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SEPTYNIASDEŠIMTASIS 
GIMTADIENIS

5 KLAUSIMAI VYTAUTO DIDŽIOJO
UNIVERSITETO REKTORIUI

Vytauto Didžiojo Universiteto 
Rektorius prof. A. Avižienis

Sveikiname Jus su Lietuvos atgi
mimo ir VDU įkūrimo diena. Kokias 
paraleles matote tarp šių datų ir proce
sų?

Nepriklausoma Lietuvos valstybė, 
atgimusi 1918 m. vasario 16 d., ir 
Lietuvos universitetas, kilęs iš Aukštų
jų kursų Kaune, įkurtas 1922 m. 
vasario 16 d. — tai neatskiriamos 
sąvokos Lietuvos istorijoje. Moderniais 
laikais negalime įsivaizduoti valstybės 
be universiteto, o 1922 metais įkurtas 
Lietuvos universitetas ir tapo neprik
lausomos Lietuvos kultūrinio ir intelek
tualinio gyvenimo centru. Pirmasis 
rektorius J. Šimkus, garbės profesoriai

J. Basanavičius, J. Jablonskis ir A. 
Dambrauskas-Jakštas, pirmieji deka
nai J. Mačiulis-Maironis, A. Voldema
ras, P. Leonas, Z. Žemaitis, P. Avižo
nis, P. Jodelė ir M. Biržiška (pastarieji 
trys vėliau tapo rektoriais) ir daug kitų 
universiteto profesorių — tai ne tik 
akademinės veiklos, bet ir visos neprik
lausomos Lietuvos kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo žvaigždės.

Kuo brangus Jums Vytauto Didžio
jo universitetas?

Mano tiesioginis ryšys su Vytauto 
Didžiojo universitetu prasidėjo, kai nuo 
1945 m. mokiausi Lietuvių gimnazijoje 
Vokietijoje, Jungtinių Tautų išlaiko
moje Eichšteto pabėgėlių stovykloje. 
Ten gyveno ir universiteto profesoriai. 
Jie buvo asmenys, kuriuos mes ger
bėme: jie skaitė visuomenei paskaitas, 
rūpinosi švietimu, kiti — ėjo reikšmin
gas pareigas stovyklos savivaldoje, 
gynė mūsų interesus prieš amerikiečių 
kariuomenę. Atvykęs į Ameriką 1951 
m. pradėjau studijuoti. Čia mums, 
jauniems lietuvių kilmės studentams, 
daug įtakos darė lietuvių profesorių 
draugija, įsteigta Čikagoje. Profesoriai 
dalyvavo Čikagos lietuvių kultūrini
ame gyvenime, o ypatingai svarbu 
buvo, kad jie globodavo studentų 
organizacijas. Mano studentų skautų 
korporacijos „Vytis“ garbės nariais 
buvo profesoriai Mykolas Biržiška, 
Ignas Končius ir Steponas Kolupaila. 
Jie apsilankydavo mūsų stovyklose, 
dalyvaudavo įvairiuose minėjimuose, 
visuomet įdomiai ir aiškiai priminda
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vo mums Lietuvos universiteto nuveik
tus darbus ir įpareigodavo mus siekti, 
kad Lietuvos nepriklausomybė ir Uni
versitetas būtų atkurti. Profesorius 
Steponas Kolupaila 1953 m. vasario 16 
d. Ilinojaus universitete, Urbanos 
mieste priėmė mano ir trijų kolegų 
priesaiką, įteikė korporacijos „Vytis“ 
juostas ir įpareigojo mus grįžti su jomis 
į Vytauto Didžiojo universitetą. Aš 
ypač laimingas, kad šį pažadą galėjau 
ištesėti.

Vytauto Didžiojo universitetas yra 
Vakarų ir Rytų kultūrų sandūroje. 
Kaip jis integruosis į atgimstančios 
Lietuvos mokslą?

Pirmiausia mokomės, skaitydami 
mūsų universiteto istoriją. Kuo dau
giau į ją gilinuosi, tuo labiau stebina, 
kiek daug ryžtingų ir išsilavinusių 
žmonių jis sutelkė, kiek jų sugebėjo 
pasisemti žinių užsienyje, nekalbant 
jau apie Maskvos ir Sankt Peterburgo 
universitetus. Didelė jų dalis studijavo 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, 
Skandinavijoje, Italijoje ir kitur. Jie 
parsivežė su savimi vakarietišką uni
versitetų sampratą ir universiteto tvar
kos dėsnius ir, žinoma, universitetines 
žinias. Po 1940 m. pavasario beveik 50 
metų universitetas negalėjo veikti tais 
principais, kokiais jis buvo sukurtas, 
tačiau dabar, atkuriant universitetą, aš 
jaučiu, kad mūsų pareiga vėl yra 
bandyti atstatyti tuos principus. 
Būtent — kviestis kiek galima daugiau 
užsieniuose studijas baigusių lietuvių 
kilmės profesorių, kad jie, kaip mūsų 
pirmtakai dvidešimtaisiais metais, 
grįžtų į Lietuvą ir atsivežtų visam 
pasaulyje surinktas žinias. Šiuo metu 
matome, kad į universitetą atvyksta 
daugiau profesorių iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Kanados, o ne iš Vakarų 
Europos. Galbūt taip jau lėmė emigra
cijos dėsniai, kurie galiojo 1950 m., ir 

galbūt atsivežame Amerikos univer
sitetų principus. Bet labai svarbu 
pastebėti, kad Amerikos universitetai 
buvo labai intensyviai pakeisti, galima 
sakyti, perkurti intelektualų ir moksli
ninkų iš Europos, pasitraukusių iš 
Hitlerio išsiplėtusios imperijos ir atvy
kusių ieškoti prieglobsčio ir laisvės 
Amerikoje. Jie smarkiai praturtino ir 
patobulino Amerikos žinomiausius, 
stipriausius universitetus. Taigi dabar 
mes atsivežame tą Europos tradiciją, 
žinoma, perfiltruotą per Amerikos 
filtrą, tačiau labai aiškiai pažįstamą. 
Tokie mokslininkai, kaip Einšteinas, 
Fermis, Fon Noimanas, tokie intelek
tualai, kaip lingvistas Džekobsonas, 
kompozitorius Šionbergas, rašytojas 
Nabokovas ir daugelis kitų tapo Ameri
kos universitetų tobulintąja!, o jų 
paruošti mokslininkai ten mokė mus. 
Tą tradiciją grąžiname vėl j kad ir ilgu 
keliu, į Lietuvą. Taip pat labai svarbu 
pabrėžti, kad Amerika yra smarkiai 
veikiama ir išsivysčiusių Azijos šalių. 
Tų šalių kultūros atspalvius taip pat 
atsivežame. Supratimą tų kraštų, ku
riuos Lietuvai dabar pažinti ir suprasti 
yra labai svarbu.

Jūs tik grįžote iš kelionės. Kuo ji 
buvo vaisinga universitetui?

i ■

Mano kelionė šį kartą -*• į Jung
tines Amerikos Valstijas, ir aš savo 
kelionėse seku Jungtinių Valstijų uni
versitetų rektorių pavyzdžiu, kurie 
mano, kad vienas iš rektoriaus pagrin
dinių tikslų yra ieškoti įvairios para
mos jų universitetui vystyti. Mūsų 
universitetui parama šiuo metu ypač 
reikalinga. Atkurdami neturėjome nie
ko, tik daug entuziazmo ir geros valios, 
kantrybės. Ir štai dar trūksta mums 
kai kurių sričių specialistų, įvairiausių 
mokymo priemonių, geros bibliotekos 
ir t.t. Žinoma, dalį tikimės gauti čia, 
bet nuvykęs į Ameriką aš kreipiausi į 
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daugelį organizacijų, daugiausia fon
dų, bandydamas įtikinti juos, kad 
universiteto atkūrimas yra reikšmin
gas įvykis, kad Amerikoje gyvenan
tiems universitetą paremti yra labai 
prasminga. Norėčiau išvardinti kai 
kuriuos žygius, kuriuos teko įvykdyti. 
Pirmiausiai paruošiau detalizuotą pa
siūlymą Lietuvių fondui, prašydamas, 
kad skirtų mūsų universiteto atkūrimui 
1 milijoną dolerių, nes jie yra numatę 
milijoną dolerių skirti kultūros, švieti
mo ir mokslo reikalams Lietuvoje. 
Žinoma, jei visos sumos negautume, 
tikimės gauti bent gerą jos dalį, ir aš 
išdėsčiau penkis tikslus. Pirmasis — 
modernios, elektroniniais principais 
pagrįstos bibliotekos įkūrimas. Tai 
būtų biblioteka, kuria galėtų naudotis 
Lietuvos aukštosios mokyklos, visa 
Lietuva. Didelė dalis knygų būtų laiko
ma elektronine forma, prie jų prieiti, 
skaityti būtų galima iš terminalo, 
telefonu pasiekiamo iš bet kurios 
Lietuvos vietos. Tokios bibliotekos nei 
Pabaltijyje, nei kitose Rytų Europos 
šalyse dar nesama, Amerikoje taip pat 
jų nedaug. Tai yra tikrai ateities 
biblioteka, ir tokią sukurti mums labai 
reikia. Antrasis tikslas — tai lituanisti
kos, lietuvių etninės kultūros tyrimų 
centras, kurį aprūpintume moderniau
siomis pasaulyje esančiomis priemonė
mis. Pavyzdžiui, Didysis lietuvių kal
bos žodynas leidžiamas labai sunkiai, 
spausdinant jį ant popieriaus, visa 
informacija yra surinkta šimtuose 
tūkstančių karto tekinių kortelių, jos 
saugomos Lietuvių kalbos instituto 
archyvuose. Yra būtina šią informaciją 
perkelti į didžiules kompiuteriu valdo
mas atmintis. Pirmasis pasaulyje tokiu 
būdu parengtas žodynas yra Didysis 
anglų kalbos žodynas, kuris buvo taip 
sukurtas Kembridžo universitete. Aš 
jau esu susisiekęs su mokslininkais 

Waterlo universitete Kanadoje, kurių 
iniciatyva buvo parengta šio žodyno 
elektroninė duomenų bazė. Ši sistema 
tinka ne tik saugoti informaciją, bet ir 
lengvai gauti ją, tirti ir tvarkyti pagal 
dirbtinio intelekto principus. Ir štai 
turiu jų pažadus, kad jie padės rengti 
Lietuvių kalbos žodyną, ir šis bus 
antrasis pasaulyje taip parengtas. 
Žinoma, tam reikia modernių įrengi
mų, kurių dabar už rublius negalime 
įsigyti, todėl kreipiausi į Lietuvių 
fondą, prašydamas, kad dalis pinigų 
būtų skirta šiam reikalui. Trečias 
klausimas, kurį pateikiau Lietuvių 
fondui, yra universiteto leidyklos ir 
spaustuvės įkūrimas. Iš patyrimo ži
nau, kad Lietuvoje spaustuvių nedaug, 
jų įranga sena, ir universitetui tenka 
ilgai laukti ir daug prašyti. Didelį 
leidinį ar vadovėlį išleisti sunku, todėl 
reikia įkurti nors ir mažą, bet modernią 
spaustuvę. Nepriklausomybės metais 
universitetas išleido nemažai leidinių, 
o kiekvienas fakultetas leido savo 
seriją. Tą tradiciją tikrai mums reikia 
grąžinti. Dar prašiau Lietuvių fondo 
padėti pastatyti didelius universiteto 
svečių namus. Miesto valdyba yra 
paskyrusi mums sklypą Putvinskio 
gatvėje, visai netoli Karo muziejaus, ir 
esame jau paskelbę konkursą. Iš 5 
architektų projektų išrinkome vieną, 
architektės G. Janulytės-Bemotienės. 
Tai šiuolaikinis, modemus pastatas ir 
būtų labai puiku, jei Lietuvių fondas 
padėtų šiuos namus pastatyti. Tai 
būtina dėl to, kad mūsų universitetas 
jau turi plačius tarptautinius ryšius. 
Reikia apgyvendinti į Kauną atvykusi
us užsieniečius. Labai sunku rasti 
butą. Be to, turi būti ir nedidelė 
biblioteka, šiokie tokie sporto įrengi
mai, valgyklėlė, posėdžių salė. Paga
liau paskutinis pasiūlymas buvo padėti 
restauruoti mums pirmuosius Lietuvos 
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universiteto rūmus, kuriuose šiuo metu 
įsikūręs Kauno Technologijos univer
siteto Mechanikos fakultetas. Rūmai 
yra apleisti, tikiuosi, Technologijos 
universitetas mums čia pritars. Šiuos 
pasiūlymus kartu su mūsų Senato 
nariu Bronium Vaškeliu nuvežėme ir 
pristatėme Lietuvių fondo valdybai 
Čikagoje. Tikiuosi, kad jei ne visą 
milijoną, bent didesnę jo dalį jie mums 
paskirs.

Antras mano tikslas buvo susisiek
ti su Jungtinių Tautų vystymo fondu. 
Šis fondas teikia pagalbą iš Jungtinių 
Valstijų, Kanados, Vakarų Europos į 
savo kraštus grįžtantiems mokslinin
kams, apmokėdamas jų kelionės ir 
pragyvenimo išlaidas. Šie mokslinin
kai atvykę prisideda prie kurios nors 
reikšmingos mokslo šakos vystymo. 
Žinoma, tie lietuvių ir nelietuvių kilmės 
mokslininkai, kurie iki šiol buvo at
vykę į VDU, patys susimokėdavo už 
keliones ir gaudavo atlyginimą rub
liais. Gavę paramą iš šio fondo, mes 
galėtume tikėtis, kad norės atvykti 
daugiau užsienio profesorių. Šis fondas 
iš pradžių skiria nuo 0,5 iki 1 mil. 
dolerių, ir jei viskas gerai klostosi, — 
duoda ir daugiau. Sutartis su šiuo 
fondu jau pasirašė Čekoslovakija ir 
Lenkija. Mums būtina neatsilikti. Aš 
jau atsivežiau visus reikiamus doku
mentus ir juos, Vyriausybei patvirti
nus, grąžinsiu į JAV. Esu susitaręs su 
šio fondo valdytoju ir tikiuosi, kad šio 
fondo lengvatomis jau nuo kitų metų 
galėsime naudotis.

Trečias klausimas, dėl kurio ta
riausi JAV, yra mūsų paveldėtos 
jėgainės Ignalinoje apsauga. Jos mod
ernizavimas turi būti toks, kad kuo 
daugiau sumažintų pavojų, kad nebūtų 
tokios avarijos, kuri galėtų užteršti 
Lietuvą radiacija. Yra būtina numatyti 
būdus, pastatyti gaubtą ar kitais 

būdais sumažinti jo pavojingumą. 
Pirmiausia reikia viską ištirti. Ir todėl 
kreipiausi į pažįstamą Amerikos profe
sorių Algirdą Marchertą, kuris yra 
vienas žymiausių pasaulyje ekspertų 
tokių gaubtų ir kitų apsaugojimo 
metodų srityje. Drauge su juo kreipė
mės į įvairias Amerikos organizacijas 
ir net į Valstybės departamentą, prašy
dami paramos iš karto pradėti tyrimus. 
Prie Vytauto Didžiojo universiteto mes 
norėtume įkurti atominių elektrinių ir 
panašių sistemų saugumo tyrimo cen
trą. Tai būtų aktualu ne tik Lietuvai, 
bet ir kitoms panašaus tipo reaktorius 
turinčioms elektrinėms, kurių ne per 
toliausia nuo Lietuvos yra bent penki
os.

Dar teko tartis su kelių fondų 
direktoriais ir kitais darbuotojais, praš
ant mūsų universitetui paramos. Amer
ikoje niekas tuo nesistebi ir netgi 
mano, kad remti universitetus yra 
labai garbingas reikalas.

Kokio universiteto ateitį Jūs ma
tote?

