
1



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

1992 Nr. 3 (218ty

JSTEIGTAS: 1948 m. rugsėjo 25 d;
Memmingene, Vak. Vokietijoje

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

1310 Wayside Dr. 
Villa Park, IL 60181

PRENUMERATA METAMS:$10.00; stu
dentams — $5.00; garbės prenumera
ta — $20.00t atskiras numeris — 
$2.00. Aukas ir prenumeratą siųsti 
administracijai.

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

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

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

TURINYS

V. Landsbergiui premija................................ 1
Prof. Steponas Kolupaila, V. Mikūnas 2 
Skautų veikla Lietuvoje, A. Likanderienė ... 5 
Išėjusiems prisiminti, R. Kviklytė-Lukienė. 7 
V. Civinską prisimenant, A. šenbergienė ... 8 
Fil. Gvidas Valentinas, A. Paužuolis........ 10
NAUJOS KNYGOS ....................................H
Vydūno fondo tarybos posėdyje,

G. Mačiulienė....................................... 13
Akademinis Skautų Sąjūdis 2001 m.,

R. Steponavičiūtė................................. 14
A. Kirvelaičio studijų užbaiga..................... 18
D. Dirmanas, R.............................................19
E. R. Tuskenis ............................................ 19
R J. Variakojytė, nauja medicinos 

daktarė.............................................20
J.M. Variakojis — diplomuotas

inžinierius, A. Ber..................................21
MŪSŲ PASTOGĖJE..................................22
LAIŠKAI..................................................... 29
SUMUŠTINIS.............................................33

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

VIRŠELYJE; Lietuvos A.T. pirmininkas Vy
tautas Landsbergis priima Vydūno Fondo pre
miją ir žymenį Vilniuje iš Vydūno Fondo val
dybos pirmininko Vytauto Miklino.

2



LIETUVOS AT PIRM.
V. LANDSBERGIUI
ĮTEIKTA VYDŪNO FONDO
1991 M. PREMIJA

Praėjusiais metais su džiaugsmu stebė
jome sėkmingą Lietuvos laisvės kovą. Ji 
buvo laimėta! Lietuva vėl tapo laisva tarp 
kitų tautų. Laisvė buvo pasiekta be ginklo 
ir jėgos naudojimo, jai tinka dainuojančios 
revoliucijos vardas.

Nepalūžtančių kovotojų tarpe iškyla 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio vardas. Ju
tome jo vadovavimą, matėme jį prisie
kiant kovoti už nepriklausomą Lietuvą 
gyvybės kaina. Prieš ryžtingą tautos valią 
nublanko priešo ginklai. Kova buvo 
laimėta, vadovybės gretose pirmavo Vy
tautas Landsbergis.

Žinome jį ir muzikologijos srityje. Jis 
pirmas iš lietuvių plačiai aprašė M.K. 
Čiurlionį; tam darbui paskyręs daugelį 
metų, parašė kelias knygas. Jo dėka M.K. 
Čiurlionio genijus mums tapo labiau 
suprantamas. Anksčiau apie M.K. Čiurli
onį daugiau rašė kitataučiai, dabar jį 
mums pateikia lietuvis.

1991 metų Vydūno fondo 14-oji 
premija vienbalsiai buvo paskirta profeso

riui Vytautui Landsbergiui už didžius 
nuopelnus lietuvių tautai, š.m. liepos 2 
dieną premijos žymenį ir 5,000 dol. 
premiją į Vilnių nugabeno ir Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko kabinete Vytau
tui Landsbergiui įteikė Vydūno fondo 
valdybos pirmininkas Vytautas Mikūnas. 
Įteikimo proga buvo tartas trumpas žodis. 
Laureatas šiltais žodžiais padėkojo už 
atžymėjimą, kurį galimai panaudos knygų 
leidimo reikalams. Po įteikimo vyko pasi
kalbėjimas.

Įteikimo iškilmės buvo filmuojamos/ 
fotografuojamos ir įrašomos į garso 
juostas. Lietuvos radijas ir televizija kelis 
kartus rodė ir pranešinėjo apie šį įvykį. Tą 
dieną keliuose dienraščiuose buvo aprašy
tas įteikimas.

Akademinio Skautų sąjūdžio Vydūno 
fondas džiaugiasi į laureatų eiles įrašęs 
Vytauto Landsbergio pavardę ir tuomi 
kukliai pagerbdamas lietuvių tautai nusi
pelniusį asmenį.
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Prof. STEPONAS KOLUPAILA
1892.9.14 — 1967.4.9

Akademinės Skautijos mylimam prof. 
Steponui Kolupailai sukaktų šimtas metų. 
Netekome jo prieš dvidešimt aštuonerius 
metus, bet jo šilumą, meilę lietuvių 
studentijai ir skautams jaučiame ir dabar. 
Kasmet lankome jo amžino poilsio vietą, 
papuošiame gėlėmis.

