikrai žmonija krikščio
nybės nepažino ir jos principais niekada 
negyveno, žmonija tebegyvena baimėje ką 
valgys, kuo apsirengs, kur pasidės, niekas 
jai nieko negarantuoja, kaip egoizmas, tas 
natūralus rūpestingumas savimi. Niekada 
civilizacija, nei kultūra nesirūpino žmogu
mi, kad jis būtų saugus ir sotus. Toji 
civilizacija, toji kultūra galėjo ir turėjo 
išaugti iš Gerosios Naujienos principų — 
artimo ir Dievo Tėvo meilės, iš idealios 
Dievo šeimos rūpesčio visais savo vaikais. 
Dievo meilė, pagal Kristaus mokslą, nėra 
tušti žodžiai — yra gyva akcija, pasireiš
kianti gerais artimo darbais, visuotinas 
rūpestis visais Dievo vaikais, taigi tobula 
dieviška meilė reikalinga ir visuotinos 
šeimos meilės. Būkime tikri, kad tas 
didelis liaupsenančių maldų skaičius, 

kurias organizuoja Bažnyčia, norėdama 
parodyti Viešpačiui savo ištikimybę, nie
kada nepasiekia Dievo Tėvo ausies, nė 
širdies. Dievas Tėvas nėra nei karalius, 
nei kareivių Viešpats, nei tironas, kad jį 
reikėtų garbinti ir jam ištikimybę rodyti, 
paklusnumu tarnauti, jis yra Dievas 
reikalingas savo vaikams meilės. Paikas 
pasakys, kad jis toks geras ir galingas 
tėvelis kodėl jis nepasirūpina savo vaike
liais, kad jie būtų sotūs, visa kuo aprūpin
ti. šiame klausime glūdi esminis skirtu
mas tarp Mozės Apreiškimo ir Kristaus.

Mozė apreiškė Dievą Valdovą, dan
gaus ir žemės Viešpatį, jis sutvėrė žmogų 
didesnei savo garbei, tad žmogui privalu 
būti ištikimam paklusniam tarnui. Bet, 
kad žmogus būtų paklusnus ir ištikimas, 
jis turi būti varge, jis turi maldauti ir 
prašyti malonės. Dievas jau turėjo patyri
mą sutverdamas žmogų, nuotikis su 
angelais jį pamokė. Visokios laimės pilni 
angelai sukilo prieš Dievą, gi prakeiktas ir 
į vargą įstumtas žmogus negali sukilti, jis 
patenkintas trupiniais nuo valdovo stalo, 
jis visada garbins ir šlovins Dievą.

Visai kitą idėją ir kitą Dievą apreiškė 
Kristus. Kristus apreiškė tobulą Dievą 
Tėvą, kuriam ne savo garbė rūpi, kuris 
žmogų sutvėrė ne kaip savo tarną, bet 
kaip savo vaiką pagimdė iš meilės. Taigi 
Dievas Tėvas nesutvėrė žmogų kaip kokį 
daiktą, kaip sakysime, dailininkas sukuria 
paveikslą, bet gimdė žmogų, kad jis per 
save taptų dievu. Žmogus kaip kūnas yra 
sutveriamas, bet kaip Dievas jis gali tik 
pats tapti savo laisva valia. Negali prievar
ta žmogus tapti dievu ar Dievo vaiku, 
šiam sudėtingam procesui yra reikalingos 
sąlygos: laisva valia, gėrio ir blogio 
pažinimas ir terenas arba scena, kurioje 
vyksta drama arba gyvenimas. Žmogus

) Spausdiname čia iš Aleksandro Mauragio spaudai paruoštos knygos Patalinė Klaida — 
Dievai ir Žmonės. Esc charakterizuoja šios knygos aktualias mintis. (Red.).
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pats savo gera valia pažinęs, kas yra gera, 
kas bloga, kas kilnu ir gražu, o kas žema 
ir šlykštu, apsisprendžia ir renkasi kelią, 
tobulėja ir artėja prie savo dangiško Tėvo. 
Tai toks yra apreikštas Dievo planas 
žmogui tapti Dievo vaiku. Čia, kaip 
matome, nebuvo reikalingas rojus, Ado
mo nuodėmė, žmogaus giminės prakeiki
mas ir atpirkimas, tas viskas atsirado 
todėl, kad nebuvo žinomas Dievo Tėvo 
planas ir jo malonė, kurią apreiškė Dievas 
Tėvas per savo Sūnų Jėzų Kristų.