Pirmas universiteto tikslas yra 
grąžinti Kaunui humanitarinių mokslų 
būstinę. Sugrąžinti Kaunui tą dvasios 
turtą, kuris buvo sukauptas Vytauto 
Didžiojo universitete. Kad to pasiek
tume, reikia užtikrinti, kad universite
tas organiškai vystytųsi kartu su 
miestu, reikia rūpintis profesūros augi
mu. Pradedame daktarantūros studijas 
8 srityse: baltų kalbotyros, literatūros 
mokslų, istorijos, etnokultūros, mate
matikos, fizikos, informatikos, biologi
jos. Gavome arti 100 pareiškimų iš 
asmenų, norinčių pradėti daktarantū- 
ras ir įsigyti jau naujus, lietuviškus 
daktaro laipsnius. Tai ypač svarbu, 
nes šie žmonės bus naujoji karta 
universiteto profesūros, dėstytojų, kur
ie perims universiteto darbą, ir, tikiuo
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si, taip pat vyks į kitas Lietuvos 
aukštąsias mokyklas. Taip prasidės 
atsinaujinimas. Tokių jaunų dėstytojų 
įsijungimas į Lietuvos mokslą bus 
neabejotinai naudingas. Ruošiamės 
taip pat skelbti daktarantūros studijas 
visuomeniniuose moksluose; sociologi
jos, politologijos, psichologijos, ekono
mikos ir vadybos specialybėse. Taigi, 
svarbiausias pirmas tikslas yra aukš
tosios studijos, kurias rengiame drauge 
su dešimčia savarankiškų, anksčiau 
Mokslų Akademijai priklausiusių, in
stitutų. Su kiekvienu iš jų esame 
pasirašę sutartis rengti daktarantus, 
todėl mūsų jėgos keleriopai sustiprėjo.

Antras tikslas yra numatyti, koks 
Universitetas turėtų būti, kokius moks
lus jame turėtume dėstyti. Pagrindiniai 
fakultetai jau yra įkurti. Ruošiamės 
kurti dar vieną, labai svarbų — Teisės 
fakultetą. Teisę ruošiamės dėstyti tik 
jau universitetą baigusiems ir turin
tiems bakalauro diplomą.

Taip pat labai svarbu sukurti 10 
metų universiteto vystymo planą ir 
numatyti, kokį įsivaizduojame univer
sitetą ateityje. Man regis, kad būtų 
tikslinga grįžti į universiteto anksčiau 
valdytas žemes Aleksote, kur dar yra 
vietos’ kur stovėjo mūsų Fizikos- 
chemijos institutas, atsitraukiančių 
vokiečių susprogdintas, ir ten statyti 
universiteto miestelį, įkurti elektroninę 
biblioteką, knygų saugyklą, mokymo 
rūmus keliems fakultetams, bendra
bučius, namus dėstytojams. Vieną dalį 
universiteto norime palikti miesto 
centre, kur dabar esame įsikūrę, Vieny
bės aikštėje. Dalį universiteto norė
tume įkurti ir Senamiestyje.

Taip pat dar vienas svarbus tiks
las — įtraukti universitetą į pasaulio 

universitetų šeimą. Man jau teko 
dalyvauti Tarptautinės universitetų 
sąjungos suvažiavime Helsinkyje 1990 
m. rugpjūčio mėnesį ir Europos univer
sitetų suvažiavime Sankt Peterburge 
pernai metų gegužės mėnesį. Tik nese
niai pasirašiau Baltijos universitetų 
rektorių chartiją, ir mus priėmė pilna
teisiais nariais į 34 universitetų šeimą, 
kurią sudaro aplink Baltijos jūrą 
esančių šalių universitetai. Mes siek
sime, kad mus priimtų į Europos 
universitetų sąjungą, o tam reikia 
turėti daktarantūros studijas ir išleisti 
mokslo daktarus.

Dar ypač svarbu, kad universitetas 
aktyviai dalyvautų miesto kultūrini
ame gyvenime. Jau esame užmezgę 
ryšius su daugeliu Kauno kultūrinių 
organizacijų. Tikiuosi, kad daug tokių 
kultūrinių ryšių pavyks išplėtoti, ir 
universitetas taps svarbia miesto kul
tūrinio gyvenimo dalimi.

Baigiant norėčiau pasakyti, kad 
dažnai kyla klausimų, ar reikėjo Lietu
vai dar vieno universiteto. Mano nuo
mone, Lietuvai būtina turėti bent du 
universitetus, nors, žinoma, gali būti ir 
daugiau. Vienas universitetas valsty
bėje veda prie monopolio, kuris aka
deminėje srityje yra ypač žalingas. 
Gyva konkurencija tarp universitetų 
yra pagrindas, leidžiantis tobulėti. Aš 
tikiu, kad sustiprėjęs mūsų universite
tas skatins ir Vilniaus universitetą 
taip pat tobulėti. Turėtume kažką 
panašaus, kaip Harvardo ir Jeilio 
universitetų varžybas JAV, ar Kembri- 
džo ir Oksfordo universitetų konkuren
ciją Anglijoje. Tai pats didžiausias 
mano noras, kurį stengsiuos įgyven
dinti ateityje.

Mokslas ir Gyvenimas, 1992,1
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Pirmoji Vydūno fondo valdyba po 40 metų sukakties minėjime, iš k. V. Mikūnas, K. 
Bertulis, O. Ščiukaitė, L. Maskaliūnas ir A. Juodikis. Trūksta prof. S. Kolupailos, A. 
Kalvaitytės-Jagutienės, Dr. K. Kasponio ir G. Caplikaitės-Mačiuikienės.

Foto J. Tamulaičio

VYDŪNO FONDUI 40 METŲ!

Sulaukus 40 metų gimtadieniai 
praeina be balionų ir kepuryčių, kaip ir 
dera rimtam žmogui, o tuo labiau 
organizacijai. Ir Vydūno Fondo gimta
dienis buvo atšvęstas rimtai ir iškil
mingai, bet pakilia ir malonia nuotai
ka.

Minėjimas buvo suruoštas 1992 m. 
kovo 29 d., Lietuvių Tautiniuose na
muose, Chicagoje. Programa susidėjo 
iš akademinės dalies, vakarienės ir 
meninės dalies.

Minėjimą pradėjo fil. Leonas Mas
kaliūnas, keliais sakiniais nušviesda
mas kokia proga čia susirinko toks 
gražus būrys uniformuotų filisterių ir 
jų svečių, ir pakvietė fil. Jūratę Varia- 
kojienę, ilgametę Tarybos ir Valdybos 
narę, toliau vesti programą.

Įnešamos ASD ir Korp! Vytis 
vėliavos (t.n. R. Variakojytė, t.n. L 
Mikūnaitė ir fil. A. Vitaitė, ir fil. E. 
Tuskenis, senj. R. Chiapetta ir senj. J. 
Variakojis). Vėliavos, kotai ir palyda
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Vydūno fondo valdybos pirmininkas Vyt. Mikūnas, už 28 metų vadovaujamą darbą, 
apdovanojamas atžymėjimais. Iš k. Vydūno fondo tarybos pirm. L. Maskaliūnas, v.p. J. 
Variakojienė, rėk. vad. L. von Braun, sekr. D. Bielskienė. Trūksta ižd. L. Ramanausko.

Foto J. Tamulaičio

buvo be priekaištų — tvarkinga ir 
graži. Fil. t. Juozas Vaišnys, S.J., 
dabartinis LSS kapelionas, perskaitė 
invokaciją ir tylos minute prisiminė 
mirusius Fondo narius ir rėmėjus, 
perskaitydamas amžinybėn nelaiku 
iškeliavusių pavardes. Sąrašas kasmet 
darosi ilgesnis.

Sugiedojus himną, fil. L. Maskaliū
nas, Fondo Tarybos pirmininkas, savo 
sveikinimo žodyje iškėlė Vydūno Fon
do svarbą lietuvių jaunimo tarpe ir 
kvietė visus ir toliau ateiti talkon.

Lietuvos Garbės Generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza savo prasmin-

8

gam ir trumpam (kaip visada) sveikini
mo žodyje pasidžiaugė Vydūno Fondo 
atliekamais darbais, pažymėdamas, 
kad kovo mėnuo turbūt yra fondų 
gimimo mėnuo, nes prieš 40 metų gimė 
Vydūno Fondas, o 10 metų vėliau — 
Lietuvių Fondas. Ir linkėjo toliau 
nenuleisti rankų, bet eiti tuo pačiu 
darbo keliu.

Vydūno Fondo veiklą ir atliktus 
darbus plačiau išdėstė istorikas fil. J. 
Damauskas. 1952 m. kovo mėn. 23 d. 
buvo įsteigtas Vydūno vardo Jaunimo 
Šalpos Fondas tikslu padėti studen
tams skautams baigti studijas. Reikėjo 
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rasti pastovų pajamų šaltinį, kilo 
mintis pradėti leisti kalėdines atvir
utes. Šiuo metu ir kitos organizacijos 
jau pasekė šiuo pavyzdžiu. Pirmoji 
kalėdinių atviručių siunta, užmokėjus 
visas išlaidas, davė $331.11 pelno ir tai 
buvo užuomazga, išaugusi į tūkstan
tinę apyvartą. Šiandien jau yra išmok
ėta $500.000 stipendijoms ir pasko
loms. Ar daug atsiras „investicijų“, net 
ir šiame krašte, kurios savo pradinį 
kapitalą, be jokių finansinių spekulia
cijų, sugebėtų per 40 metų padidinti 
237 kartus? Ir visa tai atlikta savanori
šku talkos būdu. Iš mažo garstyčios 
grūdo išaugo didelis ir gražus medis. 
Nebesitenkinant kalėdinių atviručių 
siuntinėjimu, imtasi leisti knygas. Per 
26 metus yra išleistos šios knygos: 
„Gatvės berniuko nuotykiai“ (R. Spa
lis), „Vydūno laiškai skautams“, „Lie
tuvos istorija“ (A. Šapoka), „Vinco 
Kudirkos monografija“ (Al. Merkelio), 
„Mėlyno karvelėlio šviesa“ (Alės Rū
tos), „Lietuvos Karinės pajėgos“ (V. 
Statkaus), „Apie Lietuvos Vietinę rink
tinę“ (Z. Raulinaičio), „1387-ieji ir 
Lietuvos bei lietuvių krikštas“ (J. 
Damausko) ir kitos. Dar plačiau apie 
Vydūno Jaunimo Fondą J. Dainausko 
straipsnis tilpo Draugo Nr. 62, 1992 m. 
kovo 28 d.

Baigus Vydūno Fondo apžvalgą, 
fil. J. Damauskas papuoštas gražiu 
baltu gėlės žiedu.

Trumpai sveikino ASS Vadijos 
pirmininkas fil. Ed. Korzonas ir LSS 
Tarybos pirmininkas v.s. fil. S. Miknai- 
tis. Raštu gautus sveikinimus perskaitė 
fil. J. Variakojienė. Paskutinis kalbėjo 
viso šio Fondo „spiritus movens“ — fil. 
Vytautas Mikūnas, kuris į Vydūno 
Fondo valdybos pirmininko kėdę „įkri
to“ prieš 28 metus! Ir toj kėdėj tebėra ir 
dabar.

Vytautas pakvietė šioj šventėj 
dalyvaujančius pirmosios valdybos

Fil. A. Stepaitis, Vydūno fondo įkūrimo 
iniciatorius, kelia šampano taurė 40 metų 
sukakties minėjime, fil. O. Ščiukaitė 
pasiruošusi prapjauti sukaktuvinį šakuotį.

Foto J. Tamulaičio

narius filisterius ateiti prie mikrofono, 
kur juos visus gėlėmis papuošė ASD 
narės. Štai ir pirmoji valdyba ir 
iniciatoriai: fil. Ona Ščiukaitė, fil. K. 
Bertulis, fil. A. Juodikis (specialiai 
atvykęs iš Clevelando), fil. Leonas 
Maskaliūnas ir fil. Vytautas Mikūnas. 
Iš kairės ir dešinės spragsėjo foto 
aparatai ir tapo įamžinti visų veidai. 
V. Mikūnas pasidžiaugė, kad 1991 
metų žymuo ir $5000 premija buvo 
paskirta gerbiamam Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui prof. Vytautui 
Landsbergiui. Tai pirmas toks išeivijos 
pripažinimas asmens, kuris ryžtingai 
vedė nelygią kovą dėl Lietuvos Neprik
lausomybės atgavimo.

Baigus V. Mikūnui šnekėti, jam 
buvo sukeltos didelės ovacijos už 28 
metų darbą, rūpestį ir nemiegotas 
naktis, besirūpinant Vydūno Fondo 
reikalais. įteikta plaketė su įrašu 
Vydūno Fondo Tarybos vardu, o Val
dybos vardu dailininko dr. s. R. Povi
laičio bronzos ir gintaro Vydūno Fondo 
ženklas (VF), o Jolantai Mikūnienei 
didelė gėlių puokštė.

Baigiant minėjimo oficialią dalį, 
sugiedotas „Gaudeamus“ ir po dauge
lio metų paskutinis posmas „Vivat et 
republica, et qui illam regit“. . . nus-
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Vydūno fondo 40 m. minėjimo meninėje 
programoje dalyvavo pianistai Rokas ir Sonata 
Zubovai.

kambėjo ypač galingai, ir išnešamos 
vėliavos.

Po trumpos pertraukos karšta 
vakarienė, paruošta J. Baronaitienės ir 
talkininkių, buvo puiki ir tikrai karšta.

Meninę dalį atliko pianistai Sona
ta ir Rokas Zubovai, paskambindami 
kiekvienas atskirai ir abu kartu keletą 
dalykų. Antro Kaimo aktoriai: A. 
Vitaitė, T. Bublys, E. Tuskenis, J. 
Variakojis ir K. Žukauskas. Visi akto
riai, išskyrus T. Bublį, yra skautai 
akademikai. Aktoriai atliko keletą, 
Antram Kaimui būdingų, škicų. Ant 
ratuko įvežamas didelis raguolis, kurį 
pjaustyti buvo paprašyta pirmosios 
valdybos pirmininko pavaduotoja fil. 
Ona Ščiukaitė ir pakėlus šampano 
taures sugiedota „Ilgiausių metų“, 
baigiant posmu „Darbingų metų, dar
bingų“. Nors ir pasikeitę bus mūs 
veidai, ir praretėjusios mūsų eilės, bet 
širdis viena pasiliks jauna ir po 5 metų 
susitiksim vėl, mieli draugai.

Ad Meliorem!
fil. AL Likanderienė

10

Inž. J. V. DANYS, ilgametis visuomenės veikėjas, vadovavęs Kanados lie
tuvių bendruomenei, spaudos bendradarbis, pagerbtas 1992 metų KLB pa
skirta visuomenininko premija ($1000). kuri įteikta 1992.11.16 Otavoje su 
šiuo įrašu plaketėje: “Su pagarba ir dėkingumu Kanados lietuvių bend
ruomenė skiria 1992 metų visuomenininko premiją JUOZUI DANIUI 
už daugelio metų nenuilstamą darbą ir pasiaukojimą Lietuvos ir Kanados 
lietuvių labui. 1992 m. vasario mėn. 16 d”. Premijos mecenatas - Prisikė
limo parapijos kredito kooperatyvas Toronte
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V.s. fil. Mega Bamiškaitė

SESĖ MEGA GRĮŽO 
TĖVIŠKĖN

V.s. fil. Mega Bamiškaitė, karo 
audrų nublokšta į Clevelandą, ir ten 
praleidusi našiausią gyvenimo dalį 
1991 m. vasario 15 d. buvo pakviesta 
pas Aukščiausiąjį. Vasario 17 d. ji 
buvo pašarvota Jokubauskų šermeni
nėje, kur susirinkusi Clevelando lietu
vių Skautija iškilmingai ir pagarbiai 
su ja atsisveikino.