1921 metais Lietuvos pasiuntinybė 
Maskvoje jaunam mokslininkui įteikė 
kvietimą vykti į jau nepriklausomą Lietu
vą ir organizuoti Žemės ir Miškų Ūkio 
mokykloje kultūrtechnikų skyrių. „Kvie
timas dirbti savo senolių tėvynei buvo lyg 
kraujo balsas", rašo atsiminimuose profe
sorius. „Palieka didžiulę Maskvą ir išvyk
sta i gilią provinciją — Dotnuvą. Atvažia
vo be pinigų, be turto, nemokėdamas 
lietuvių kalbos. Vedė vien geri norai dirbti 
ir kurti".

Apie profesoriaus mokslinius darbus 
reiktų daug rašyti. Jo darbų bibliografija 
yra labai plati ir ilga. Tai pasaulinio masto 
mokslininko darbo rezultatai, per veik 72 
gyvenimo metus.

Prof. S. Kolupaila buvo atstovas 
ypatingos inteligentų kartos, kuri puikiai 
suvokė savo misiją — žadinti tautą, 

ugdyti jos savimonę, kurti mokslo ir 
mokymo institucijas, vesti į pasaulį. (K. 
Kilkos žodžiai).

Mums skautams profesorius yra at
mintinas parašęs sekančias mintis. „Pa
prastai senas žmogus prisimena malonią 
auksinę jaunystę: mano gi maloniausi 
prisiminimai — darbas su mūsų skautais: 
stovyklos, laužai, iškylos, kelionės baida
rėmis, laukinių žmonių gyvenimas salose 
ir balose, iškilmingi paradai ir sunkūs 
žygiai, bendri vargai ir džiaugsmai. Malo
nu ir dabar susitikti su buvusiais „irklo 
draugais", malonu matyti, kaip tęsiamas 
didžiai naudingos skautų organizavimo 
darbas išeivijoje".

Profesorius nebuvo tik mokslo žmo
gus, bet surado metodus populiarinti 
vandens sportą. Pažinti gimtąjį kraštą 
kvietė jaunimą, šiam tikslui trys skauti
ninkai (K. Avižonis, Ig. Končius ir St. 
Kolupaila) parašė ir Skautų Aidas 1937 m. 
išleido knygelę „20 kelionių po Kauno 
apskritį". Plačiai žinoma profesoriaus 
fotografijos. Jis mums parodė gimtojo 
krašto grožį ir tik geografijoje žinomas 
vietoves, daugumoje susijusias su Lietu
vos gausiais ežerais.

Nežinome kada profesorius įstojo į 
skautų eiles, bet jau 1939 metais buvo 
išrinktas Korp! VYTIS Garbės nariu, šį 
savo glaudų ryšį su Akademine Skautija 
išlaikė iki paskutinio atodūsio. Nuolat 
rašė straipsnius skautiškai spaudai, daly
vavo ir vadovavo eilei Akademinės Skau
tijos stovyklų. Kai daugiau pažinome 
profesorių skautų užsiėmimuose, tada 
pamatėme, kad jo gyvenimas yra įgimtas 
skautavimas, todėl taip artimai bendra
darbiavo ir taip dažnai buvojo skautų 
tarpe. Jaunesniesiems paliko neužmiršta
mą įspūdį ir pavyzdį, kuriuo turime sekti.

Ar mes išgirsime „kraujo balsą" ir 
pasiaukosime dirbti taip, kaip dirbo ir 
kūrė prof. S. Kolupaila? Jo pavyzdys yra 
ir bus sektinas mums ir kitiems.

V. Mikūnas
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Fil. dr. B. VAŠKELIS išvyko į Lietuvį ilgesniam darbui Vytauto 
Didžiojo universitete. Jis eis prorektoriaus ir humanitarinio fakulteto 
dekano pareigas.
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SKAUTŲ VEIKLA LIETUVOJE

s. Aldonos Palukaitienės, Chicagos 
Skautininkių Draugovės draugininkės, 
iniciatyva buvo suruošta vakaronė su 
išeivijos skautų vadovais, neperseniausiai 
grįžusiais iš Lietuvos. Vakaronėje dalyva
vo LSS Pirmijos pirmininkas v.s. fil. 
Sigitas Miknaitis; Brolijos VS v.s. Gedimi
nas Deveikis; ASS Vadijos pirmininko 
pavaduotojas v.s. fil. Kęstutis Ječius ir 
ASS Vadijos pirmininkas v.s. fil. Edmun
das Korzonas. Pirmieji trys kalbėjo skau
tiškais reikalais, o fil. E. Korzonas pasida
lino bendrai savo įspūdžiais. Vakaronę 
pravedė s. fil. Al. Likanderienė. Vakaronė 
pradėta labai punktualiai ir pirmuoju 
kalbėtoju buvo pakviestas LSS Pirmijos 
pirmininkas v.s. fil. S. Miknaitis, kurio 
pagrindinis kelionės tikslas buvo susitikti 
su skautų vadais Lietuvoje ir aptarti 
jubiliejines stovyklas Rakė ir Lietuvoj, 
numatvti tolimesnį bendradarbiavimą, 

ryšių palaikymą tarp vienetų ir kiti 
panašūs reikalai. Giminėms, atrodo, šį 
kartą rąūsų keliautojai skyrė ne per 
daugiausiai laiko.