Tik šitame Kristaus apreikštame Die
vo plane gali keistis žmogus ir pasaulis, 
laukti Dievo karalystės ateinant. Kadangi 
žmogus turi tokį aukštą pašaukimą tapti 
dievu, jis turi turėti ir laisvą valią ir pilną 
žinojimą kas yra gera ir kas yra bloga, 
todėl pasmerkti žmogų, kad jis yra blogas, 
mums yra neįmanoma, taip pat neįmano
ma jį padaryti šventu. Kristus įspėja 
sakydamas: „Neteiskite kitų, kad patys 
nebūtumėte teisiami" (Mt 7,1). Blogis, 
kaip ir alkis, reikalingas gyvybei išlaikyti, 
kad tobulėdami siektume idealų; kaip 

nejausdamas alkį žmogus miršta badu, 
taip ir blogį nepažinęs, sunyktų dvasia 
tobulybės nepasiekęs. Ir kaipgi tada 
galėtume tapti panašūs į Dievą Tėvą?

Kaip matome iš tokio Dievo plano 
predestinacijai ir Dievo įsiterpimams į 
civilizaciją ar į socialinę bei kultūrinę 
sistemą, santvarką ir net į religinę 
pasaulėžiūrą, Dievui nepalikta vietos, 
nesulaužius žmogaus laisvą valią. Tad ir 
suprantama kodėl tobulas Dievo planas 
pasiekti aukščiausios tobulybės, negali 
tarnauti, geriau pasakius, negali trukdyti, 
žmogui pačiam per save tapti Dievo 
vaiku. Kadangi religinės tiesos yra užkon
servuotos dogmomis, o ne gyvenimo 
pažanga, ne protu ir išmintimi sukuria
mos, tai kultūrai augant, iškyla kontras
tai, kurie ir sukelia chaosą socialiniame 
žmonijos gyvenime. Tad Kristus ir atnešė 
žmonijai tuos principus, kuriais vadovau
jantis pasaulis gali susilaukti, jei ne Dievo 
karalystės, tai teisingo, mielo, broliško 
sugyvenimo siekiant savo pašaukimo.

Aleksandras Mauragis
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Per pačius karščius gavome kvietimą į 
M. Mažvydo biblioteką. O ten, konteine
ryje, didžiulis siuntinys „Laužui". Jame — 
„Mūsų Vytis" komplektai. Nuo pat 1953 
metų! Juk tai tikras lobis, mūsų užjūrio 
brolių ir sesių skautybės istorija! Ne 
pasiskaitymai, o mūsų gyvenimo mokytoja.

Kartu fil. J. Damausko knyga. Apie jos 
pasirodymą yra ir šiame numeryje. Vien tik 
skubotai pervertus matyti — daug kam 
verta ją pasiskaityti. Ypač tiems, kurie ką 
nors ypač garbinti linkę.

Tad dar kartą ačiū tautiečiams iš ASS, 
Vydūno fondo ir „Mūsų Vyčio"!

„Laužo" redakcija

P.S. Kad nors vienas vardas būtų, kieno 
ranka darbščioji. . .

LAUŽAS, Nr. 4
•

* KITO panašaus Lietuvos žemėlapio, 
kokį išleido čikagiškio Vytauto Mikūno 
vadovaujamas Vydūno jaunimo fondas, 
matyt, nėra. Tai 1930 m. dailininko K. 
Urbos (kartu su vienu bulgarų dailininku) 
nutapyto žemėlapio reprodukcija. Pusket
virto metro ilgio ir tokio pat pločio origina
las yra šv. Kazimiero kolegijoje Romoje. 
Ponas V. Mikūnas į Lietuvą lauktuvių 
atvežė ne tik šį žemėlapį: jis su „Vyturio" 
leidykla sudarė sutartį išleisti gana populia

rią išeivijoje R. Spalio knygą paaugliams ir 
jaunimui „Gatvės berniukų nuotykiai".

GIMTASIS KRAŠTAS, Nr. 25

Sveikiname Jus ir visą išeivijos ASS 
Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo pro
ga-

Linkime ištvermės, stiprybės, džiaugs
mo.