Vasario 18-tos rytą Dievo Motinos 
parapijos šventovėje klebonas skauti
ninkas kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
aukojo šv. Mišias už Megos sielą. Po 
Mišių, gerbiant jos pageidavimą, kū
nas buvo sudegintas ir pelenai laikinai 
patalpinti Visų Sielų kapinių mauzolie
juje, nes amžino poilsio vietą ji pasirin
ko Panemunę, šalia savo motinos ir 
kitų artimųjų. Savo seserį Izabelę 
Jonaitienę įpareigojo jos valią įvykdy
ti.

Iš Kauno į Clevelandą atvykusi jų 
pusseserė inž. Nijolė Radzevičienė greit 
ir sumaniai suorganizavo Megos perkė

limą į gimtąją žemę. Energingos pus
seserės pastangomis 1991 m. spalio 26 
d. v.s. fil. Mega Bamiškaitė iškilmin
gai buvo palaidota Lietuvoje, Panemu
nės kapinėse. Laidotuvės buvo neeili
nės, kaip neeilinis buvo ir Megos 
gyvenimas. Savo gyvenimą Mega 
skyrė Dievui, Tėvynei ir Artimui ir tuo 
keliu ėjo!

Antrose laidotuvėse dalyvavo Lie
tuvos skaučių,-tų atstovai, giminės, 
draugai ir pažįstami. Panemunės šven
tovėje kunigas aukojo šv. Mišias, prieš 
altorių, aukštai ant katafalko iškelta, 
gėlėse paskendusi maža umelė, žemai 
tarp gėlių didelis Megos atvaizdas. 
Mišių metu degė visos šventovės 
šviesos ir žvakės, giedojo choras ir 
solistai. Kunigas pasakė graudinantį 
pamokslą. Po pamaldų eilėmis išsiriki
avę palydovai, tvarkingai žygiavo į 
kapus. Priekyje ėjo kryžius, už kryžiaus 
pusseserės dukraitė nešė Megos atvaiz
dą, ėjo giminės su gėlėmis, kunigas, 
giedoriai ir jauni giminaičiai nešė 
umelę, papuoštą gėlėmis, juos sekė kiti 
laidotuvių dalyviai.

Kapinėse atsisveikino pusseserės 
vyras Jonas Radzevičius, o pusseserė 
Nijolė plačiai apibūdino Megos nueitą 
kelią. Atsisveikinimo žodį tarė Lietu
vos Seserijos vyriausia skautininkė 
Alina Dvoreckienė ir Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas Malkevičius. Jaus
mingai atsisveikino išlikusios, trumpo 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
Megos draugės sesės skautininkės 
Bagdonienė, Dzenajavičienė ir Vizgir
daitė. Skambėjo giesmės, urnelę nulei
dus į duobę, skautams didžiuoju saliutu 
gerbiant, didingai nuskambėjo Lietu
vos Himnas.

Ilsėkis, miela sese, šventos Lietu
vos žemėlėje, o mes, Clevelande, min- 
ėsime Tave maldose.

v.s. I. Budrienė
n
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A.A. Petras Jurgėla

KORP! VYTIS GARBĖS 
NARYS IŠKELIAVO

Vasario 19 d., 7:40 vai. ryto 
Alenville ligoninėje, mirė 91 m. 
amžiaus sulaukęs savanoris, Lietuvos 
kariuomenės kapitonas ir lietuviškosi
os skautijos pirmūnas Petras Jurgėla 
(Jurgelevičius). Atsisveikinimas su 
velioniu vasario 21 d. įvyko Elmhurst,
L.I., laidotuvių namuose. Po gedulingų 
šv. Mišių palaidotas New Yorke.

Petras Jurgėla gimė 1901 m. rugsė
jo 30 d. Jersey City, New Jersey 
valstijoje. 1914 m. su tėvais atvyko į 
Lietuvą. Pirmo Didžiojo karo metu 
Rusijoje mokėsi Taganroge, vėliau 

Voroneže M. Yčo lietuvių gimnazijoje. 
1917 m. rugsėjo mėn. įsteigė pirmąją 
lietuvių skautų ir skaučių draugovę. 
Grįžęs į Vilnių, 1918 m. lapkričio 1 d. 
įsteigė pirmąjį mišrų skautų, -čių 
vienetą. Su kalbininko J. Jablonskio 
pagalba jis nustatė lietuviškus skauty
bės terminus, surengė vadovų kursus, 
skautų įstatus bei programas pritaikė 
Lietuvos reikalams, padėdamas pa
grindą lietuviškajai skautybei. Ne tik 
vadovavo, bet rašė spaudoje skautybės 
klausimais, paruošė ir išleido visą eilę 
knygų skautams ir apie skautus. Yra 
išvertęs kelias literatūrines knygas. Iš 
jo parašytųjų verta dėmesio yra 382 
psl. knyga „Sparnuoti lietuviai Darius 
ir Girėnas“. Skautiškos knygos: „Pir
mieji skauto žingsneliai“ (1920), „Pi
liečių auklėjimo mokykla — skautybė“ 
(1920), „Lietuvos Ateitis“ (1925), 
„Skautystė“ (1927 m.), „Skautų tarna
vimas tėvynei“ (1927), „Skautų vado
vas I“ (1929).

Mokėsi Vytauto Didž. gimnazijoje 
Vilniuje. Lietuvos universitete studija
vo teisę. Stojęs savanoriu, vėliau baigė 
Karo mokyklą, tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje iki 1930 metų, buvo pakel
tas į kapitono laipsnį. 1931 m. grįžęs į 
JAV, plačiai reiškėsi lietuvių organiza
cijų visuomeninėje ir politinėje veik
loje. Spaudoje rašė skautų, šaulių ir 
karių laikraščiuose bei leidiniuose. 
Redagavo keletą minėtų organizacijų 
žurnalų. JAV 1931-32 m. dirbo „Drau
go“ ir 1937-38 m. „Vienybės“ redakci
jose. Velionis pastaruosius metus, nors 
įvairių sveikatos negalių varginamas, 
gyvai domėjosi lietuvišku gyvenimu, 
spauda, džiaugėsi Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymu ir Tėvynėje skauty
bės atkūrimu. Iki paskutiniųjų dienų 
palaikė gyvą korespondenciją ir dirbo 
tvarkydamas savo gausią istorinę ir 
publicistinę medžiagą.
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A.A. FILISTERIS-VYRESNIS SKAUTININKAS 
KAZIMIERAS PALClAUSKAS 

LIETUVIS—ŽMOGUS— SKAUTAS

Mirė sausio 7 d., 1992 metais St. 
Petersburge, Florida. Žiauriai išvargin
tas užsispyrusių OSI tardytojų ir jų 
prokurorų prarado sveikatą ir po 16 
metų nelygios kovos mirė, kraujui 
išsiliejus galvoje. Skautininkė Valerija, 
Kazimiero žmona, ištikimai slaugius ir 
prižiūrėjus Kazimierą ligos metu, buvo 
prie jo lovos mirties valandą.

Visų skautų vardu tariame: Ramy
bė Tau, Broli Dievo Karalystėje!

Kazimieras Palčiauskas buvo 
gimęs 1907 metais rugsėjo 11 dieną 
Žagarėje, Šiaulių aps. Mokėsi Žagarėje 
ir Šiauliuose. Pradėjo skautauti 1924 
m. Šiauliuose ir vos 18 metų, buvo 
pakeltas į paskautininkio laipsnį. Bū
damas ramaus būdo, nepaprastai ati
dus, stropus, sugebantis mokytis ir 
kitus mokyti-auklėti, greitai pasiekia 
vyresnio skautininko laipsnio ir yra 
skiriamas vadovų lavinimo skyriaus 
vedėju Vyriausiame Skautų štabe. 
Vėliau jis perima Brolijos vadovo 
pareigas ir įeina į L.S.S. Tarybą nariu.

Aktyviai dirbdamas aukščiau
siuose Sąjungos organuose — ruošda
mas vadovus, K. Palčiauskas nepami
ršo ir pats tobulintis vadovavimo 
srityje. Taip 1929 m. jis dalyvauja 
tarptautinėje skautų vadų stovykloje 
Anglijoje, o 1934 m. lanko vadovų 
Gilwell’io kursus irgi Anglijoje.

Tolimesniam skautavimo populia
rinimui mokyklose K. Palčiauskas 
organizuoja mokytojų vasaros stovyk
las, kurios buvo labai populiarios ir 
kasmet augo dalyvių skaičiumi.

Toks intensyvus vadovų lavinimas 
išplėtė skautų veiklos horizontus. Lig 
to laiko skautų organizacija daugiau

sia veikė gimnazijų lygyje. Įtraukus į 
vadovų lavinimo kursus pradžios mo
kyklos mokytojus, skautiškoji veikla 
paplito po kaimuose esančias pradžios 
mokyklas. Ypač jauni mokytojai šiose 
mokyklose buvo patraukti į skautavi
mo vadovų eiles, radę naują, bet jau 
gerai išbandytą jaunimo auklėjimo 
priemonę.

Pradėjęs studijas Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, K. Palčiauskas 
įsijungia korp! Vytis eiles ir vieną 
kadenciją eina korporacijos vado parei
gas. Pirmosios rusų ir vėliau vokiečių 
okupacijų metu jis nenutraukė veiklos 
skautų organizacijoje, kuri nuo 1940 
metų buvo uždaryta. Vokiečių okupaci
jos metais (1941-44) pogrindyje atgai
vintoje skautų vadovybėje K.P. ėjo 
įvairias pareigas ir per s. Matą Martin
aitį palaikė ryšį su vadovaujančiais 
pogrindžio veikėjais, iš kurių gaudavo 
įvairių pageidavimų, kuria vaga skau
tų pogrindžio veikla turėtų krypti. Tarp 
pasiūlytų skautams uždavinių buvo 
šie: ruoštis sanitarinei pagalbai galimų 
nepriklausomybės kovų laikotarpiui. 
Čia turėjo būti įjungta: pirmosios 
pagalbos ir sanitaro specialybių ruoši
mas, sanitarinių priemonių gaminimas 
(nuo tvarsčių iki neštuvų) ir jų sandėli
avimas, visame krašte organizavimas 
ryšininkų ir oro sekėjų būrių, su 
farmacininkų pagalba vaistų atsargų 
sudarymas.

Pasitraukęs iš Lietuvos į Vokietiją,
K. Palčiauskas neužmiršo savo skauta
vimo dienų. Vos karui pasibaigus, jis 
su eile budrių skautų veikėjų organi
zuoja lietuvių skautų vienetus okupuo- 
toj Vokietijoj. Taip pat labai kritišku
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Fil. Kazimieras Palčiauskas 1907 - 1991

momentu, kai buvo kilęs pavojus 
suskilti mūsų skautų organizacijai, jis 
buvo išrinktas Lietuvių Skautų Sąjun
gos Tarybos pirmininku, šioms parei
goms buvo perrinktas Kasselio ir 
Scheinfeldo skautų vadovų suvažiavi
muose. Vėliau buvo išrinktas LSS 
Tarybos garbės pirmininku, tačiau šio 
titulo atsisakė. K. Palčiauskas yra 
apdovanotas visais Lietuvių Skautų 
sąjungos garbės žymenimis, įskaitant 
ir aukščiausią Geležinio Vilko Ordiną.

Persikėlęs į Ameriką, K. Palčiaus
kas visomis jėgomis pasišventė rūpin
tis Lietuvių Skautų sąjungos sėkmingu 
perkėlimu ir įgyvendinimu šiame že
myne. Viskas buvo čia svetima: ir 
namai, ir keliai, ir žmonės. Mūsų 
skautininkai žinojo savo gilius įsiparei
gojimus lietuviškam skautavimui. 
Nežiūrint, kad nuo pirmos dienos 
reikėjo užsidirbti pinigų ne tik duonai, 
bet ir pienui vaikam, Kazimieras 

Palčiauskas ilgas valandas vargo 
atsakinėdamas krūvas laiškų; kurda
mas taisykles ir reguliaminus. Kai kiti 
gerino savo finansinę ir ekonominę 
būklę, išnaudodami nedarbo valandas, 
skautininkai tas valandas su šypsena 
atidavė numylėtos skautų sąjungos 
labui. Todėl, nors moksliniai ir profesi
niai buvo pasiruošęs intelektualiniam 
ar komerciniam darbui, jis pasitenkino 
žemo lygio užsiėmimu. Skirdamas 
laisve laiką dėl lietuviško skautavimo 
visapusiško puoselėjimo.

Viena iš pareigų prisiimtų K. Pa- 
Ičiausko, kai reikalas buvo pasiekęs 
akligatvį, lietė spaudai parengimą v.s. 
Petro Jurgėlos — Lietuviškos Skautijos 
Pirmūno — parašytos medžiagos ir jos 
apipavidalinimą representaciniam lei
diniui. Daug dienų ir valandų pareika
lavo šis ryžtas įamžinti Lietuvos skau
tų gimimą, pradinį vystymąsi ir plačiai 
išbujojusią skautų veiklą Nepriklauso
moje Lietuvoje.
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Lygiagrečiai su tiesiogine skautiš
ka veikla K. Palčiauskas ruošė įvairią 
skautavimo darbui tarip reikalingą 
medžiagą. Čia randame visą eilę nuos
tatų, programų, straipsnių. Rašė ir 
redagavo „Skautų Vadą“, „Skautų 
Aidą“. Jo straipsniai dažnai pasirody
davo „Mūsų Vytyje“.

1936 metais K. Palčiauskas baigė 
Vytauto Didžiojo universitetą, Kaune, 
gaudamas diplomuoto ekonomisto var
dą. Kaip pasižymėjusį moksle ir ypač 
diplominiame darbe universitetas pak
vietė jį pasilikti mokomojo personalo 
nariu — asistentu ekonomijos fakul
tete. Įsitraukęs į darbą universitete, K. 
Palčiauskas pasižymėjo savo rašiniais 
ekonomikos klausimais įvairiuose žur
naluose.

1941 metų sukilimo prieš rusus 
sudarytoji Laikinoji Vyriausybė K. 
Palčiauską pakvietė eiti Kauno miesto 
burmistro pareigas. Vokiečių okupaci
nei valdžiai palaipsniui ribojant bur
mistro teises, Palčiauskas, pirmai pro
gai pasitaikius, pasitraukė iš šių 
pareigų ir perėjo dirbti į prekybos- 
pramonės įmones, Paramos kooperaty
vo gamybinį skyrių.

K. Palčiauskas, veikdamas Pogrin
džio Lietuvių Skautų sąjungoje, susi
pažino su politinio pogrindžio veikėjais 
ir tuoj įsitraukė į jų veiklą, įeidamas į 
Tautos Tarybos vadovybę, o vėliau ir į 
VLIK’o suorganizuotas ūkio ir ekono
mijos komisijas. Kai 1943 m. kovo mėn. 
16 d. vokiečiai uždarė Lietuvos univer
sitetus ir pradėjo suiminėti pasižymėju
sius lietuvius veikėjus, K. Palčiauskas 
buvo pogrindžio veikėjų įspėtas, kad 
gali būti suimtas kaip įkaitas. K. 
Palčiauskui pavyko išvengti suėmimo, 
o visi kiti suimti lietuviai-įkaitai buvo 
nugabenti į Stuthoffo koncentracijos 
lagerį. Šio lagerio baisumai yra vaiz
džiai aprašyti Balio Sruogos „Dievų 

miške“ ir s. kun. Stasio Ylos „Žvėrys ir 
žmonės“. Daug kalinių iš Stuthoffo 
negrįžo.

JAV valdžia su rusų valdžios 
(KGB) ir Izraelio policijos pagalba, 
nutarė apkaltinti K. Palčiauską, kad 
jis, būdamas Kauno miesto burmistru, 
koloboravo su vokiečiais ir įvažiavimo 
dokumentuose neįrašė eitų Kauno 
miesto burmistro pareigų. Toliau dar 
buvo pridėta, kad jis Lietuvoje priklau
sė pogrindžio organizacijai, kuri buvo 
priešiškai nusistačiusi prieš Jungtines 
Amerikos Valstijas. Galutinai sureda
guotame prokuratūros kaltinime siūlo
ma atimti K. Palčiauskui Amerikos 
pilietybę, nes jis yra žemos moralės 
žmogus, bendradarbiavęs su okupacine 
vokiečių valdžia, sufalsifikavęs anke
tas, gaudamas D.P. statusą ir vėliau — 
pilietybę.