Dabar Lietuvoje veikia net 3 skautų 
organizacijos: Klaipėdos krašto Euroskau- 
tai, kuriems vadovauja Ulevičius ir Šlioge
ris; Kauno krašto vadovas yra Pijus 
Ambrozaitis ir Vilniaus krašto vadovas 
Algis Končius. Tartasi ir kalbėta su visais, 
tačiau labai pabrėžta, kad išeivija tarsis tik 
su viena organizacija ir dalyvaus tik 
vienoje jubiliejinėje stovykloje. Atseit, 
sesės broliai išspręskit savo ginčus patys 
ir susitaikinkit. Taip pat turėjo pasitari
mus su Aukščiausios Tarybos pirmininku 
Vytautu Landsbergiu Vilniuje ir vyskupu 
Sigitu Tamkevičium Kaune. Išeivijos 
skautų sąjunga kaltinama prisidėjusi prie 
skilimo, kad mes laikomės neutraliai ir 
nepalaikome nei vienos pusės.

Lietuvos skautų vadovų stovykloje prie Baltijos jūros susitikę broliai ir sesės iš trijų kontinentų — 
Europos, Amerikos ir Australijos. II eil. centre LSS Seserijos VS B. Banaitienė ir LS Brolijos VS 
Ged. Deveikis. Dešinėje LSS Tarybos pirm. S. Miknaitis. Ketvirtas iš dešinės Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius fil. A. Avižienis.
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Toliau kalbėjo Brolijos VS v.s. G. 
Deveikis, kuris net grafiškai schemų 
pagelba stengėsi pavaizduoti brolių veiklą 
Lietuvoje. Dalyvavo tuose pačiuose pasi
tarimuose ir stovyklose kaip ir S. Miknai- 
tis. Brolija prisidėjo daug doleriais prie 
paramos Lietuvos skautams. Rūpėjo ap
tarti jubiliejinės stovyklos reikalus. Skau
tai dirba, stovyklauja, ir daugiausiai 
nesutarimų yra vadovų tarpe.

ASS Vadijos vice pirmininkas v.s. fil. 
K. Ječius, dalyvavęs kartu su kitais 
posėdžiuose, pasitarimuose ir stovyklose, 
pastebėjo, kad žmonės nelabai žino kas tie 
skautai, o tuo labiau kas yra skautai 
akademikai. Kartais netgi skautus sudėda- 
mi į vieną maišą su policininkais ar net 
pasienio sargyba. Tačiau skautai veikia, 
tik pasitarimuose nedrąsūs, lyg tai ko 
bijotų, lyg tai būtų suvaryti, ir vis labai 
susirūpinę kam iš aukščiau jie yra atsakin
gi-

Į klausimus dėl bendro skautų veikimo 
atsakinėjo S. Miknaitis, dėl Brolijos ir 
akademikų — G. Deveikis ir K. Ječius. S. 
fil. Rita Penčylienė, paprašiusi balso, 
trumpai paminėjo savo dalyvavimą Ker
navės stovykloje Lietuvoje ir paprašė 
prisidėti prie uniformų fondo.

V.s. fil. E. Korzonas, ASS Vadijos 
pirmininkas, kartu keliavęs ir posėdži
avęs, kalbėjo nebe apie skautus, o apie tai 
kas labiausiai krito į akį, kokius pėdsakus 
paliko sovietai, kad krautuvės tuščios, kad 
esamos prekės labai plačiai išdėstytos ant 
lentynų (gal, kad daugiau atrodytų), kad 
pienas dar ir dabar pardavinėjamas bute
liuose su rusiškais užrašais, gamintais 
pagal Maskvos nurodymus ir Maskvos 
fabrikuose, ir panašias detales; kad nieko 
neveikiančių yra labai daug, ir kad reikėtų 
mažinti etatus. Pranešimas fil. E. Korzono 

buvo labai trumpas, gal dėlto, kad jau ir 
laikas darėsi vėlyvas. Toje pačioje kelio
nėje, posėdžiuose ir pasitarimuose, bei 
stovyklose dalyvavo ir Seserijos VS v.s. 
Birutė Banaitienė ir Australijos Rajono 
vadas s. Narcizas Ramanauskas; ir gal ne 
visur ir ne visada dalyvavo ir ASS Vadijos 
narė, Mūsų Vyčio administratorė, fil. 
Dalia Ječienė.