Ačiū Jums visiems už pasiaukojimą, 
siekiant išsaugoti tą žemės lopinėlį, kuris 
vadinasi Lietuva!

VU studentų skautų 
draugovės vardu

sk. v. Rolandas Kačinskas

„Gimtinės" redakciją pasiekė mūsų 
tautiečio — Vydūno jaunimo fondo (JAV) 
pirmininko Vytauto Mikūno knygų siunta. 
Joje — per 30 vertingų leidinių: A. Merkelio 
knyga „Didysis varpininkas Vincas Kudir
ka", S. Raštikio „Lietuvos likimo kelias", B. 
Kviklio „Lietuvos bažnyčios", penki „Auš
ros" tomai ir kt.

„Gimtinės" redakcinė kolegija nuošir
džiai dėkoja už šią vertingą dovaną. Ji 
prisidės prie mūsų tėviškės pažinimo 
darbo, šie puikūs leidiniai liudija, kiek daug 
išeivijoje yra nuveikęs Vydūno jaunimo 
fondas. Skaitytojų vardu mes linkime šio 
Fondo nariams sveikatos ir sėkmės jų 
kilnioje tautinės savimonės žadinimo veik- 
loje Kazimieras RAČKAUSKAS

A.fA.
JULIJAI RUTELIONIENEI

išvykus Amžinybėn, jos vyrą VYTAUTĄ, sūnų 
ALGIMANTĄ su šeima bei kitus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Buvusieji nariai
K! Vytis skyr. Freiburg Br.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJA

MINISTRY OF CULTURE AND EDUCATION 
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

A. Volano 2/7, 232691 Vilnius, Lithuania, tel. 622483, Fax 612077

Čikagos Vydūno Jaunimo Fondo Valdybos 
Pirmininkui Ponui Vytautui Mikūnui

Didžiai gerbiamas Pone Vytautai Mikūnai,

šių metų spalio 19 dieną buvo įvykdytas Vydūną laidoju
sių tautiečių priesakas - didžiojo lietuvių mąstytojo palai
kai grįžo Tėvynėn, juos priglaudė gimtoji žemė. Perimdami 
priedermę rūpintis Vydūno kapu, nuoširdžiai dėkojame Jūsų 
vadovaujamam Fondui, kad daugelį metų taip ištikimai globo
jote ankstesniąją Vydūno palaidojimo vietą. Fondo finansinė 
parama, o dar labiau - jo sutelktų žmonių tautinis susipra
timas bei sąmoningumas lėmė, kad Lietuvai itin brangios asme
nybės atminimas buvo tinkamai įamžintas, net ir nepalankiau
siomis istorinėmis aplinkybėmis susilaukė deramos pagarbos.

Esu tikras, kad ir toliau bendromis pastangomis rūpin
simės Vydūną menančiomis vietomis, ne tik skleisime, bet ir 
įgyvendinsime Jo mintis bei idėjas.

Su nuoširdžia pagarba ir dėkingumu

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministras

Vilnius, 1991 m. lapkričio 25 d.

* t f
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STOVYKLA
LIETUVOJE

šį pavasarį ir vasarą praleidau nemažai 
laiko Lietuvoje (nuo 1991 m. vasario 11 d. 
iki rugpjūčio 25 d.). Tuo metu susipažinau 
su Lietuvos skautais ir Vilniaus akademi
kais ir jų vadu, Rolandu Kačinsku. Rolis 
manęs prašė parašyti ir truputį papasakoti 
apie jų stovyklą, kuri įvyko 1991 m. 
rugpjūčio 3-8 d., Aukštaitijos Nacionalini
ame Parke.