Valdžios įstaiga — Office of Spe
cial Investigations — surinko įvairių 
parodymų Lietuvoje iš KGB ir iš 
Izraelio, net buvo atvežę keletą žydų 
liudininkų iš Lietuvos. Viskas buvo 
paruošta, kad K. Palčiauskas būtų 
nuteistas. Taip ir įvyko. Ir sunku 
patikėti, kad tam švelniam, darbščiam, 
pasišventusiam Lietuvai ir jos jauni
mui, pavyzdingiausiam iš skautavimo 
mokyklą išėjusių skautininkui, tam 
puikiam lietuviui atimta Jungtinių 
Amerikos Valstijų pilietybė.

Byla praėjo visą eilę instancijų, 
pagaliau Apeliacinis Teismas patvirti
no pilietybės atėmimą, bet sustabdė K. 
Palčiausko ištrėmimo iš JAV procesą. 
Šis teismas rado, kad OSI nepristatė 
teismui jokių įrodymų, kad K. Palčiaus
ko buvimas JAV yra šiam kraštui kuo 
nors kenksmingas.

Filisteris v.s. Kazimieras Palčiaus
kas buvo tampriai susirišęs su akade
miniu gyvenimu. Lietuvos Vytauto 
Didžiojo universitete buvo mokomojo 
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personalo narys, akademikas skautas 
— vadinasi pilnutiniai išgyveno teikia
mą atmosferą Akademijoj. Tad ir 
atvažiavęs į Ameriką rūpinosi, bendra
vo, savo buvimu ir dalyvavimu stengė
si vystyti, puoselėti anksčiau sukurtas 
akademikų skautų tradicijas.

Su didžiu entuziazmu dalyvavo 
kūrime Vydūno Fondo ir jį visuomet 

skaitė labai reikšmingu ir nepaprastai 
pasisekusia akademikų programa. 
Skautininką ypač žavėjo leidinių ap
stumas, jų kokybė, jų įnašas į lietuviš
kumo palaikymą jaunimo eilėse. Aukš
tą žymenį skyrė taip pat gabiems 
Vydūno Fondo vadovams už jų puikų 
Fondo ekonominį išvystymą.

Mykolas Naujokaitis

A.A. KAZIMIERĄ PALClAUSKĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Velionis buvo pašarvotas Beach 
Memorial Chapel. Sausio 9 d. vakare 
atsisveikinimui susirinko tiek žmonių, 
kad buvo perpildytos koplyčios patal
pos ir koridoriai. Rožančių ir kitas 
maldas su susirinkusiais sukalbėjo 
misijos vadovas kun. Steponas Ropo- 
las, OFM.

Atsisveikinimui vadovavo Lietuvių 
klubo pirm. Antanas Gudonis. Jis 
pateikė K. Palčiausko biografiją ir 
atsisveikino Lietuvių klubo ir savo 
vardu Lietuvių Bendruomenės apylin
kės vardu žodį tarė apyl. pirmininkas 
Kostas Aras, Lietuvos laikinosios vy
riausybės gyvųjų narių vardu, dr. A. 
Damušio paprašytas telefonu, atsisvei
kino Jurgis Mikaila. Iš skautų veiklos 
artimas Kazimiero draugas Antanas 
Dundzila savo jautrų atsisveikinimo 
žodį užbaigė, tardamas, kad Palčiaus- 
kas jam buvo erudicijos pavyzdys. Šv. 
Kazimiero misijos komiteto vardu 
kalbėjo Pranas Petraitis, prisiminda
mas mirusįjį iš Lietuvos skautų stovyk
los. Lietuvių Fondo ir LB apygardos 
vardu atsisveikino Janina Gerdvilienė. 
Skautų vardu, išsamiau apibūdinęs 
Kazimiero nuopelnus skautijai, atsis
veikino Albinas Karnius, vienkart jis 
perskaitė ir atsiųstus atsisveikinimus 

iš Vydūno Jaunimo fondo ir Akademi
nio Skautų Sąjūdžio. Clevelando skauti
ninkių jautrų atsisveikinimo eilėraštį 
perskaitė Angelė Kamienė. Antanas 
Tauginas atsisveikino, kaip buvęs 1941 
m. Šaulių Prekybos institute dėstytojo 
Palčiausko studentas.

Kalbėjusieji vertingai apibūdino 
a.a. Kazimiero Palčiausko atliktus 
Lietuvai visuomeninius darbus, išryš
kindami jo veiklą organizacijose, kuri
oms kalbėtojai atstovavo.

Sausio 10 d. kun. St. Ropolas, kun. 
dr. M. Gyvas, kun. J. Gasiūnas ir kun.
M. Kirkilas atlaikė koncelebracines 
Mišias už mirusįjį. Kun. St. Ropolas 
pasakė atitinkamą pamokslą ir atliko 
laidotuvių apeigas. Vargonavo A. Ma
teika, su vyrų dainos vienetu solo 
giedojo A. Kusinskis. Pamaldose daly
vavo ir į kapines palydėjo gausus 
lietuvių būrys. Kapinių koplyčioje kun. 
St. Ropolas sukalbėjo laidojimo mal
das. Visi dalyviai sugiedojo Marija, 
Marija ir Lietuvos himną. Mirusiojo 
palaikai palaidoti Memorial Park kapi
nių mauzoliejuje.

A.a. Kazimieras Palčiauskas buvo 
pareigingas, aukštos kultūros, neuž
gaulus, tolerantiškas, siekė visų lietu
vių vienybės ir bodėjosi įvairių intrigų.

16

18



Lietuvių tauta netenka taip jai reika
lingo ir ištikimai dirbusio savo nario. 
Jo liūdi žmona, sūnūs ir seserys su 
šeimomis, draugai ir organizacijos, 
kuriose Lietuvos gerovei jis nuoširdžiai 
dirbo. Žmona Valerija per tą dešimt
metį dėl neužtarnautų apkaltinimų 
kentėjo solidariai su Kazimieru, patyrė 
įžeidžiančius anoniminius telefoninius 
skambinimus, o visiškai pašlijus jo 
sveikatai ir atsidūrus ligoninėje bei 
slaugymo namuose, kasdieną jį lanky
dama, pervargo ir savo sveikatą nuali

no. Dabartiniame liūdesyje linkėtina 
jai stiprybės, ištvermės ir dvasinės 
paguodos.

Iš kapinių visi dalyviai buvo 
pakviesti į Lietuvių klubą gedulo 
pietums. Pietų metu sūnus Vytautas 
nuoširdžiai padėkojo kunigams bei 
gausiems dalyviams už atsilankymą į 
šermenis, bažnyčion ir palydėjimą į 
kapus.

K. Gmž.
(Ištrauka iš Draugo dienraščio)

A.tA.
SŪNUI ALMANTUI

mirus, jo tėveliams ONAI IR JUOZUI TOLIUŠIAMS, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą.

„Mūsų Vytis " Redakcija ir Administracija
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M. ŽILINSKUI KELIONĘ 
UŽBAIGUS

Mykolas Žilinskas, 1907 - 1992

Aš gyvenau tam, kad parodyčiau, 
ką gali padaryti lietuvis, jeigu jis labai 
myli Lietuvą. . .

Vasario 9 dieną Vilniaus ligoni
nėje, po ilgos ir sunkios ligos, užmerkė 
akis Mykolas Žilinskas. Velionis nuo 
1940 m. ilgiausiai gyveno Berlyne, 
kiek trumpiau Kopenhagoje ir Paryži
uje. Didesnę gyvenimo dalį (50 metų) 
praleidęs svetur, bet kiekvieną gyveni
mo valandą dirbdamas ir galvodamas 
apie gimtąjį kraštą, jo gerovę ir ateitį.

Velionis buvo baigęs Vytauto Di
džiojo, Berlyno ir Sorbonos universite
tus. Studijavo istoriją, teisę. Nuo 1927 
m. sėkmingai ėjo pareigas Vidaus 
reikalų ministerijoje, 1936-40 m. minis
trų tarybos kanceliarijos viršininkas ir 

Vyriausybės Žinių redaktorius. Užsie
nių reikalų ministerijos spaudaus 
skyriaus viršininkas iki pasitraukimo į 
Vokietiją. Berlyne gyvendamas daug 
laiko paskyrė meno paveikslų ir statu
lų rinkimui, kurie užpildė didžiulį 
nuosavą 4 aukštų namą Gruenwald 
rajone. Pokario metais Berlyne vado
vavo Lietuvių Bendruomenės skyriui, 
kuris ruošdavo vasario 16 d. minėjimus 
(susirinkdavo apie 30 žmonių). M. 
Žilinsko svetingą pastogę žinojo ne tik 
Berlyno lietuviai, bet ir daugelis buvo
jusių laisvės saloje — Berlyne. Tai 
buvo neoficiali Lietuvos ambasada.

Kam' teko lankytis svetingame M. 
Žilinsko name, tas gerai žino, kad nei 
liga, nei amžiaus našta nekliudė jam 
domėtis Lietuvos gyvenimu. Klausimų 
ir diskusijų niekad netrūkdavo. Su 
šypsniu sutikdavo šių dienų įvykius ir 
palydėdavo tvirtu tvirtinimu: Lietuva 
yra ir bus! Politinio įžvalgumo turėjo 
pakankamai.

Jausdamas gyvenimo saulėlydį, 
susirūpino savo brangaus ir gausaus 
meno paveikslų rinkinio likimu. Maža 
jų dalis atkeliavo į JAV, o didžiausia 
buvo atiduota jo jaunystės miestui — 
Kaunui. 1600 paveikslų nukeliavo į dvi 
M. Žilinsko vardo meno galerijas. 
Neveltui už tai jam suteikiamas Kauno 
garbės piliečio vardas. Kaunas tapo 
tarptautiniai žinomu meno centru. 
Savo meilę Lietuvai įrodė darbu ir 
auka.

Velionis buvo dosnus aukotojas 
lietuviškiems reikalams. Pats aukojo ir 
kitus ragino tai daryti. Žinomos stam
bios aukos Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje, Lietuvių Fondui $2.000. 
Didelį dėmesį ir pinigines aukas skyrė 
Vydūno Fondui, iš viso pervesdamas 
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$17,000. Vydūno Fondas atsidėkojo už 
tai, įsteigė M. Žilinsko metinę stipendi
ją istorikui. Lietuvos Skautų sąjunga 
už paramą skautams, jį apdovanojo 
ordenu Už Nuopelnus ir rėmėjo kaspi
nu.

Kai užsienyje spausdinta lietuviš
ka knyga buvo siaubas komunistų 
valdomoje Lietuvoje, šiam darbui Vy
dūno Fondas išleido A. Šapokos reda
guotą Lietuvos Istoriją 2000 egz. tiražu. 
Didelė dalis šios ir kitų knygų per M. 
Žilinsko rūpestį nukeliavo į Lietuvą ir 
ten pateko į godžias skaitytojų rankas. 
Šiam darbui jis negailėjo laiko, darbo 
ir lėšų. Žinomi ir kiti atvejai, kai M. Ž. 
prašė knygų svetimomis kalbomis, kad 
jas galėtų asmeniškai įteikti įtakin
giems vokiečių pareigūnams. „Skubėk 
atsiųsti, kad galėčiau laiku jas įteikti. 
Vėliau nežinau, ar galėsiu tai padary
ti“, rašė jis. Knygos pasiekė savo 
tikslą.

Lietuvybės reikalams negailėjo 
nieko. Pokario metais žinomas veikėjas 
paprašė $20.000 sumos lietuvių na
mams Varšuvoje pirkti. Namai nebuvo 
nupirkti, bet ir pinigai negrąžinti. 
Veltui buvo prašyta už tai atsiteisti. 
Gavėjas patogiai gyvena Floridoj ir į 
laiškus neatsako. Kitam veikėjui pa
našiam tikslui buvo paskolinta 100,000 
vokiškų markių. Skolininkas tyli, sąži
nės negraužiamas. Šie pora pavyzdžių 
rodo M. Žilinsko bekompromisinį pa
siaukojimą lietuviškiems reikalams.

Daug, labai daug žmonių prisimins 
Mykolą Žilinską ir jc brangias dova
nas Lietuvai. Jis savo motto įvykdė. 
Grožėsimės jo paliktais paveikslais, 
norais ir darbais pasitarnauti Lietuvai. 

Dar vis nesinori tikėti, kad Mykolo 
Žilinsko jau nėra, o besikelianti tėvynė 
reikalinga daugiau žmonių, kaip buvo 
jis.

Vytautas Mikūnas

MIRĖ VERONIKA SUTKIENĖ 
(1900-1992)

Veronika Jasinauskaitė - Sutkienė mirė 1992 m. kovo 
11 d. Kreuznach, Vokietijoje. Velionė - našlė Gen. St. 
pulkininko Viktoro Sutkaus, mirusio 1989 m. gruodžio 28 d.. 
Abu, Viktoras ir Veronika Sutkai, palaidoti Huttenfeldo kapi
nėse, netoli Vasario 16 gimnazijos, kurios dosnūs rėmėjai jie 
buvo daugelį metų.

Viktoras ir Veronika Sutkai taurios lietuviškos asmeny
bės, išskirtinai dideli išeivijos lietuvių organizacijų, jų veiklos 
rėmėjai, filantropai. Lauktina platesnė jų teiktosios paramos 
apžvalga, studija.

Paskutiniais metais Veroniką ir Viktorą Sutkus globojo, 
jų ūkinius reikalus tvarkė, iš Lietuvos atsikviesti jų giminai
čiai. Štai med. gydytoja Vida Sabaliauskienė, Veronikos 
Sutkienės krikšto duktė, taip apibūdina Sutkus: "Jie buvo 
nepaprastai taurios sielos žmonės, begaliniai mylėję Lietuvą, 
iki mirties tikėję šviesia Lietuvos ateitimi ir visą savo turtą 
testamentu palike Lietuvos nepriklausomybės, tautos, Vilies, 
Vydūno fondams. Savo namus ir garažą užraše Vasario 16 
gimnazijai, Vokietijoje...

Testamento vykdytoju išskirtas Andrius Smitas, Vasario 
16 Lietuviu gimnazijos direktorius.
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fil. Edvardas Tuskenis

AR VAŽIUOTI J LIETUVĄ?

Nuo 1980 metų vasaros esu keturis 
sykius važiavęs į Lietuvą, iš viso 
tenais praleidęs 19 mėnesių. Teko 
stebėti nemažai istorinių įvykių, turė
jau galimybę gana gerai pažinti kai 
kuriuos Lietuvos gyvenimo aspektus.

Rugpjūčio mėnesio įvykių pasėkoje 
Lietuvos nepriklausomybė įgijo pil
nesnį turinį, tapo pasaulio valstybių 
pripažinta. Jeigu po kovo 11 buvo 
galima teigti, kad tikroji nepriklauso
mybė dar nepasiekta, tai dabar Lietu
va iš tikrųjų nepriklausoma. Lietuvių 
išeivijai šis faktas be galo džiaugsmin
gas. Tuo pačiu šis faktas verčia išeiviją 
pergalvoti savo uždavinius, savo veik
los kryptį, susitelkimo formas. VLI- 
K’as jau paskelbęs, kad 1992 metais 
užbaigs savo veiklą. PLB veikla irgi, 
žinoma, keisis; politinė veikla orientuo- 
sis į pastangas išgauti iš svetimų 
valstybių ekonominės, materialinės 
paramos. Be abejo, atsiras abejojančių 
dėl pastangų kultūriškai išlaikyti liety- 
vybę išeivijoje. Tokiems kyla klausi
mas: „Kodėl dėti pastangas išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje, kai Lietuva jau 
laisva?“

O kaip dėl pačių išeivių? Ar dar 
yra „dipukų“, norinčių grįžti į Lietuvą? 
O gal ta Lietuva per beveik penkia- 
sešimt metų tapusi jau per daug 
tolima, kad būtų galima į ją sugrįžti 
kaip į savo namus? Žinoma, kiekvie
nas atvejis bus skirtingas. Bus vyres

nio amžiaus žmonės, kurie norės pra
leisti pensijos metus lietuviškoje 
aplinkoje, savo gimtojoje žemėje. Bus ir 
jaunesnių, kurie ieškos galimybių vie
noje ar kitoje sferoje padirbėti Lietu
voje šiais įdomiais laikais, gal tik 
laikinai, o gal net ir ilgesniam laikui.