Už skanius užkandžius ačiū Chicagos 
Skautininkių Draugovės sesėms.

s. fil. Al. Likanderienė

Studenčių skaučių Liepsnelės skiltis Vytauto Didžiojo universitete. 1931.3.22 iš Marijos 
Vizgirdaitės-Dzenajevičienės albumo. Nuotraukoje: Genė, Albina, Eliutė, Zosė ir kitos.
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ŽMOGAUS KELIONĖ

Tylus, tylus, kaip skausmo aidas, 
Trapus ir menkas, kaip gėlė, 
Eini, eini per žemę klaidžią 
Gyventi, džiaugtis ir mylėt.

Eini tylus, eini pro kryžius, 
Per pelkes, liūnus ir brastas. 
Ak, dar matai, kaip nusigrįžus 
Jaunystė verkia pamesta. . .

Tave beržai iš tolo moja, 
Tau klaupias žemė ir dangus. 
Ir lenkias Tau žiedai po kojom, 
Nes Tu esi, nes Tu — žmogus.

Eini tylus, tylus ir menkas, 
Kaip aidas, menkas, kaip gėlė, 
Nors siaubas liejas iš patrankų, 
Nors mirtys, mirtys — pakelėj. . .

Dienų dienom Tu vis taip eisi, 
Bus mėnesiena balzgana, 
Kol vienąkart žiedais baltaisiais 
Palinks, nusvirs sunki galva. . .

A. Dorinąs

RUDENĮ

Gelsvas lapas lapą vaikos, 
Vėjas lietų neš.
Tai nuūžia dienų laikas 
Vėtrom per marias. —

Nesinori nūn paklausti — 
Nieks nepasakys, 
Kam prižarstė lapų aukso 
Vėjas pas duris.

Buvo vasara auksinė, 
šypsenos veiduos. — 
Gelsvi lapai paskutinę 
Laimę užliūliuos. . .

Tai prižarstė lapų aukso — 
Ilgesio dienų.
Netikėki — ne čia lauksiu 
Rytmečių naujų.

Žarsto, žarsto vėjas auksą 
Piktas, neramus.
Dienos kelsis — ašen trauksiu 
Į naujus namus!

Tai nuvyto žiedas, žiedas menko lino, 
Krito ir nukrito lapai pamažu.
Žvelgia blyškios akys, žvelgia ir nežino, 
Ar begrįš ji vėliai tuo pačiu keliu! . .

Dienos laime krykštė, kai žydėjo vyšnios, 
Kai nuo vyšnių krito sniegas ant takų. 
Naktimis čia — mėnuo vaikščiojo išblyškęs, 
Žalias vėjas juokės lapuose beržų.

O užburtos dienos, it šaltiniai tryško, 
šimtai saulių supos danguje kartu. 
Tik nebesuprasi, ko dejavo miškas, 
Tąsyk mums beeinant dobilų lauku.
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IŠĖJUSIEMS PRISIMINTI

Liepos 25, — saulėta ir lietinga diena. 
Būrys draugų Tautinėse kapinėse atsis
veikiname su liepos 23 dieną mirusiu 
Mindaugu. Tautinės kapinės labai gražios. 
Čia tikrai yra mūsų tautos istorijos dalis. 
Matosi didingi ir kuklūs paminklai tų, 
kurie statė pirmąją nepriklausomą Lietu
vą. Čia tinkama vieta Mindaugui, kuris 
visą gyvenimą dirbo statydamas naują 
Lietuvos nepriklausomybę.

Ieškome Mindaugo nuotraukos — ir 
nerandame, nors lietuviškam gyvenime jį 
visur matydavom. Jaunimo centre, ko
plyčioje, kavinėje, Akademinio skautų 
sąjūdžio studijų dienose, Santaros suvaži
avimuose, parodose. Paskaitose ir dabar 
girdisi jo taiklūs, protingi klausimai bei 
komentarai. Jis visur dirbdavo, organizuo
davo, bet niekada nesiekė garbės. Darbą 
atlikdavo, nes jautė kad jis Lietuvai bus 
vertingas. Ir per savo trumpą gyvenimą 
Mindaugas daug atsiekė.

Jis gimė 1937 sausio 8 Giruliuose, prie 
Klaipėdos, Eleonoros ir Antano Plėškių 
šeimoje. Čia jis pradėjo lankyti pradžios 
mokyklą. Karo metu, kaip daugelis pabė
gėlių iš Lietuvos, Pleškiai su vaikais 
Mindaugu ir Birute atsidūrė Vokietijoje. 
Gyveno Stade, Sedorfe, Diepholtze. 1950 
m. imigravo į Ameriką ir įsikūrė Čikagoje. 
Čia Mindaugas lankė Hirsch High School, 
kurią baigė 1955 m. Lygiagrečiai jis lankė 
ir baigė Čikagos Aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą. Baigęs gimnaziją, įstojo į Uni
versity of Illinois, kurį baigė 1959 m., 
gaudamas B.S. iš aeronautical engineer
ing. 1960 m. tam pačiam universitete 
atsiekė magistro laipsnį matematikos 
srityje. Daug metų dirbo Bendix Co., 
Bendix Indiana. Vėliau persikėlė į Califor- 
nią. Ten pagyvenęs kelis metus, grįžo 
Čikagon. Čia gilino studijas University of 
Čikago ekonomijos srityje, atsiekdamas 
magistro ir toliau ruošdamas doktoratą.