Aš atvykau į stovyklavietę penktadienį, 
rugpjūčio 2 d. su Rolių, Monika Girčyte ir 
kitu akademiku Jauniu. Mes aptvarkėm 
stovyklavietę ir paruošėme stovyklauto
jams, kurie atvyko sekančią dieną, šešta
dienis nebuvo pilnai oficiali stovyklos 
diena; visi stovyklautojai (buvo susirinkę 
maždaug 10-12 žmonių) ėjo maudytis ir į 
pirtį. Vakare buvo laužas. Prieš pradedant 
laužą, visi susikaupėm, nes tą dieną buvo 
laidojamos Medininkų žudynių aukos. Po 
to, visi sėdėjom ir dainavom prie laužo gerą 
dalį nakties. Sekmadienį buvo stovyklos 
atidarymas: atvyko Basanavičiaus draugo
vės akademikai ir jiems viskas paliko gerą 
įspūdį. Aš pati turėjau grįžti į Vilnių tą 
vakarą, nes turėjau dirbti pirmadienį iš 
ryto, tai neturėjau progos dalyvauti sto
vykloje per paskutines tris dienas. Rolis 
sakė, kad sėkmingai ir sklandžiai viskas 
sekėsi ir programą išpildė. Trečiadienį, 
rugpjūčio 7 d., Basanavičiaus draugovės 
akademikai grįžo užrišti spalvas naujiems 
akademikams.

šioje stovykloje dalyvavo keletą užsie
nio skautų ir akademikų: aš pati, Bostono 
ASD narė; Dana Baltutytė, Adelaidės 
tunto narė, buvusi tuntininkė; Darius 
šilas, Čikagos Korp! Vytis narys; ir Rūta 
Musonytė, kuri turėjo Jums atsiųsti jos 
paruoštą šios stovyklos video juostą.

Pridedu Jums atšvietimą stovyklos 
laikraštėlio, kurį paruošė Rolis ir Vilniaus 
akademikai. Norėčiau irgi pridėti, kad 
daugelis žmonių stovyklos nuotraukoje yra 
svečiai: tik Rolis, Ligita, Jaunis ir viena kita 
sesė gavo savo spalvas. Aš juos vadinu 
Vilniaus akademikais, nes jie suruošė 
stovyklą, dalyvauja sueigose, 1.1. Pirmoje 
nuotraukoje, Ligita yra mėlinšlipsė, pirma 
iš kairės antroje eilėje. Jaunis yra geltonš- 
lipsis, antras iš dešinės antroje eilėje, o ta 
ketvirta sesė yra mėlinšlipsė, trečia iš 
dešinės antroje eilėje. Daugelis svečių 
domėjosi akademikais ir turbūt įstos arba 
šiais metais, arba kai pradės lankyti univer
sitetą.

Atsiprašau, kad tiksliau negaliu Jums 
papasakoti apie stovyklą. Rolandas Jums 
labai dėkoja už paramą. Jis yra pilnas 
entuziazmo ir, mano nuomone, yra nuos
tabus vadovas. Čia buvo pirma jų stovykla, 
tai sekančiais metais turbūt bus dvigubai 
tiek skautų akademikų. Aš pati tikiuosi 
grįžti į Lietuvą už pusantrų metų, praleisti 
keletą metų, ir vėl toliau bendrausiu su 
Lietuvos akademikais.

t.n. Rūta Kalvaitytė
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NAUJOS KNYGOS — LEIDINIAI

Vydūnas, SVEIKATA, JAUNIMAS, 
GROŽĖ; GIMDYMO SLĖPINIAI, tai dvi 
knygos perspausdintos vienu leidiniu, kurį 
parengė V. Bagdonavičius, išleido VAB 
Leidykla Farmacija Kaune, 1991 m. Tiražas 
30.000. Vydūnaą iš jaunų dienų lydėjo 
sveikatos sunkumai, sirgo džiova iš kurios 
jis apsigydė ir išgyveno 85 metus. Jam 
rūpėjo jo tautos sveikatingumas ir pats 
nebūdamas nei gydytojas, nei fizinės 
kultūros specialistas, bet XIX a. pradžioje 
parašė knygas, kurios buvo plačiai skaito
mos ir mokomasi iš jų. Jos turėjo didelės 
įtakos į lietuvių sveikatingumą. Tos knygos 
bus naudingos ir dabar.

RAMUVA, 1990, Ramuvos bendrijos, 
Vydūno draugija, „Prūsios" klubo ir Lietu
vininkų bendrijos leidinys parengtas kolek
tyvo, redaktorius A. Juška, iliustruotas, 80 
pusi. Jau leidėjas nusako leidinio turinį, 
kuris yra aktualus ir svarbus šių dienų 
klausimuose. Linkėtina, kad leidinys 
plačiau paplistų. Santraukos atspausdintos 
vokiečių ir rusų kalbomis. Leidėjų adresas 
nenurodytas.