Aš skatinčiau kiekvieną jaunesnio 
amžiaus lietuvių kilmės žmogų važiuo
ti į Lietuvą apsidairyti, susipažinti su 
tėvų ir senelių kraštu. Iš to skaičiaus 
gali atsirasti (ir atsiranda) vienas kitas 
norintis ilgiau pasilikti. Šalia visokeri
opo skatinimo, ką jiems daugiau patar
ti? Pirmiausia, manyčiau, žmogus turi 
labai gerai suprasti, ko jis nori iš 
gyvenimo, kokius tikslus jis laiko 
svarbiausiais. Be abejo, jis turi gerai 
pagalvoti apie tai, kokį vaidmenį 
lietuvybė vaidina jo gyvenime. Manau, 
kad žmogus, neturįs kokių nors giles
nių jausmų Lietuvai, apskritai nesvar
stytų tokių galimybių. Žmogus turi 
pagalvoti apie savo sugebėjimus, apie 
savo profesiją, apie galimybes tai 
praktiškai pritaikyti Lietuvoje. Daug 
kas žino apie tuos jaunus žmones, 
kurie vienaip ar kitaip pateko į Lietuvą 
1990, 1991 metais ir dirbo įvairiose 
Lietuvos valdžios struktūrose. Žinoma, 
tokie darbai dažniausiai yra laikino 
pobūdžio ir įdomūs tiems, kurių profesi
niai ar intelektualiniai interesai kaip 
tik ir yra tose srityse. Kitaip sakant, ne 
kiekvienas jaunas išeivis nuvažiavęs į 
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Lietuvą, turės galimybę dirbti, saky
kim, Aukščiausioje Taryboje ir, be 
abejo, ne kiekvienam tai būtų įdomu.

Antra vertus, reikia suvokti, kad 
ne tik valdžios struktūroms sėkmingai 
talkina vienas ar kitas išeivis. Kaip 
bebūtų, mano galva, komercinėje sfe
roje lietuviai išeiviai galėtų ypatingai 
padėti; darbo laukai labai platūs. 
Tikrasis biznis vos pradėjęs atgimti 
Lietuvoje. Taigi, jaunas išeivis, jau 
dirbantis šioje srityje Amerikoje, arba 
turįs tokių polinkių, galėtų būti naudin
gas Lietuvoje. Čia irgi būtų interesų ir 
poreikio suderinimas. Jau atsiranda 
išeivių, persikėlusių nuolatiniam gyve
nimui į Lietuvą, kurie dirba prekybos, 
finansų srityse. Žinoma, darbas labai 
sunkus, tačiau jis labai svarbus atsiku
riančiai Lietuvai.

Žmogui, kurio profesija, interesai 
nelabai pritaikyti dabartiniams Lietu
vos poreikiams, jau sunkiau. Tokiu 

atveju vienintelė paskata yra noras 
apskritai gyventi Lietuvoje, gauti pasi
tenkinimo vien iš šio fakto, o ne iš 
įdomaus užsiėmimo. Galų gale, nerei
kia pamiršti, kad materialinės gyveni
mo sąlygos Lietuvoje gana sunkios; 
jaunai šeimai būtų gana keblu Lietu
voje sukurti tokias gyvenimo sąlygas, 
kurias, pvz., galima būtų sukurti Čika
gos priemiestyje. Aišku, kol turima 
dolerių, galima sunkias gyvenimo 
sąlygas švelninti. Kaip bebūtų, žmo
gus, vykdamas į Lietuvą, turėtų tikėtis 
daugiau dvasinio atlyginimo, o ne 
materialinio.

Cionais išdėsčiau tik keletą mi
nčių, kurios man kyla, pagalvojus apie 
jaunus išeivius, pareiškusius norą 
važiuoti į Lietuvą, tenai gyventi. Pa
liečiau tik vieną ar kitą dalyką ben
drais bruožais, bet tikiuosi, kad tai 
galėtų duoti pradžią žmogaus tolimes
niems mąstymams.

p. Čepo jaunimo fondas bostone

„Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisme Lietuvos keliu!“

1988 m. rugpjūčio 27 d. įvyko tragiš
ka automobilių avarija, kurioje mirė 
bostonietis Petras Čepas. Petras buvo 
aktyvus ir pavyzdingas lietuvis: skau
tas vytis, kuris dalyvavo stovyklose; 
baigė lituanistinę mokyklą; priklausė 
Bostono Tautinių šokių ansambliui 
„Sambūriui“; sportavo su tinklinio 
komanda „Grandis“. Jo prisiminimui 
Bostono jaunimas įsteigė Petro Čepo 
(jaunimo Fondą, kurio tikslas yra ugdyti 
lietuvišką dvasią ir entuziazmą j aunimo 
tarpe. Šį tikslą pasiekti, PCJ Fondas 
kasmet siunčia vieną jaunuolį/ę į Lietu
vą susipažinti su savo Tėvyne, kad grįžę 
dirbtų atnaujintom jėgom.

Petro Čepo Jaunimo Fondo valdybą 
sudaro: Rasa Čepaitė, Tadas Dilba, 
Petras Kazlas, Nina Phillips ir Audra 
Veitaitė. Jau tris metus ši valdyba 
rengia metinius banketus, renka lėšas ir 
atrenka jaunuolius tapti stipendinin
kais. Pirmus du metus šiai valdybai 
pirmininkavo Tadas Kulbis. Jam išsik
rausčius į Čikagą, Petras Kazlas 
perėmė pirmininkavimą.

1991 m. Petro Čepo Jaunimo Fondo 
valdyba pirmą kartą įteikė stipendijas. 
Pirma — tai t.n. Rūta Kalvaitytė iš 
Bostono. Rūta stipriai reiškiasi lietuvių 
visuomenėje: ji yra JAV Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdybos sekretorė, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vicepir
mininkė, vyresnė skautė/akademikė, 
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baigusi lituanistinę mokyklą ir šoka 
Bostono Tautinių šokių ansamblyje 
„Sambūris“. Ji lanko Boston College, 
kur ruošia bakalaurą ir magistrą tuo 
pačiu metu politinių mokslų srityje. 
Laimėjusi $1,000 stipendiją, ji 1991 m. 
vasario-rugpjūčio mėnesius praleido 
Lietuvoje, lankė Vilniaus universitetą ir 
dirbo Vyriausybės Spaudos biure — tai 
ministro pimininko B. Vagnoriaus in
formacijos tarnyboje. Būnant Lietuvoj e, 
ji irgi turėjo progą dalyvauti pirmoje 
Lietuvos akademikų stovykloje 1991 m. 
rugpjūčio mėnesį. Per savo pranešimą 
šių metų PCJF bankete Rūta pabrėžė 
išeivijos svarbą Lietuvai: „Išmokau per 
šį laikotarpį, kaip smarkiai lietuviai 
įvertina tuos žmones iš išeivijos, kurie 
atvyksta dirbti Lietuvoje . .. čia yra jų 
didžiausia parama, matant, kad išeivi
jos jauni lietuviai mielai grįžta į savo 
Tėvynę“.

1991 m. antra stipendininkė buvo 
Sigutė Šnipaitė, irgi ypatingai veikli 
Bostono lietuvaitė. Sigutė yra dabartinė 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkė, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdybos sekretorė, vyresnė 
skautė/akademikė. Ji lanko Boston 
College, kur mokosi „business manage
ment“. Sigutė panaudojo savo $500 
stipendiją nuvykti į VII Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą Pietų Amerikoje. 
Per kongresą Sigutė dažnai išreiškė 
savo nuomonę įvairiais klausimais ir 
dalyvavo komisijoje, ieškant sekančio 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininko ir valdybos. Jos nuomone, 

šis kongresas buvo labai sėkmingas tuo, 
kad jis tapo pasaulio lietuviško jaunimo 
junginys.

Per 1992 m. PCJ Fondo metinį 
banketą Sigutė ir Rūta apšvietė Fondo 
rėmėjus apie savo keliones ir rodė 
skaidres. Po jų pranešimų buvo pristaty
ta 1992 m. stipendininkė — Antanina 
Žmuidzinaitė iš Vermonto. Antanina 
užaugo Rochesteryje (New Yorlę) ir šį 
pereitą pavasarį įsigijo daktaro laipsnį 
iš Dartmouth universiteto biochemijos 
srityje.

Petro Čepo Jaunimo Fondui gali 
duoti prašymus lietuvių kilmės jaunuo- 
liai/ės tarp 18 ir 35 metų amžiaus, 
gyvenantys Šiaurės Amerikoje. Baigiu 
PCJF valdybos žodžiais:

„Šiandien mes turime uždavinį 
visiems, ypač jaunimui: mes visi kartu 
panaudosime darbą, mokslą, kultūrą ir 
tęsime Lietuvos kebą. Petro Čepo Jauni
mo Fondo tikslas yra nesudėtingas, bet 
reikalauja daug darbo ir paramos. Mes 
ieškome atstovų iš visų miestų, iš visų 
kraštų. Kuo didesnė mūsų šeima, tuo 
stipresnė!

Jaunime, prašom jūsų pagalbos — 
dalyvauti ir tarnauti lietuvių veikloje. 
Be jūsų dalyvavimo, mūsų ateitis neįm
anoma“.

Jei domitės Petro Čepo Jaunimo 
Fondu, ar norėtumėte jam aukoti, 
prašome kreiptis šiuo adresu:

Petras Čepas Youth Foundation
P.O. Box 497
South Boston, MA 02127

T.n. R. Kalvaitytė

A.tA.
JUOZUI KAPAČINSKUI

mirus, jo mielą žmoną MARIJĄ, sūnų JUOZĄ su 
šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Akademinis Skautų Sąjūdis
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KOKIA BŪTŲ ATEITIS?
Lietuvių Jaunimo Sąjunga yra 

labai svarbi ir reikalinga organizacija 
mūsų jaunimui. Kaip organizacija, ji ne 
vien tik atsiekia savo nustatytus tikslus, 
bet taip pat daug padeda visoms kitoms 
lietuvių organizacijoms.

Apimant visą lietuvių jaunimą, 
Jaunimo Sąjunga sujungia visų organi
zacijų narius (jaunimą, priklausantį bet 
kokiom organizacijom), ar tai būtų 
skautai, ar ateitininkai, jie gauna progą 
susieiti ir pabendrauti per Jaunimo 
Sąjungą. Be šiokios progos jaunimas 
liktų labai suskaldytas ir bendradarbia
vimas tarp organizacijų neįvyktų. Jau
nimo sąjunga lieka kaip vienintelė ir 
todėl labai svarbi ir reikalingė jaunimo 
organizacijų ryšė.

Apart Jaunimo Sąjungos pareigų, 
kaip ryšis tarp organizacijų — antras 
„geras darbelis“, kur Jaunimo Sąjunga 
atlieka, tai pritraukimas ir prilaikymas 
prie jos vyresnio jaunimo. Mokslo me
tais jaunimas užsiima daug svarbių ir 
sunkių įsipareigojimų. Laikas ribotas ir 
todėl dalyvavimas savo vienetų organi
zacijose pradeda mažėti. Taip pat daug 
kartų, išeinant mokytis, jaunimas palie
ka savo namus ir vienetus toli, ir ryšiai 
su jais silpnėja. Jaunimo Sąjungos 
organizacija pasiekia visus tuos tolimus 
mokinius, kur tik jie iškeliauja ir duoda 
jiems progą dalyvauti lietuvių veikloje, 
net jeigu kitų organizacinių vienetų arti 
nėra. Šitoks išlaikymas labai svarbus, 
nes palaiko ryšius. Baigę mokslus, be 
abejo, tie jaunuoliai grįš į savo vienetus 
ir vėl prisidės prie savo senų organizaci
jų.

Paskutinė ir svarbiausia Jaunimo 
Sąjungos rolė, tai būtų elgtis kaip tiltas 
padedant lietuviams su labai dideliu 
žingsniu. Šis žingsnis būtent tas laikas 
kai lietuvis nutaria nebebūti tik dalyvis 
lietuvių organizacijose, bet vedėjas tos 

organizacijos. Perlipti šitą ribą yra 
labai sunku, bet Jaunimo Sąjunga labai 
palengvina šitą žingsnį. Kaip organi
zacija kuri yra pačio jaunimo valdoma, 
kartu dirbant, jaunimas išmoksta kaip 
būti vedėjas ir organizatorius. Metams 
praėjus ir šeimoms susidarius, paaugęs 
jaunimas ne tik mokės, bet ir turės norą 
grįžti atgal į jaunystės organizacijas, 
išauginti savo vaikus kaip ir jie buvo 
išauklėti. Štai ir yra svarbiausias darba 
Jaunimo Sąjungos.

Jaunimo Sąjunga riša visas lietuvių 
organizacijas. Sąjunga prilaiko jauni
mą kada jiems lengviausiai nuslinkti 
nuo lietuvių. J. Sąjunga duoda jaunimui 
progą išmokti kaip patys organizuotis. 
Visa tai išsaugoja ateities veiklą. Bejos 
bendradarbiavimas išnyktų, jaunimas 
atsitrauktų ir, svarbiausia, mūsų vai
kams lietuviškos ateities labai mažai 
beliktų. *

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Studijų Dienų metu, įvykusias 
1991 m. gruodžio mėnesį Pietų Ameri
koje, buvo išrinkta nauja Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba. 
Jos dešimties narių tarpe randasi keturi 
akademikai: pirmininkas fil. Paulius 
Mickus, vicepirmininkė t.n. Rūta Kal
vaitytė, iždininkė fil. Nida Mickutė ir 
sekretorė t.n. Siga Šnipaitė.

1991 m. pavasarį ir vasarą Lietu
voje dirbo du Bostono akademikai: fil. 
Andrius Dilba tris mėnesius talkininka
vo Kultūros ir Švietimo ministerijos 
užsienio ryšių skyriuje, o t.n. Rūta 
Kalvaitytė septynis mėnesius praleido 
lankant Vilniaus universitetą ir dirbant 
Vyriausybės Spaudos biure. Abu tikisi 
grįžti į Lietuvą sekančiais metais vėl 
dirbti tolimesnius darbus.

Ad Meliorem!
t.n. Sigutė Šnipaitė
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FOTOREPORTAŽAS IŠ
VASARIO 16-OS D. MINĖJIMO

IR NAUJŲ NARIŲ 
PAKĖLIMO Į TIKRĄSIAS NARES 
VILNIUJE, 1992 M. VASARIO 15 D.

Vasario 16-ji... Ši diena kiekvie
nam lietuviui brangi. Brangi už tai, kad 
tą dieną buvo pradėtas tiesti kelias į 
ŠVIESĄ ir TAUTOS GEROVĘ. Tačiau 
Aušrai Drungilaitei iš Vilniaus Univer
siteto ir Jevai Augutytei iš Kaimo VDU 
ši diena tapo dvigubai prasminga — 
Nepriklausomybės Dienos išvakarėse 
jos tapo ASD tikrosiomis narėmis, 
iškilmingai duodamos pasižadėjimus.

Pakėlimo apeigos įvyko Vilniaus 
Mokytojų Namų jaukioje aplinkoje. 
Prieš pakėlimą įvyko trumpas, bet labai 
malonus Vasario 16-tos dienos paminė
jimas. Savo mintimis pasidalino fil. A. 
Milaknis, sen. J. Jakaitis, senj. R. 
Kačinskas ir kt.

O po to... O po to sesių veideliai 
nuraudo nuo karštų bučinių, šiltų pas
veikinimų ir galvos svaigo nuo pavasarį 
pranašaujančių gėlių kvapo. Suskambo 
Gaudeamus, liaudies dainos; malonų 
aromatą skleidė arbata.