Už sėkmingą ilgametį darbą organizuojant lituanistikos 
kursus prie Kent universiteto ir Chicagoje f U.
M. Pleikiui buvo paskurta Vydūno Fondo premija.

Nuo jaunystės Mindaugas skautavo. 
Studijuodamas įstojo į Akademinį skautų 
sąjūdį ir buvo labai aktyvus ASS narys. 
Ypač aktyviai jis reiškėsi Filisterių skautų 
sąjungos veikloje, eidamas įvairias parei
gas centro bei skyrių valdyboje. Mėgdavo 
prisidėti prie studijų dienų rengimo ir 
vienai iš jų sėkmingai pirmininkavo. Ligi 
mirties buvo aktyvus Akademinės skauti- 
jos leidyklos valdybos narys.

Mindaugo veikla nesiribojo skautavi- 
mu. Lietuva Mindaugo gyvenime užėmė 
labai svarbią vietą. Jo įnašas Lietuvai 
nebuvo paviršutinis. Visur jis mėgino 
įnešti ką nors gilesnio, prasmingesnio. Tai 
liudija jo ilgametis darbas nepailstančiai 
organizuojant Lituanistinius kursus, per 
kuriuos perėjo didelė dalis rinktinio 
užsienio lietuvių jaunimo. Už tai jam 
buvo paskirta Vydūno Fondo 10-oji 
premija, kuri buvo įteikta 1984 metais.

Vėžio ligos pakirstas, Mindaugas 
Pleškys mirė ketv. liepos 23, 1992. Liūdėti 
paliko tėvelius, seserį Birutę su šeima, 
daug draugų, kurie su pagarba prisimin
sim Mindaugą.

Ramunė Kviklytė-Lukienė
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VYTAUTĄ CIVINSKĄ PRISIMENANT

Vytautas mirė šių 1992 metų sausio 
25 d. sulaukęs aštuoniasdešimt septyneri
us metus. Vytautas buvo veikli asmenybė 
ir kaip patriotas pilietis ir savo profesijoj 
kaip inžinierius, o ypatingai buvo pasiš
ventęs skautybės darbui.

1920 metai buvo sunkūs Lietuvai, ji 
buvo priešų apsupta. 1920 metų rudenį 
vyresniosios gimnazijų klasės nebeveikė, 
nes dauguma moksleivių išėjo į frontą 
prieš lenkus. Net ir ketvirtosios klasės 
gimnazistai pasekė vyresniuosius. Vienas 
pirmųjų iš mūsų klasės, pasakoja Juozas 
Kazakevičius, išėjo Vytautas Civinskas.

Grįžę moksleiviai toliau mokėsi Auš
ros gimnazijoje, kuri tuo metu dar to 
vardo neturėjo. 1922 m. pradžioje buvo 
įsteigta nauja draugovė, kuriai nuo pat 
pradžių vadovavo Vytautas Civinskas. 
Juozas Kazakevičius, Kęstutis Grigaitis — 
buvome skiltininkai. Kadangi Vytautas, 
Juozas ir Kęstutis buvo vienaklasiai 
draugai, tai ir galima sakyti, jie buvo 
neatskiriama trejukė. Vėliau Vytauto 
Civinsko vadovaujama draugovė tapo 
Kęstučio dr-vė. Kęstutis Grigaitis buvo 
Algirdo dr-vės draugininkas, o Juozas 
Kazakevičius — atskiros skilties.

Trijulė paskutinėje gimnazijos klasėje 
pradėjo svarstyti, ką darysią baigę gim
naziją. Vadovauti skautams nebegalėsią, 
nes tuo metu buvo teigiama, jog pašaliniai 
negalį būti draugininkai. Priėjo išvados, 
jog teksią steigti skautų-skaučių dr-vę 
universitete, ką ir padarė 1924 m. spalių 
16 dieną.

Šie prisiminimai atgijo sužinojus apie 
Vytauto Civinsko iškeliavimą amžinybėn.

• Pasakoja Vytautas Civinskas: „Steig- 
i darni skautų draugovę Lietuvos universi

tete Kaune mes varžėmės, nes visi trys 
buvome tik pirmo kurso studentai. Mūsų 
tarpe buvo Kazys Kasakaitis Teisių 
Fakulteto trečio kurso studentas. Mes jį

prikalbėjome būti pirmuoju Studentų 
Skautų Dr-vės pirmininku, nors jis dau
giau domėjosi Lituanais. Antruoju Skautų 
Dr-vės pirmininku buvo Vytautas Civins
kas, trečiuoju — Kęstutis Grigaitis, 
ketvirtuoju — Juozas Kazakevičius.