NAUJOJI SĄMONĖ, 1991 nr. 3, Vydū
no ir Rericho draugijų leidinys, kurio 
pirmieji numeriai išėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje. Žurnalas skirtas visuomenės 
kultūros ir pasaulėžiūros klausimams 
gvildenti, teosofijos pradininkas Lietuvoje 
Vydūnas tais klausimais leido knygas ir 
žurnalus. 1935 m. buvo įsteigta Rericho 
draugija išleidusi minėto žurnalo du nume
rius. 1989 m. Rericho draugija atkurta ir 
tęsia tolimesnę veiklą.

SKAUTŲ AIDAS 91-8, mėnraštis 
jaunimui, remiąs Lietuvos Skautų Sąjungą, 
vyr. redaktorius Vyt. Kudarauskas ir 
kolegija. Konsultantai L.S.S. vadovai ir kiti 
skautai? 50 puslapių iliustruotas žurnalas 

darantis pagirtiną pažangą. Įdomūs kelio
nių aprašymai, bet mažokai skautiškos 
literatūros. Suprantama, kad nelengva ją 
parašyti, bet redaktoriai turėtų skautišką 
literatūrą perspausdinti iš senų Skautų 
Aido numerių. Mūsų žiniomis redakcija 
tokias galimybes turi.

LIETUVA, dokumentai, liudijimai, at
garsiai 1991.01.13, Spaudos departamento 
leidinys, Vilnius, 1991 metai, 312 pusi., 
kaina 7 rubliai. Dailininkas A. Zroga ir J. 
Zibucas. Dokumentinės medžiagos knyga 
apie šiurpias ir kruvinas 1991 m. sausio 
mėnesio dienas Vilniuje. Leidinyje spausdi
nami įvykių liudytojų atsiminimai, nuo
traukos, oficialūs dokumentai ir įvykių 
kronika. Tai knyga, kuri ateinančioms 
kartoms dokumentaliai kalbės apie oku
pantų žiaurumus, nesiskaitymus su teise ir 
žmoniškumu. Tai parodytas ginklas, kurio 
niekas nenugalės.

★ ★ *

LIETUVA, dokumentai, liudijimai, at
garsiai 1991.01.13 papildymai pirmajai 
knygai, kurie gauti pirmąją knygą išleidus. 
Abi knygas turėtų perskaityti kiekvienas 
lietuvis. 79 pusi., kaina 2 rubliai. Okupantų 
posakiai parašyti rusiškai, tai daro sunku
mus skaitytojams šios kalbos nežinan
tiems, bet tai nesumenkina knygos rolės.

THE LITHUANIAN HERITAGE; THE 
MANY VIEWS OF YOUTH, 1991 metai, 
212 pusi., išleido Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejus Chicagoje. Redagavo D. 
Račiūnas, Ant. Saulaitis, S.J., M. Stankus- 
Saulaitis, rašinių autorių sąrašas labai ilgas.

Turinyje: lietuvių jaunimas, kalba, 
literatūra, liaudies menas, šeima, biografi
jos, imigrantų patirtis, istorija, lietuviai 
pasaulyje, ekologija, ir 1990 m. papildymai. 
Knyga labai pravers besidomintiems lietu-
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viškais klausimais. Kaina nepažymėta, 
gaunama pas leidėjus.

David Fainhauz, LITHUANIANS IN 
THE USA, aspects of ethnic indentity, 246 
pusi., kaina $15,00, iliustruota, 1991 m. 
išleido Lithuanian Library Press leidykla 
Chicagoje. Autorius panaudojo gausią 
informaciją ir būdingas iliustracijas lietu
vių gyvenimą aprašyti. Knyga bus naudin
ga ir plačiai skaitoma antros ir kitų kartų 
lietuvių kilmės skaitytojų. Knygą galima 
gauti iš leidyklos: Lithuanian Library Press, 
3001 W. 59th Street, Chicago, IL, 60629 ir 
pas nuolatinius knygų platintojus.

AR JŪS PADĖSITE LIETUVAI?

Staiga Lietuva yra vėl politiniai neprik
lausoma valstybė. Dabar prasideda neleng
vas ekonominio atstatymo ir išsivystymo 
laikotarpis, šiuo metu Lietuvai būtų ypa
tingai naudinga pasisemti žinių ką ir kaip 

daryti geriau. Lietuvai daug gali padėti tie, 
kurie moka kalbą, bei žino jos papročius ir 
kultūrą.