Šventė baigėsi naktį ant Gedimino 
kalno, kur Vilniaus studentų skautų d- 
vės narė Jolita Buzaitytė davė skautės 
įžodį.

Tad akademikų šeima gausėja!
Ad meliorem!

senj. R. Kačinskas

MINTYS, PASIBAIGUS ASS 
SUVAŽIAVIMUI

1992 m. kovo 7 d. Vilniuje, Mokytojų 
Namuose įvyko ASS suvažiavimas, 
kurio pagrindinis tikslas buvo teisiškai 
įtvirtinti Akademinį Skautų Sąjūdį, 
kaip LSS šaką ir išrinkti ASS vadiją bei 
4 narius į LSS tarybą nuo Sąjūdžio. 
Suvažiavimo sušaukimą prieš visos LS 
Sąjungos suvažiavimą nulėmė įtempta 
padėtis Lietuvos skautijoje, kur nei 
Brolija, nei Seserija, nei iki šiol Akade
mikai neturėjo realios valdžios, o visus 
reikalus spręsdavo net ne Taryba, o LSS 
pirmininkas ir jo pavaduotojas. Sie
kiant pašalinti tokią situaciją ir buvo 
sušauktas ASS suvažiavimas.

Ką parodė suvažiavimas?
1. Visų pirma tai, kad didžioji ASS 

dalis nepatenkinta esama padėtimi 
Lietuvos Skautų Sąjungoje, o taip pat 
jos vadovybe.

2. ASS nariai nesiruošia taikytis su 
tokia padėtimi ir reikalaus, kad LSS 
pirmija vadovautųsi LSS įstatais.

3. Dabartiniame Lietuvos ASS 80% 
narių — tai skautai senbuviai. Studentų 
skautų labai mažai ir jie atstovauja tik 
Vilniui bei Kaunui.

Praktiškai tai buvo skautų senbu
vių suvažiavimas, kadangi studentų 
skautų dar nedaug ir jiems suvažiavi
mas kol kas nereikalingas. Norint 
suvažiuoti pasikalbėti, reikia jau konk
rečiai būti kažką nuveikus. Korp. Vytis!
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Vasario 16 dienos minėjime ir pakėlime į tikrąsias A.S.D. nares dalyvavusieji 
akademikai skautai.

ir ASD — dar tik kūrimosi stadijoje.
Per suvažiavimo pertrauką buvo 

išrinkti Korp. Vytis! bei ASD pirminin
kai ir pavaduotojai. Prof. A. Avižienis, 
iki šiol vadovavęs Korp. Vytis! Kauno 
Vytauto D. Universitete, vytiečių pa
prašytas sutiko būti junjorų globėjas. 
Korporacijos „Vytis!“ pirmininku buvo 
išrinktas senj. R. Kačinskas, o jo pava
duotoju — senj. J. Jakaitis. ASD draugo
vės tikrųjų narių globėja išrinkta sesė 
Koletą Jurskienė, ASD pirmininke — 
t.n. A. Drungilaitė, jos pavaduotoja — 
t.n. J. Augutytė.

Faktiškai Korp. Vytis! ir ASD dar 
neatkurta. Yra tik žmonės, norintys 
pratęsti studentų skautų 1924 m. pradė
tą veiklą. Atsakomybė gula ant visų 
studentų skautų pečių, tačiau didžiausia 
— ant mūsų, kurie paskirti jiems vado
vauti ir jiems atstovauti. Pareikalauta 
bus tiesiogiai iš mūsų. Nuo mūsų veiklos 
priklausys ir požiūris į Akademikų 

Skautų Sąjūdį. Mūsų pareiga — jo ne
suteršti.

Korp. Vytis! pirmininkas 
senj. R. Kačinskas

Adresai:
Korp. Vytis! pirmininko: 
senj. R. Kačinskas 
M. K. Čiurlionio 27-48 
2009, Vilnius
Korp. Vytis! pirm, pavaduotojo: 
senj. Jaunius Jakaitis
Musninkų 24-55 
2000, Vilnius

ASD pirmininkės: 
t.n. Aušra Drungilaitė 
Etmonių 4-11 
2000, Vilnius
ASD pirm, pavaduotojos: 
t.n. J. Augutytė
Varpo 10-12 
3028, Kaunas
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Pirmieji Lietuvos Korp! Vytis senjorai ir tikrosios A.S.D. narės, iš k.: J. Jakaitis, A. 
Jakaitienė, J. Augulytė, A. Drungėlaitė, L. Lasnauskaitė, R. Kačinskas.

STUDENTAI SKAUTAI IR JŲ UŽDAVINIAI 
(kalba pasakyta ASS suvažiavime Vilniuje, 1992.03.07)

Dažnai išgirstame klausimą, kam 
reikalingas Akademinis Skautų Sąjū
dis, o dar dažniau — studentai skautai, 
kaip atskiras organizacinis vienetas. O 
tokie klausimai kyla ne bet kam, bet 
aukštiems LSS vadovams. Buvo tie 
klausimai ir 1-osios Respublikos metais, 
kai studentai visa širdimi prisirišę prie 
skautybės idealų ir trokšdami veiklos 
daugiau orentuotis, akademiškumą, 
susibūrė į studentų skautų draugovę. 
Tačiau gana greitai į tą klausimą atsakė 
tas faktas, kad studentų skautų veikla 
Kauno Vytauto D. Universitete,o kiek 
vėliau ir kitose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose išsiplėtė ir tapo pastebima ne 
tik tarp pačių skautų, tačiau ir univer-

26

sitetiniame bei visuomeniniame gyve
nime, o studentų skautų vienetai 
Korporacija „Vytis!“ ir ASD įgijo gerą 
vardą ir buvo labai vertinami.

Taip buvo tada. Tačiau kaip pratęs
ti studentų skautų idėją ir, visų pirma, ar 
ją reikia pratęsti šiuo metu. Nenoriu 
vartoti žodžio „atgaivinti“, nes numiru
sio lavono neprikelsi iš numirusiųjų. Jei 
studentai skautai kursis, o juo labiau jei 
jų veikla bus pastebima, tada drąsiai 
galėsime teigti, kad tai ne lavonas, bet 
feniksas, kuris vėl ir vėl atiskelia iš 
pelenų. O atsikelti reikia. Aš raginu 
studentiją, jaunimą apsidairyti aplin
kui ir pažiūrėti, ar nematyti, kad mes 
apaugame voratinkliais, stovime vie- 
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toje, kaip vanduo baloje. O toks vanduo 
ilgainiui pradeda dvokti. Nestovėkime 
vietoje, eikime į vieną ar į kitą pusę. Ne 
tai svarbu. Svarbiausia nenustoti judėji
mo.

Tautų istorija rodo, kad tauta pasie
kia progresą tuomet, kuomet ji nesnau
džia, o aktyviai reiškiasi visose gyveni
mo sferose. Nebijokime sau pasakyti, 
kad ne už kalnų laikas, kai valstybei 
vadovausime mes. O kaip jai vadovau
sime, tai didžia dalimi galime pasakyti 
šiandieną!

Todėl tą studentijos dalį, kuri prita
ria skautiškoms idėjoms ir konkrečiai 
nori dirbti, kviečiu ateiti pas studentus 
skautus, kad kartu vienas kitam paded
ant laikytumėmės skautiško „Budėk!“ ir 
akademiško „Ad meliorem!“

Akademinės skautijos tikslas padė
ti studentui tapti asmenybe, nes tik 
asmenybė gali kurti ir iki galo kovoti.

Studentai skautai privalo pakilti 
virš barnių ir pykčio, kurio sutinki net 
tarp skautų, ir į savo tarpą priimti visus, 
kurie pripažįsta skautų įstatymus ir juos 
vykdo. Mūsų tarpe turi būti nuomonių 
įvairovė, visiška pažiūrų laisvė. Tik 
tokiose sąlygose išauga ŽMOGUS, tik 
čia išugdoma asmenybė. Tuom pasižy
mi Universitetai, tuom pasižymėti tu
rime ir mes.

Todėl mano nuostata ta, kad jei tik 
žmogus gyvenime vadovaujasi skautiš
kais įstatais, tai jam neturi būti daroma 
kliūčių priklausyti Korp. Vytis! ar ASD. 
Anksčiau apie tai nebūčiau kalbėjęs, 
tačiau laikmetis rodo, kad Lietuvos 
Skautų Sąjunga ne be viena Lietuvoje 
propaguoja skautybės idėjas. Todėl 
akademinis jaunimas, studentai skau
tai turi būti ta jungiamoji dalis, kuri 
vienytų skautus studentus bendram 
tikslui, turėtus tarpusavio nesutarimus

A.S.S. pirmininkas fil. A. Milaknis su Korp! VYTIS nariais R. Kačinsku ir J. Jakaičiu.
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Aš pasižadu...
Sesės Aušra Drungilaitė ir Ieva 
Augulytė pasirašo A.S.D. tikrosios 
narės pasižadėjimą.

ir ambicijas. Studentai skautai būtent ir 
laikysis to principo, o kartu ragina ir 
visą Lietuvos Skautų Sąjungą pasekti 
mūsų pavyzdžiu. Nei viena organizacija 
ilgai negyvuoja, jei jinai atitrūksta nuo 
laikmečio. Siekiant išsaugoti esmę, 
geriau pakeisti formą. Esmė už formą 
svarbesnė.

Apie studentų skautų problemas 
kalbėti nesinorėtų, nes jų buvo ir bus. 
Vienintelę atsvarą aš joms matau konk
rečią veiklą. Dažnai tik veiklos trūku
mas pagimdo problemas.

O veikti tikrai yra kas. Tik spėk 
suktis. Nekalbu apie pareigą savo jau
nesniems. Daug kur dabar mokyklose 
prašo paramos organizuojant skautus. 
Ko laukiame? Tačiau negalime teigti, 
kad jei jau tu skautas ir dar studentas, 
tai jau būtinai privalai turėti savo 
draugovę. Yra gi žmonių, kurie nemoka 
ar negali to daryti. Ir tai nieko bloga. 
Skautybė nesusiveda vien į vaikų auklė

jimą. Būtent tam studentai skautai ir 
susibūrė, kad atrastų skautavimo formą 
ir sau, pritaikytą savo poreikiams, 
profesijai. Žmogus studijuodamas au
kštojoje mokykloje siekia žinių. Tad 
reikia suteikti jam tokią galimybę, kad 
jis kartu ir pasidalintų jomis su kitais. 
Tai labai praverstų studijų dienos. Kad 
skautavimas studentams netrukdo 
studijoms, rodo bent jau tokių asmenų 
pavyzdžiai, kaip prof. S. Kolupaila ar 
prof. A. Avižienis.

Studentų skautų judėjimas turi 
suteikti, išugdyti žmogui pilnavertišku
mo ir stiprybės jausmą, nebaimę drąsiai 
išsakyti savo mintis, kad ir kokios 
nepopuliarios jos būtų. Turi išugdyti 
laisvės jausmą, nes tik LAISVAS žmo
gus nebus VERGU.

Ad meliorem!
senj. Rolandas Kačinskas
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A.S.D. branduolys Vilniuje, iš k.: L. Lasauskailė, J. Augulytė, A. Drugilaitė ir A. 
Jakaitienė.

TVIRTĖJA AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

„Lietuvos Aidas“, 1992.01.25.
Atkuriant Lietuvos skautų sąjungą 

(LSS), pagal 1989 m. balandžio 28-30 d. 
vykusiame suvažiavime patvirtintą 
LSS statutą buvo suformuotos dvi 
pagrindinės sąjungos šakos — skautų 
brolija ir skaučių seserija. Trečioji 
statute numatyta šaka — Akademinis 
skautų sąjūdis (ASS) liko nesuformuo
tas, nes aukštosiose Lietuvos mokyk
lose skautų dar nebuvo, tikėtasi jų tik 
tada, kai studijuos vidurinėse mokyk
lose skautais buvę jaunuoliai.

Tačiau Lietuvoje yra nemaža žmo
nių, kurie iki 1940 metų ir vėliau 
pogrindyje buvo skautai ir skautybę 
kaip gyvenimo būdą išlaikė visą pu
sšimtį metų. Šiandien mes juos lai
kome Akademinio Skautų Sąjūdžio 
nariais, tik reikia užsiregistruoti ir 
dalyvauti jo veikloje.

ASS veiklos pradžia atsikūrusioje 
LSS — dr. Jono Basanavičiaus vyres
niųjų skautų-skaučių draugovė Vilni
uje. Šios draugovės pirmuoju draugi
ninku (vadu) buvo išrinktas Vytautas 
Maknys, o vėliau juo tapo Vytautas 
Jakelaitis. Jų rūpesčiu draugovė išau
go, sustiprėjo, užsitarnavo akademinės 
dr. J. Basanavičiaus skautų-skaučių 
draugovės vardą. 1990 m. liepos 7 d. 
buvo patvirtinti laikinieji ASS nuosta
tai, o 1991 m. balandžio 12 d. sudaryta 
ir patvirtinta ASS vadija, į kurią įeina 
vienas vyriausių LSS narių — skauti
ninkas Juozas Juozaitis-Jasinevičius, 
1930 m. buvęs Lietuvos skautų asocia
cijos vyriausiojo skautininko Jono 
Kuprionio pavaduotojas.

1990 m. spalio 16 d. Vilniaus 
universitete pradėjo veikti akademinė 
studentų-studenčių draugovė, vadovau- 
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jama Rolando Kačinsko. Kaime susibū
rė vyresniųjų skaučių „Laimos“ drau
govė (vadovė — skautininkė Natalija 
Pupeikienė, vėliau paskautininkė Alek
sandra Mičenienė). Kaune dar veikia ir 
senbuvių skautų vyčių draugovė, vado
vaujama patyrusio skauto Zenono 
Račkausko. O 1991 m. gegužės 31 d. 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
atkurta studentų skautų korporacija 
„Vytis“, kurios pirmininku tapo Lietu
vių skautų sąjungos (išeivijoje) filiste
ris, vyresnysis skautininkas prof. 
Algis Avižienis. Jis, eidamas neleng
vas rektoriaus pareigas, bet būdamas 
tikras skautas, užsidėjo ant pečių ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio kuprinę.

Šiuo metu Akademinis Skautų 
Sąjūdis plečia veiklą. Siekiama suburti 
visus senuosius skautus ir skautes, 
padėti kurtis studentų skautų ir 
skaučių vienetams Lietuvos aukštosi
ose mokyklose, talkinti Lietuvos skau
tų sąjungos vadovybei, sprendžiant šių 

dienų skautybės problemas Lietuvoje. 
Šias idėjas populiarina informacinis 
biuletenis „Laužas“. Jo redaktorius — 
skautas vytis Romas Tupčiauskas.

1992 m. kovo 7 d. Vilniuje bus 
sušauktas LSS ASS suvažiavimas, 
kuriame turėtų būti išrinktas nuolatos 
veikianti ASS vadija, patvirtinti ASS 
nuostatai, parengti pasiūlymai Lietu
vos Skautų Sąjungos statutui papildyti, 
aptarti ryšiai su Lietuvių skautų sąjun
gos (išeivijoje) Akademiniu Skautų 
Sąjūdžiu bei kiti klausimai.

ASS savo būstinės Vilniuje dar 
neturi, todėl visus, kas buvo ir nori būti 
Akademinio Skautų Sąjūdžio nariais, 
dalyvauti suvažiavime ir LSS veikloje 
ar bent likti skautų rėmėjais, prašome 
rašyti Algirdui Berkevičiui, Vilniaus g. 
39. Mokytojų namai, 2001 Vilnius (tel. 
62 14 54) arba skambinti Andriui 
Milakniui (tel. 76 93 75).