Paminėsiu įdomų įvykį steigiant skau
tų draugovę universitete.

Lietuvos Universiteto vadovybė reika
lavo iš steigėjų pridėti studentų skautų 
dr-vės reguliaminą. Iškilo klausimas, kas 
tą reguliaminą parašys. Kęstutis Grigaitis, 
Teisių Fakulteto studentas, to padaryti 
nesutiko. Juozas Kazakevičius, Medicinos 
Fakulteto studentas, reguliaminą parašė ir 
Universiteto vadovybės buvo priimtas 
įregistravimui.

Iš pradžios draugovė bandė veikti 
skilčių sistema, bet Universitete šį sistema 
buvo neveiksminga. Tada draugovė per
sitvarkė ir pasivadino Korporacija Vytis, 
šis persitvarkymas buvo geras ir labai 
išsiplėtė. Ir po 60-ties metų Korp. Vytis 
sėkmingai veikia įvairiuose Universite
tuose".

A. šenbergienė
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A.tA.
MINDAUGUI PLEŠKIUI

mirus, jo tėvelius, sesutę, gimines ir artimuosius giliai 
užjaučia

Akademinis Skautų Sąjūdis

Sausio 25 d. Clevelande mirus vienam iš
pirmųjų Lietuvos skautų sąjungos korėjų ir 
vadovų

VYTAUTUI CIVINSKUI
reiškiame gilią užuojautąjo žmonai 
LEOKADIJAI sūnui KĘSTUČIUI, dukteriai 
EGLEI MULIOLIENEI, seseriai ELZBIETAI 
SONDIENEI, seseriai ELENAI PEREDNIĖhJEI, 
broliui GEDIMINUI Lietuvoje, visiems šeimų 
nariams. Drauge su Jumis liūdėdami ir 
skausmu dalinamės

Akademinis Skautų Sąjūdis

Mielai motinai

A. f A.
IRENAI GERMANIENEI 

BUTKEVIČIŪTEI
mirus, filisterius Dalią, Vytautą su 

šeima ir kitus gimines 
širdingai atjaučia

Akademinis Skautų sąjūdis
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Fil. GVIDAS VALANTINAS

Į K! Vytis įsijungė Eichstadte studijuo
damas Aukštoje Filosofijos-Teologijos 
mokykloje apie 1946 metus. 1948.2.25 
senj. G. Valentinas buvo išrinktas sky
riaus vadu, šiam K! Vytis skyriui vadova
vo iki 1948 rugpjūčio mėn. 16 d., su 
skyriaus nariais dalyvavo III-je tautinėje 
stovykloje Alpėse Vakarų Vokietijoje 
žiemos akademinėje stovykloje Fischene.

Persikėlus iš Vokietijos į Ameriką, vėl 
sutinkame senj. G. Valentiną Čikagoje 
įsijungusį į K! Vytis veiklą. 1951 metais 
G. Valentinas išrenkamas į K! Vytis 
valdybą. Pabuvęs Centro Valdyboje ir 
kadencijai pasibaigus, tampa aktyviu K! 
Vytis Čikagos skyriaus nariu. 1954 metais 
randame G. Valentiną K! Vytis, Čikagos 
skyriaus Valdyboje. Jis redaguoja Ad 
Meliorem biuletenį, daug rašo jumoristi
nėmis temomis Mūsų Vyčio žurnale. 
Sueigose skaito savo jumoristinę kūrybą.

Išėjęs iš Valdybos, dalyvavo visuose K! 
Vytis ir ASD renginiuose. Visą laiką buvo 
aktyvus ir Cicero skautų veikloje. Cicero 
skautų draugovėje buvo jos draugininku 
ir dalyvavo ruošiamose stovyklose akty
viu vadovu. Senj. G. Valentinas būdamas 
Akademinio Skautų Sąjūdžio nariu ir taip 
pat dirbdamas su skautais prisidėjo ir prie 
visuomeninės —: lietuvybės išlaikymo

veiklos. Jis taip pat buvo įsijungęs ir į 
Cicero jūrų šaulių veiklą. Fil. G. Valenti
nas labai sielojosi dėl Lietuvos laisvės ir 
dėjo daug pastangų, kad iškeltų Lietuvos 
vardą Amerikiečių tarpe, nurodydamas 
Rusų okupantų daromą skriaudą Lietuvai 
ir jos gyventojams. Mirė 1992.5.23 po 
sunkios ir ilgos ligos Cicero mieste prie 
Chicagos. Tebūna lengva jam Amerikos 
žemelė.