Purdue University Calumet kancleris 
dr. James Yackel tai gerai supranta ir nori 
sudaryti užsienio lietuvių biznio, ekonomi
jos, ir viešosios administracijos specialistų, 
norinčių Lietuvai padėti, sąrašą, šie žmo
nės bus kviečiami dalyvauti specifiniuose 
projektuose vykdomuose Lietuvoje.

Jeigu Jūs turite patirties biznio, ekono
mijos, ar viešosios administracijos srityse ir 
norėtumėt dalyvauti praktiškos pagelbos 
teikime Lietuvai, rašykite ar skambinkite:

Dr. Feliksas Palubinskas,
Head Management Department 

Purdue University Calumet 
Hammond, IN 46323

Telefonas: 
(219) 989-2607 
(219) 989-2388

PADĖKIME ATGIMSTANČIAI ENCIKLOPEDIJAI
1988 m. prasidėjęs Lietuvos atgimimas i savo bangas 

Įtraukė ir enciklopedijų leidyklą.
Dabar pradėta rengti enciklopedija apie Lietuvą XX a. 

"Naujų žvilgsnių", kuri aprėps iki šiol nuo lietuvių daugumos 
slėptą Nepriklausomos Lietuvos laikotarpi, Lietuvos okupaci
ją, tremtį rezistenciją ir išeiviją. Pastorojo skyriaus ("Pasau
lio lietuviai") neparengsime be aktyvios užsienio lietuvių pa
ramos. Todėl kreipiamės j Jus, prašydami padėti sudaryti 
išeivijos organizacijų, lietuvių veikloje pasižymėjusių žmonių 
vardyną, patikslinti žinias apie "Lietuvių enciklopedijoje" ap
rašytus žmones, įstaigas ir pateikti analogiškų žinių apie 
tuos, kurie nebuvo aprašyti, bet dabar galima greičiau pateik 
ti leidyklai per į Lietuvą vykstančius žmones arba per mūsų 
įgaliotinį S. Amerikoje poną Petrą Reginą, R.R. £ 2, Gana- 
noque, Ont. K7G 2V4, Canada.

Mykolas Mikalajūnas
Leidyklos direktorius
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DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Clinic
217 E. 127 St. — Lemont, IL 60439
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 257-2265

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Janina Merkys, kartu su MŪSŲ VYČIO 

prenumerata, atsiuntė auką su prierašu 
„Mano vyro a.+ a. Raimundo Merkio 
penkerių metų mirties sukakties proga, 
skiriu auką 50 dol. MŪSŲ VYČIUI parem
ti". Administracija dėkoja už auką.

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. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (1-312) 925-2670

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts 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

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Te). — (1-312) 337-1285

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA

34 West Burlington, tel. (708) 512-0084 
Westmont, IL

Valandos pagal susitarimą

ASS VADIJA paaukojo $300.00 
CHICAGOS SKYRIAUS FILISTERIAI
paaukojo 1,500.00

Kiti aukotojai:

Dalia Urbutienė — 25.00
Nerija Kasparienė — 25.00
Irena Regienė — 17.00
Genovaitė Kaufmanas — 10.00
Aldona Meilus — 10.00
Bronius Vaškelis — 10.00
Laimutė Griniūtė — 10.00
Aldona Lesevičius — 10.00
Gintautas Taoras — 8.00
Gerardas Juškėnas — 8.00
Lilė Milukienė — 4.00
Ed. Zabarskas — 3.00
Balys Sriubas — 3.00
Karolis Bertulis — 3.00
Vytautas Namikas — 3.00
M. Naujokaitis — 3.00
Vytenis Kirvelaitis — 3.00
Eugenijus Slavinskas — 3.00
Kazys Palčiauskas — 3.00

Nauji Garbės prenumeratos už 1991 m.

L. Ramanauskas
Dalia Urbutienė
Kęstutis Ječius
Richard Chiapetta
Vytenis Statkus
Juozas Karklys
Vytas Pileika
J.V. Danys

Visiems aukotojams ir garbės prenumera
toriams leidėjai ir administracija nuošir
džiai dėkoja.
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