K. Jurskienė 
A. Berkevičius

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
atkūrimas Vytauto Didžiojo 
Universitete. Kaune 1991.5.31, 
Rektorius filisteris Algirdas 
Avižienis įteikia So. Lake Tahoe, 
CA gyvenantiems filisteriams 
Vandai ir Vytautui Šliūpams 
bronzinius atminimo medalius: 
„1992 VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO ATKŪRIMO 
PROGA 1989; SIGILLUM 
MAIUS; UNIVERSITATIS 
LITERARUM VYT AUTI MAGNI 
NOMINE INSTITOTAE 
CAUNAE”.

Foto Algimanto Žižiūno
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Tn. Daiva Venckutė, prieš išvykstant dirbti į 
Vilnių, atsisveikinimo sueigoje Los Angeles.

ASS SUEIGA IR POBŪVIS
Akademinio Skautų sąjūdžio Los 

Angeles skyriaus sueiga ir atsisveikini
mas su t.n. Daiva Venckute buvo 
gausus ir sėkmingas — dalyvavo daug 
jaunimo ir svečių. Sueigoje buvo aps
varstyti ateities veiklos planai, prisi
minti pernai sausio 13 dieną Vilniuje 
prie Aukščiausiosios Tarybos ir TV 
bokšto žuvusieji Lietuvos laisvės gynė
jai. Sueigai pasibaigus, vyko vaišės, 
dalyviams ilgai dalinantis įspūdžiais. 
Pobūvį suorganizavo ir pravedė ASS 
skyriaus pirmininkė Birutė Viskantie
nė, Filisterių pirm. dr. L. Trečiokas ir 
Milda Mikėnienė.

Malonu buvo pabendrauti su jauna 
profesionale Daiva Venckute, grįžta
nčia į Vilnių antrus metus tęsti įsipa
reigojimą Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos informacijos skyriuje; ji ten 

atlieka atsakingas pareigas, priimant 
angliškai kalbančius užsienio diploma
tus. įdomu buvo išgirsti Daivos pasta
bas apie dabartinę padėtį Lietuvoje ir 
taiklius atsakymus į daugybę klausi
mų.

Šia proga verta pastebėti, kad 
skautininkė A. Pažiūrienė paaukojo 
200 dol. Vytauto Didž. universiteto 
skautams akademikams, norėdama 
pagerbti savo pernai mirusį vyrą 
Vladą Pažiūrą, Vytauto Didž. univer
siteto absolventą ir ASS filisterį. Taip 
pat 50 dol. aukojo ir O. Karolienė.

Filisteris
Kaziuko mugė įvyko kovo mėn. 8 

d. Dalyvavo visi skautų vienetai ir 
A.S.S. skyrius, kuriame pardavinėjo 
knygas, žemėlapius ir kita. Gauta $217 
pelno, kuris visas buvo paskirtas 
Vydūno Fondui.

1992.1.22 dienraštis „Drau
gas“ rašo: Dabartinį laikotarpį
galime pavadinti tikru pavasariu. 
Atsitiktinai dalyvavau Akademinio 
Skautų sąjūdžio metiniame susiėjime, 
kur liejosi per kraštus entuziazmas, 
dėmesys Tėvynei, noras ten nuvykti. 
Pražuvo abejingumas, kilo nauji suma
nymai, susirūpinimas sava kalba, 
naujomis pažintimis su ten atvyksta
nčiais. Buvo smagu ir jauku tai matyti. 
Ten apie Lietuvą valandą kalbėjo, 
atsakinėdama į klausimus Daiva 
Venckutė, Lietuvos Aukščiausioje tary
boje einanti svarbias pareigas. Pobūvis 
vyko jos tėvų namuose, jos grįžimo į 
Lietuvą išvakarėse...“
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Fil. H. Plaušinaitienė už ilgametį ir sėkmingą darbą L.S. S. Pirmijos buvo apdovanota 
anksčiausiu Geležinio Vilko ordinu, iš k.: A.S.S vadijos pirm. fil. E. Korzonas, fil. H. 
Plaušinaitienė ir L.S. S. Pirmijos pirm. fil. S. Miknaitis. poto j Tamulaičio

FIL. VIRGINIJA BRUOŽYTĖ- 
MULIOLIENĖ - 

OPEROS SOLISTĖ
Cleveland Institute of Music — 

laikoma viena iš pasaulyje pirmauja
nčių konservatorijų — savo koncertų 
serijoje sausio 22, 24, 25 ir 26 dienomis 
pastatė italų komp. Domenico Cimaro- 
sa operą „II Matrimonio Segreto“ — 
Slaptos vedybos, kur viena iš pagrindi
nių solisčių buvo Virginija Bruožytė- 
Muliolienė, kuri anksčiau gyveno ir 
studijavo Melbourne, Australijoje. Ten 
ji vadovavo vietos A.S.S. skyriui iki 
išvykimo į JAV.

Programos leidinėlyje Virginija 
Bruožytė (Bruožis) apibūdinta, kaip 
George Vassos profesionalių studijų ir 
magistro laipsnio siekianti studentė. Ji 
muzikos bakalauratą įsigijusi Melbour
ne, Australijoje, universitete 1986 m., o 
pedagogikos diplomą gavo metais 
vėliau. Jos balso mokytojų tarpe yra 
žinomi profesoriai: Cavel ir Afro Poli, 
Bettini McCaughan ir George Vassos. 
Virginija jau Australijoje dalyvavo 
universiteto pastatymuose ir dainavusi 

Mozarto Requiem ir Beethoveno Chor
alinėje Fantazijoje bei kituose muziki
niuose pastatymuose.

Virginija Bruožytė, australietė, 
dabar jau klevelandietė, gana plačiai 
užsirekomendavusi ir lietuvių muzikos 
pasaulyje. Ji su „Svajonių aidų“ an
sambliu koncertavo visoje Australijoje, 
JAV, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir 
Lietuvoje. Yra išleistos dvi plokštelės.

Solistės ir Dievo Motinos parapijos 
choro, vadovaujamo Ritos Čyvaitės- 
Kliorienės, iškilus prisistatymas yra ir 
su kalėdinių giesmių išleistomis com
pact disc ir juostelėse. Čia solistė solo 
gieda K.M. von Weber „Mažasis Kūd
ikėli“ ir J.S. Bacho „Prie prakartėlės“. 
Naujieji giesmių įrekordavimai turi 
tokį pasisekimą, kad jau pakartotinai 
išleista nauja laida. Šios giesmės 
ištisai buvo transliuojamos šių metų 
Kalėdose per Vilniaus radiją.

I

ASS Sydnejaus skyriaus sueiga 
įvyko gruodžio 1 d. Be einamųjų 
reikalų svarstymo, svečias, psi. V. 
Šliogeris, kalbėjo apie savo patirtus 
įspūdžius tėvynėje Lietuvoje.
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Fil. Alfa Juodikis yra pakviestas 
į Vilniaus universitetą skaityti paskai
tų š.m. pavasario semestre.

Atida Vitaitė, Antro Kaimo akto
rė, sėkmingai išlaikė konkursinius 
egzaminus ir yra priimta į Chicagos 
Second City teatro grupę.

Toronto A.S.D. narės dalyvavo 
Kaziuko mugėje (kovo mėn. 1 d.). Ten 
jos rinko vartotus gerus žaislus, kurie 
bus siunčiami našlaičiams į Lietuvą. 
Kaziuko mugėje dalyvavo ir vietinis 
A.S.S. skyrius.

Fil. Sigitas Krašauskas yra 
išrinktas į ŠALFAS sąjungos centro 
valdybą ir jam teko sekretoriaus parei
gos, o fil. Mindaugui Leknickui — 
pirmojo vicepirmininko darbas.

Fil. Algirdas Rimas, kaip jau 
buvo mūsų pranešta „Dirvos“ lapkričio 
mėn. 7 d. nr. 43, dabar jau gavo 
nuolatinį paskyrimą į Amerikos Am
basadą Lietuvai — Vilniuje, būti Pir
muoju Ambasados sekretoriumi ir 
kartu tvarkyti su Ambasada susijusius 
ekonominius reikalus.

A. Rimas, drauge su žmona dr. 
Ramune Vilkutyte-Rimiene iš Ottawos 
dar vyks 10 dienų į Washingtoną, D.C. 
ir tik kovo mėn. pradžioje išskris į 
Lietuvą — Vilnių.

Nepatikrintomis žiniomis, Ameri
kos Ambasada Vilniuje, dabar yra 
įsikūrusi Akmenų g-vė Nr. 6, kur 
anksčiau yra buvę Užsienių Reikalų 
ministerijos konsularinis skyrius.

REMKITE 
VYDŪNO FONDĄ

Fil. Algirdas Rimas

Fil. Algis Rimas, buvo 
aplankytas Vilniuje fil. Romo Kezio. 
Jie turėjo pasikalbėjimą, kuris buvo 
transliuotas per Margučio radijo pro
gramą Čikagoje. Per gan trumpą 
tarnybos laiką Vilniuje (jo gimtajame 
mieste) fil. Algis yra nustebintas ko
kybe ir kiekybe kultūrinio gyvenimo, 
kuris, jo nuomone, yra labai aukštas, 
teatrai išsiplėtę. Lietuvių tauta turėtų 
didžiuotis, turėdama tokį kultūrinį 
gyvenimą ir stengtis jį išlaikyti tinka
moje aukštumoje.

Faksų krikštynos įvyko š.m. 
vasario mėn. 21 d. Chicagoje. Junjorai 
ir kandidatės turėjo atlikti uždavinius, 
kurie visiems sukėlė gerą nuotaiką ir 
daug daug juoko. ASD skyriui vado
vauja t.n. Judita Urbaitė ir Korp. 
Vytis! skyriaus pirmininkas yra sen. 
Jonas Variakojis. Dalį nuotraukų 
spausdiname šiame numeryje.

Fil. Algis Rukšėnas yra Cleve- 
lando Tautybių centro (Nationality 
Service Center) direktorius jau nuo 
1988 metų. Prieš tai fil. Algis yra 
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sėkmingai vadovavęs Cleveland© 
AS.S. valdybai. 1973 m. jis laimėjo 
Vydūno Fondo pirmąją premiją, kuri 
buvo paskirta už jo parašytą knygą 
„Day of Shame“ apie jūrininko Simo 
Kudirkos pastangas patekti į laisvę. 
Premija buvo įteikta Chicagos A.S.S 
metinėje šventėje. Apie fil. Algį ir jo 
vadovaujamą Tautybių centrą, vasario 
mėn. 16 d. Cleveland© dienraštyje „The 
Plain Dealer“ buvo išspausdintas re
portažas.

Nationality Service Center suteik
ta teisė egzaminuoti imigrantus, nori
nčius gauti Amerikos pilietybę. Cen
tras tokiems asmenims padės 
pasiruošti natūralizacijos egzaminams, 
juos išlaikyti. Egzaminai bus vykdomi 
du kartus per metus.

Baigęs Western Reserve universite
tą su bakalaureatu ir Illinois Valstybi
niame universitete įsigijęs politinių 
mokslų magistro laipsnį, jis trejus 
metus dirbo kaip korespondentas UPI 
žinių agentūroje, o tarp 1979 ir 1988 
metų ėjo apskrities komisionieriaus 
egzekutyvinio asistento pareigas. Su fil. 
Nijole Mainelyte sukūręs šeimą, augi
na dvi dukreles ir sūnų lietuviškoje 
dvasioje: vaikučiai lanko lituanistinę 
mokyklą ir priklauso skautams. Įgimto 
talento ir patriotiškų jausmų įkvėptas, 
giliai išgyvenęs Simo Kudirkos sieki
mus laisvės, jis parašė knygą „Day of 
Shame“, pagal kurią buvo sukurtas 
filmas televizijai. Toliau buvo sovieti
nių politinių anekdotų rinkinys „Is 
That You Laughing, Comrade?“ 1986 
metais jo kita versija „The World’s 
Best Russian Jokės“ ir Rūko dviejų 
tomų „Kovose dėl Lietuvos laisvės 
1918-1920 metais“ santrauka anglų 
kalba. Ne vien angliškai Algis Rukšė
nas rašo. Už politinę satyrą „Posėdis 
pragare“ 1986 metais jis laimėjo teatro 
festivalio premiją Chicagoje.

Fil. dr. Mindaugas Griauzdė 
pravedė sėkmingą Kaziuko mugę Chi
cagos Jaunimo centre š.m. kovo mėn. 1 
d. Dalyvavo 4 tuntai ir A.S.S. skyrius. 
Vienetai pateikė naujų išdirbinių iš 
medžio, plastikos ir audinių. Reikia 
įvesti naujų pasirodymų, kad paįvairi
nus per metus tęsiamas tradicijas.

Fil. Liuda Cesnaitė-Flores yra 
vicepirmininkė naujai įsteigto skyriaus 
Lietuvių Bendruomenės Huston (Texas). 
Skyrius jau surengė Kūčių vakarą, į 
kurį susirinko 80 lietuvių. Jame daly
vavo ir Kotryna Cėsnienė, jau sulau
kusi. 90 metų amžiaus. Gyvendama 
Chicagoje ji sukūrė ir išsiuvinėjo 
Akademikių skaučių Draugovės vėlia
vą.

AUSTRALIJA

Fil. Aldona Adomėnienė dar
buojasi Sydney „Atžalos“ teatre, kuri
ame fil. Elena Jonaitienė yra teatro 
veikalų vertėja. Ji prieš kiek laiko 
parašė autobiografinį romaną anglų 
kalba „No fixed address“, kuris yra 
verčiamas į lietuvių kalbą, buvo susir
gusi ir trumpą laiką praleido ligoni
nėje.

Fil. Balys Barkus lankėsi Lietu
voje, kurioje praleido ilgesnį laiką 
įvairiose vietovėse.

Fil. Pajauta Pullinon aplankė 
JAV. Nežinome kaip pasisekė kelionė?

Fil. Aleksandras Jakštas su 
žmona atostogavo gražiajame Queens
land©.

Fil. Jadvyga Vil’ūnienė buvo 
susirgusi ir kurį laiką praleido ligoni
nėje, bet sirgti nėra kada, tenka 
džiaugtis dukraite, mažąja Vilija.
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A.S.S. vadija pagerbia fil. J. Damauską 86-tojo gimtadienio proga, iš k. fil.: Dr. R. 
Viskanta, K. Ječius, J. Kairytė, E. Korzonas, N. Bichnevičiūtė, V. Kirvelaitis, 
sukaktuvininkas, D. Parakaninkaitė, L. Maskaliūnas, A. Likanderienė, D. Ječienė, V. 
Mikūnas, D. Eidukaitė ir J. Variakojienė.

Foto J. Variakojienės

Fil. A. Zapareckas ir A. Lapšys 
lankėsi Lietuvoje ir tarėsi su Šiaulių 
miesto tarybos pirmininku A. Lan
kausku dėl išnuomavimo žemės ploto 
50 metų laikotarpiui, kuriame GM 
statytų automobilių surinkimo fabriką. 
Sumanymu labai susidomėjo Šiaulių 
miesto vadovybė. Būtų gaminama 
200,000 automobilių per metus, auto
mobilis kainuotų $6,000. Gamykla 
duotų darbo 5,000 žmonių ir gautų $12 
mil. pelno metų laikotarpyje. Jie būtų 
pardavinėjami Baltijos valstybėse, 
Lenkijoje, Vengrijoje ir Bulgarijoje. 
Gamyboje dalyvautų visa eilė jau 
veikiančių Lietuvos įmonių.

Fil. R. Buivydas, buvęs Bostono 
AS.S. skyr. pirmininkas, Columbia 
Pacific universiteto psichologijos profe
sorius, pusę metų dirbęs Lietuvoje AT 
užsienio ryšių biure ir dėstęs socialinės 

psichologijos kursą Policijos Akademi
joje, sugrįžo iš antros savo darbo 
kelionės gruodžio gale.