A. Paužuolis

A.tA.
GVIDUI VALANTINUI

mirus, liūdesyje likusiai žmonai GENEI, dukrai RA
SAI ir seserims reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Akademinis Skautų Sąjūdis
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NAUJOS KNYGOS
ŽODŽIAI — ŽODŽIAI

Lietuviški - Angliški 
(Su Paaiškinimais)

TARIMAS

KALBOS DALYS

L I N K S N I U 0 T Ė S

ASMENUO TĖS

KIRČIAI

ATITIKMENYS

IŠSIREIŠKIMAI

P»ruo«» E«alin» Kalupiiliitu-Hiiiokiun* ir Oroniut Mitiakik

IGNAS KONČIUS IR JO „ŽEMAIČIŲ 
ŠNEKTOS" 133 puslapių knyga, kurią 
parašė Lina Dzigaitis ir 300 egz. tiražu 
1991 m. išleido nepažymėta leidykla. 
Autorė dėkoja prof. Ig. Končiaus sūnui 
Algirdui už mielą pagalbą ir jautrius 
žodžius knygą leidžiant. Pagaliau sulau
kėme Korp! Vytis garbės nario kuklios 
monografijos. Dar neišblėso gražūs atsi
minimai iš plačios profesoriaus veiklos, 
kuriai aptarti reikėtų platesnės apimties 
veikalo. Gal jį paruoš Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Bostono skyrius, kur randamas 
profesoriaus laimingai išgelbėtas archy
vas. šiuo metu džiaugiamės kukliu leidi
niu ir skaitome su malonumu ir dėmesiu. 
Skautiškoji profesoriaus veikla yra trum
pai aprašyta. Yra ir klaidų, bet tos menkos 
klaidos nenuvertina leidinio.

Fil. EVELINA IR BRONIUS MASIO- 
KAI veltui neleidžia pensininkų dienas 
Colorado valstijoje. Jie parašė ir išleido 
lietuviškai-anglišką žodyną su paaiškini
mais. Tai labai stora (2,5 colių) vertinga 
knyga, kurią Draugo dienraštyje recenza-

1991
Aurora. Caiarado. USA

vo prof. A. Klimas iš Rochesteriio. Tokio 
žodyno lietuviams dar niekas nebuvo 
parašęs, šiam darbui autoriai pašventė 11 
metų kruopštaus darbo. Tam tikslui 
įsigijo kompiuterį lietuviškais ženklais ir 
patys visą tekstą paruošė spaudai. „Dir
bom mielai — lietuvių kalbai ir Lietuvai", 
rašo atsiminimuose fil. E. Masiokienė. 
Žodynas yra skirtas pagerbti prof. Stepo
no Kolupailos 100 metų gimimo sukaktį. 
Žodyną galima gauti adr.: E. ir B. 
MASIOKAS, 13902 E. MARINA DR. 
#404, AURORA, CO, 80014-3756.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
METRAŠTIS, 1991 m. Lampertheim 
Vokietijoje, 74 pusi, leidinys lietuvių 
gimnazijos Vokietijoje rėmėjams. Iš leidi
nio sužinome kaip gražiai tvarkosi vakarų 
Europoje lietuvybės mokslo švyturys, 
kuris yra reikalingas mūsų paramos. Iš 
leidinio sužinome, kad gimnazijoje veikia 
ateitininkų (14) globojami mokytojos M.
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Dambriūnaitės-šmitienės ir skautai (59 iš 
kurių 38 gimnazistai). Skautų tuntui 
vadovavo skt. P. Veršelis, veikia viso 6 
vienetai. Leidinys gausiai iliustruotas 
nuotraukomis ir lentelėmis, kurios atvaiz
duoja gimnazijos veiklą. Galintieji prisidė
ti auka prie gimnazijos išlaikymo, siųskite 
čekius adr.: Vasario 16 Gimnazija, Romu
va, D-6840 Lampertheim 4 (Huettenfeld) 
Germany.

Vydūno RAŠTAI, III tomas, Vilniuje 
1992 m., išleido Minties leidykla, 504 
pusi., kaina sutartinė. Tai dar vienas 
vydūnisto Vado Bagdonavičiaus pareng
tas darbas. Redaktorė Aldona Radžvilienė.

V. Gustainis, BE KALTĖS, 1989 
metais Minties leidykla išleido Vilniuje, 
460 pusi. Autorius yra buvęs Lietuvos 
Aido vyr. redaktorius ir ELTOS direktori
us, vaizdžiai aprašo 15 metų išgyvenimus 
Sibiro lageriuose ir tremtį Sibiro įvai
riuose vietovėse. Knygoje daug vietos 
skiriama Lietuvos skautininkėms E. Ba- 
ršauskaitei, Pranaitienei ir ypatingai S. 
Čiurlionienei, kuri V. Gustainio šeimą 
galimais būdais rėmė ir drąsino. Knyga 
lengvai skaitoma, joje aprašyta komunisti
nės santvarkos tvarka, jeigu taip galima 
pasakyti. Tai siaubą kelianti knyga, kurią 
reikia perskaityti.

Knygoje atspausdinti Vydūno filosofijos, 
estetikos ir publidstikos veikalai ir Bha- 
gavad Gitą vertimas į lietuvių kalbą. 
Vydūno rašyba pakeista į bendrinę literat
ūrinę kalbą, knyga yra lengviau skaitoma. 
Tenka laukti sekančių tomų iš gausaus 
Vydūno knygų aruodo.