Pirmą kartą fil. dr. R. Buivydas 
buvo nuvykęs dirbti pagal savo specia
lybę 1990 m. sausyje Vilniaus Univer
siteto kvietimu, kur semestrą dėstė 
studentams-psichologams. Po kovo 11 
buvo pakviestas į AT konsultuoti 
diplomatiniais klausimais psichologi
nėje plotmėje. Vėl atvykęs po metų 
1991 m. gruodžio 14 „Lietuvos Aido“ 
straipsnyje „Jie ir mes“ pokalbyje su 
žurnaliste Danguole Bičkauskiene, dr. 
R. Buivydas atvirai dalinasi savo 
patirtimi, iškeldamas viešumon, žiū
rint vakariečio akimis, žmonių tarpu
savio santykių, darbo ir gyvenimo 
sąlygų geras ir neigiamas puses dabar
tinėje Lietuvoje. Prisipažįsta, jog būda
mas Lietuvoje iš „naivaus idealisto“ 
tapo „realistiniu idealistu“, siūlo
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Fil. Juozas Kazakevičius - Kazak, MD, atšventė 
gražią 87 metų sukaktį. Nuotraukoje matome 
sukaktuvininką 1938 m. Jubiliejinės stovyklos 
metu A. Panemunėje, kur jis sėkmingai ėjo 
skautų stovyklos medicinos punkto vedėjo 
pareigas. Sveikiname ir linkime sveikatos ir 
sėkmės. Vyresnieji prisimena jį kaip Lietuvos 
Universiteto Studentų Skautų Draugovės 
pirmininką, kariuomenės kapitoną ir Karo 
mokyklos gydytoją, Kauno rajono skautų vado 
pavaduotoją. Šiuo metu jis atlieka gydytojo 
praktiką New Yorko apylinkėje ir randa laiko 
bendradarbiauti skautiškoje spaudoje.

36

. .kad Lietuvos Parlamente galėtų 
būti išrinktas atstovas, o gal net 
užsienio lietuvių deputatas, kuris atsto
vautų išeivijai, palaikytų informacinį 
ryšį. .. sprendžiant pilietybės, nuosa
vybės, valstybės atributikos klausi
mus, išklausyti ir išeivių nuomo
nės. ..“ Dr. R. Buivydas norėtų sugrįžti 
į Lietuvą, dirbti akademinį mokslinį 
darbą.

Fil. Vilius Bražėnas vadovavo 
laiškų rašymo vajui „Laiškų Bankas“, 
kuris išleido biuletenio ŠAUKLYS nr. 
8. Biuletenyje džiaugiasi iškovota Lie
tuvos laisve, praneša, kad toliau leidi
nys nebus siuntinėjamas. Akcija bent 
dalinai pavyko, buvo įtraukta eilė 
lietuvių į laiškų rašymą amerikiečių 
spaudoje. Biuletenyje keliamos mintys 
ateities darbams.

V.B. rašo:

...LIETUVAI DAR REIKALIN
GA PAGALBA

Nežiūrint visos pažangos ir tarp
tautinio pripažinimo, Lietuva dar 
jaučia okupacijos likučių slogutį. lietu- 
vos teritorijoje dar tebestovi svetimos 
kariuomenės daliniai ir jos veiklą 
stabdo buvusios totalitarinės sistemos 
nomenklatūros likučiai. Tad Lietuvai 
tą naštą palengvinti būtina laisvojo 
pasaulio pagalba — moralinė, politinė, 
technologinė, mokslinė bei finansinė. 
Žinantieji kaip veikia demokratinės 
institucijos, supranta, kad prezidentai, 
kongresmenai ir senatoriai palankiau 
atsiliepia į tuos, kurie kreipiasi į juos 
tiesioginiai tais atvejais, kai už viso to 
stovi palanki viešoji opinija. Todėl ir 
tokios opinijos Lietuvai formavimas 
dar ilgai bus reikalingas per laiškus 
redakcijoms bei per kreipinius į radiją 
ir televiziją vietovėse.. .
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Rekolekcijos buvo pravestos ses
ers Margaritos Jaunimo centre š.m. 
balandžio mėn. 16, 17 ir 18 d.d. 
Chicagos A.S.S. nariams ir jų šei
moms, tradiciniai dalyvavo ir fil. V. 
Mišelis iš tolimo Pittsburgo. Rekolekci
jas suruošė F.S.S. skyrius, kuriam 
vadovauja fil. R. Remeikis. Gražiai 

talkininkavo fil. dr. Indrė Rudaitytė. 
Didįjį Šeštadienį įvyko iškilmingos 
Prisikėlimo šv. Mišios, kurias atnašavo 
fil. kun. J. Vaišnys, kun. V. Gutauskas, 
kun. P. Daugintis ir kun. J. Kidykas. 
Vėliau vyko vaišės iš dalyvių suneštų 
patiekalų.

Chicagos A.S.S. skyriaus nariai suruošę rekolekcijas, iš k. fil. kun. J. Vaišnys, fil. J. 
Rudaity tė-Jaske, rekolekcijų vedėja sesuo Margarita ir fil. R. Remeikis.

Foto J. Variakojienės

Dalis rekolekcijų dalyvių prie šventinio vaišių stalo. Foto J. Variakojienės
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SKAUTAI PLJ KONGRESE

Dievui-TĖVYNEI-Artimui. . . Šiais 
trimis žodžiais yra išsakyta visas 
skautybės išpažinimas, visa jos ideo
logija.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos (PLJS) nariais yra už Lietuvos 
Respublikos ribų gyvenantis lietuvių 
jaunimas, laikantis save lietuviais, 
tarp 16-35 metų amžiaus, kurių nusista
tymai nėra priešiški lietuvių tautos 
interesams, pagal Lietuvių Chartoje 
nustatytus dėsnius. „PLJS statutas“.

Tačiau nėra stebėtina, kad per 
Septintąjį PLJ Kongresą, iš 250 kon- 
gresantų, 70 tų kongresantų taip pat 
priklauso Lietuvių Skautų Sąjungai: 
vyr. skautės, gintarės, vyčiai ar bu- 
džiai, akademikai skautai.

Per kongreso stovyklą buvo proga 
susipažinti su iš Lietuvos atvykusia 
prelegente Monika Girčyte. Sesė Moni
ka yra Vilniaus skaučių draugininkė. 
Per jos paskaitą apie skautų sąjungos 
atkūrimą Lietuvoje, ji taip pat pabrėžė 
sąjungos dabartines problemas.

Lietuvoje skautų skaičius greitai 
auga. Deja, yra labai mažai vadovų. 
Studentai ne tiek interesuojasi skauta- 
vimu, kiek jaunesnio amžiaus jauni
mas. Vadovams trūksta vadovėlių 
skautiškam lavinimui. Uniformų taip 
pat trūksta. Medžiaga uniformas pa
siūti labai brangi, tačiau daug skaute- 
lių pilnų uniformų neturi, o dėvi tik 
šlipsus. Lietuvoje, pasakojo sesė Moni
ka, jaunesnieji skautai, tai paukštytės 
ir vilkiukai, nešioja rudus šlipsus vietoj 
raudonų. Atrodo, kad raudonas kakla
raištis dar vis lyginamas su pionie
riais. Matėme nuotraukų iš stovyklų. 
Nors nuotraukos darytos Lietuvoje, 
vaizdai visai panašūs kaip stovyklų 
vaizdai iš Rako, Romuvos ar kitos 
vietovės.

Fil. P. Mickus (Washington A.S.S. skyr.) neša 
JAV vėliavą, P.L.J. kongreso metu P. 
Amerikoje.

Skautiškoji dvasia yra geriausiai 
išreikšta gerojo darbelio sąvoka.

Sesė Monika ragino visus skautus 
palaikyti ryšius su Lietuvos skautais. 
Kvietė atvykti į Lietuvą, ypač vasaros 
metu, dirbti vadovais patarėjais sto
vyklose. Prašė surinkti skautišką lite
ratūrą bei vadovėlius, kuriuos jau 
nebenaudoj ame ir nusiųsti juos į Lietu
vą.
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Dalis vyr. skaučių, vyčių ir akademikų skautų susitikimas P. L. J. Kongrese prie 
simbilinės palapinės su sese Monika Gičyte iš Lietuvos, iš k..: P. Murauskas (Kanada), 
fil. N. Bichnevičiūtė (Chicaga), t.n. M. Šemaitė (New Jersey), viešnia, t.n. T. Petrušytė 
(Los Angeles), A. Gražytė (Chicaga); antroje eilėje: R. Kalendra (Kanada), M. Girčytė 
(Lietuva), fil. P. Mickus (Washington), tn. J. Balsytė (Kanada), fil. H. Antanaitis 
(Australija), A. Saplys (Kanada).

Skautas savo įžodžiuose pasižada 
tarnauti Tėvynei. Tačiau yra natūralu, 
kad skautai aktyviai dirbtų ne tik savo 
vienetuose, bet ir su Jaunimo Sąjunga.

Per PLJ Kongresą ps. Alvydas 
Saplys perdavė pirmininko pareigas 
ps. fil. Pauliui Mickui. Naujoji valdyba, 
taip kaip senoji, yra sudaryta iš visos 
eilės gabių skautų bei kitų organizacijų 
narių.

Geležinis Įstatas — Skautas sąži

ningai atlieka visas savo pareigas.
Linkiu visiems kongresantams, 

grįžus iš PLJK su atnaujinta lietuviška 
dvasia ir entuziazmu, toliau dirbti 
Tėvynės ir visuomenės bei skautavimo 
labui.

fil. Nida Bichnevičiūtė
ASD Centro Valdybos 

Pirmininkė ir VII JPLJK 
dalyvė
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NAUJOS KNYGOS - LEIDINIAI

Vydūnas, RAŠTAI, II tomas, 
Minties leidykla Vilniuje, 1991 m. 
Knygos sudarytojas žinomas Vydūnis- 
tas Vacys Bagdonavičius, redaktorė 
Aldona Radžvilienė. Suvienodinta Vy
dūno rašyba, knygoje išspausdinti 
Vydūno filosofiniai raštai-knygos: Slė- 
pingoji Žmogaus Didybė, Mirtis ir Kas 
Toliau, Žmonijos Kelias, Likimo Kilmė, 
Gimdymo Slėpiniai, Sveikata- 
Jaunimas-Grožė, Tauresnio Žmogišku
mo Užtekėjimas. Visos knygos pers
pausdintos iš Tilžės leidinių ir 
paskutinė Skautų Bičiulių lėšomis 
Detmolde. Yra numatytas dar III 
tomas, kurio tikimės greitai sulaukti. 
Šis sumanymas pateikti skaitytojui šių 
dienų rašyba svarbiausias Vydūno 
knygas, yra vertingas įnašas į negau
sią filosofinę lietuvių literatūrą.

Pabėgimas, Comics, pagal P. 
Tarasenkos apysaką, dail. Juozas 
Griušys sukūrė 32 puslapių piešinius 
Lietuvos istorinėmis temomis, spalvo
tas per du puslapius viršelis, didelio 
formato. Leidėjas V. Kudarauskas, 
Klaipėda, Herkaus Manto g-vė 2, 
Klaipėda 5800. Tai specialus Skautų 
Aido numeris 91-12(14). Prenumeratori

ams kaina 1 rublis. Seniai lauktas 
leidinys, kurio labai reikėjo Lietuvoje ir 
išeivijoje. Pažymėtina dail. J. Griušio 
geri piešiniai, malonūs akiai ir širdžiai. 
Linkėtina šiame spaudos darbe nesus
toti ir, vakarų spaudos pavyzdžiu, 
pateikti serijas panašių leidinių.

LAUŽAS, Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Dr. J. Basanavičiaus draugo
vės leidinys, leidėjas ir redaktorius 
Romuldas Tupčiauskas, adr.: Ozo g-vė, 
nr. 15, b. 56, Vilnius 2056. Gauti 5, 6, 7 
numeriai. Kuklus 4 psl. leidinys, kuris 
turėtų išaugti į platesnės apimties 
žurnalą. Prenumeruokime ir parem
kime gražias pastangas. Linkime sėk
mės ir ištvermės.

Skautų Aidas, leidžiamas Klaipė
doje, sustabdė spausdinimą. Spėjama, 
kad jo leidimas buvo nuostolingas, 
nepakankamas prenumeratorių skaiči
us. Dabar liko tik L.S.S. Dr. J. Basana
vičiaus Akademinės Draugovės leidži
amas informacinis biuletenis 
LAUŽAS, kurį redaguoja R. Tupčiaus
kas. Remkime jo pastangas, Para
šykite mums ir mes atsiųsime kelis 
numerius susipažinimui.

MŪSŲ VYČIO GARBĖS PRENUMERATORIAI 1992 M.

Po $25: Stefa Gedgaudienė, Zuzana Januškienė 
Po $20.00: Balys Barkus, Rimas Damauskas, 
Juozas V. Danys, Jurgis Gimbutas, Vytautas 
Januškis, Kęstutis Ječius, Irena Kairytė, Juozas 
Karklys, Edmundas Korzonas, Ona Kotov, 
Birutė Kožicienė, Algis Marchertas, Nina 
Norris, Vytas Pileika, Liudas Ramanauskas, A. 
& A. Rauchas, Apolonija Senbergienė, Vytenis 
Statkus, Dalia Urbutienė, Romas Viskanta ir 
V. & V. Šliūpas

Po $15.00: Dalia Barzdziūtė, Arūnas & Irena 
Draugelis, Vytautas Germanas, Dainius Glodas, 
J. Gepneris ($4.00) Algis Glodas, Amalija 
Jaugtienė, Algis Jakubauskas, Laima Jurkūnas, 
Danutė Keršienė, Virginija Mačiulis, Adomas 
Mickevičius, Petras Molis, Jūratė Variakojienė. 
Užmokėjo prenumeratą už 1993 metus: R. 
Korzonas, R. Viskanta (ir už 1994 m.), L. 
Jurkūnas (ir už 1994 m.), A. Paulis, R. 
Rudaitienė, V. Sendzikas, D. Penčylaitė.
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Berniukas mokykloje parašė šitokį 
rašinį apie karvę:

Karvė yra naminis gyvulys, žin
duolis. Ji turi šešias puses: dešinę, 
kairę, dar vieną apačioje, kitą viršuje ir 
vieną priekyje, o kitą užpakalyje.

Karvė yra aptempta jaučio oda ir 
viename gale turi uodegą, o kitame — 
kaktą. Uodega reikalinga musėms 
nuvaikyti, o kakta — kad būtų kur 
ragus įsodinti.

Po karve* kabo pienas, kuris turi 
tam tikrus įrengimus tampymui. O kai 
juos tampai, teka pienas. Karvė nuolat 
gamina pieną ir jis niekad nesibaigia, 
tik nežinau — kodėl.

Karvė ėda labai mažai. Ką kartą 
suėda, paskiau vėl tą patį ėda, kol 
būna soti.

Jautis taip pat yra karvė, bet jam 
apačioje pienas nepakabintas. Ir todėl 
jis nėra žinduolis gyvulys.

Daugiau rašyti — nebežinau ką.

Gerbiamas Dieve,
Aš esu septynerių metų, o mano 

broliukas Almis yra ketverių su puse 
metų. Mielas Dievuli, labai gražiai 
Tavęs prašau: suvaldyk kaip nors tą 
vaiką, nes jis išvarys mane iš proto.

Aš Tau jau esu rašęs, atsimeni? Ir 
aš padariau tą, ką buvau pažadėjęs. 
Bet Tu man arkliuko taip ir neatsiun- 
tei. Tai kaip dabar bus?

Almis, mano broliukas, sako, kad 
Tu esi nudažęs kiekvieną gėlę, bet aš 
abejoju. . .

Neseniai mes buvom išvažiavę 
atostogų. O kada Tu atostogauji?

Aš dar norėčiau žinoti: ar Tu 
mėgsti savo darbą?

Nejaugi Tu tikrai gali viską pada
ryti? Aš negaliu.

Aš turiu ir daugiau klausimų.
Tavo draugas Minas

Chicagos A.S. D. ir Korp! VYTIS skyrių nariai 1992.2.21 pravedė „fuksų krikštynas**, 
kuriose turėjo juokingus pasirodymus, iš k.: A. Panaras, J. Jankauskaitė, T. Misiūnas, 
A. Utz.

Foto J. Variakojo
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