LIETUVIAI FLORIDOS VAKA
RUOSE, Floridos Amerikos Lietuvių 
Klubo St. Petersburge istorinė apybraiža 
ir jo leidinys, 1992 metais. Leidinį parašė 
ir redagavo Albinas Karnius, 120 pusi., 
daug iliustradjų pavaizduoti klubo veiklą 
nuo 1963 iki 1898 metų. Įvado žodyje fil. 
A. Karnius tiksliai nusako knygos tikslą: 
Nepasigirti nuveiktais darbais ar veikla, 
bet palikti išeivijos lietuvių istorijai doku-
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mentę, nusakantį kaip vienoje JAV vieto
vėje organizavosi ir kūrėsi savo klubui 
lietuviai. Yra paminėta ir skautiškoji 
veikla.

Tautai priklauso ne tik dabar gyvenan
tieji jos nariai, bet ir pirma gyvenusios kar
tos. Tai jos ilgus amžius tobulino gimtąją 
kalbą, puoselėjo tautinius papročius, ugdė 
tautinio vieningumo sąmonę, diegė tautos 
valstybinio savarankiškumo minti, kūrė 
savitą tautos kultūrą. Taigų davė tautai 
veidą, kuris skiria mus nuo kitų tautų ir kuri 
mes siekiam išlaikyti bei toliau ugdyti. Čia 
itin daug nusipelne mūsų žymieji meno ir 
mokslo žmones, rašytojai ir mintintojai, 
visuomenės ir valstybes vyrai. Su pagarba 
juos minime.

Vincas Maciūnas

VYDŪNO FONDO TARYBOS 
POSĖDYJE

Akademinio Skautų sąjūdžio Vydūno 
fondo tarybos susirinkimas gegužės 8 d. 
vyko VJF būstinėje, Chicagoje. Posėdį 
pradėdamas VJ fondo prezidiumo pirm, 
fil. Leonas Maskaliūnas pasidžiaugė sėk
mingai pavykusiu Fondo 40 metų sukak
tuviniu minėjimu. Minėjimas kovo 29 d. 
buvo suruoštas Lietuvių Tautiniuose 
namuose, Chicagoje. Padėka buvo išreikš
ta minėjimo rengimo komitetui ir fondo 
valdybai.

Valdybos pirm. fil. Vytautas Mikūnas 
pranešė apie fondo įvykdytus užmojus ir 
numatomus ateityje atlikti darbus. Vi
siems dalyviams buvo įteiktos kopijos 
kruopščiai paruoštos 1991 m. piniginės 
apyskaitos ir 1992 metų darbo ir išlaidų 
sąmatos. Fondo tikslas — padėti studijuo
jančiam lietuviškam jaunimui, teikiant 
reikalingas mokslui siekti paskolas. 1991 
m. paskolomis buvo išmokėta 10,500 dol. 
Taip pat 1991 m. buvo sėkmingai praves
tas kalėdinių sveikinimų kortelių platini
mo vajus, kelių leidinių paruošimas 

spaudai ir Vydūno palaikų iš Vokietijos 
perkėlimas į Bitėnų kapines Lietuvoje.

išklausyti valdybos iždininko fil. Liudo 
Ramanausko ir Revizijos komisijos pirm, 
fil. Vacio Garbonkaus pranešimai. Finan
sų reikalai vedami tvarkingai ir pelningai. 
Fil. L. Ramanauskui už jo 6 metus 
sąžiningai atliekamas iždininko pareigas 
buvo įteiktas padėkos pažymėjimas.

Kadencijai baigiantis, buvo perrinkti 
VJ fondo tarybos nariai: filisteriai — V. 
Garbonkus, J. Gimbutas, S. Miknaitis, H. 
Plaušinaitienė ir E. Vilkas. Tarybos prezi
diumą sudaro: filisteriai — L. Maskaliūnas 
— pirmininkas, A. Stepaitis — pavaduoto
jas, H. Plaušinaitienė — sekretorė. Il
gametis valdybos pirm. fil. V. Mikūnas 
taipogi pasiliko savo pareigose.

Taryba, patenkinta Vydūno fondo 
įvykdytais ir numatomais atlikti darbais, 
sveikina darbščiąją valdybą, o ypač jos 
pirmininką fil. V. Mikūną už sąžiningai 
atliekamas pareigas.

Fil. Gina Mačiulienė
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS 2001 M.
Fil Ramona Steponavičiūtė

Gal ir nebūčiau važiavus į A.S.S. 
Studijų dienas, ruošiamas Dainavoje 
rugsėjo 11-13 dienomis, jei stovyklos 
viršininkas ir komendantas, filisteriai 
Audrius ir Vytenis Kirvelaičiai, nebūtų 
manęs ranka (ir gal net plaukais) pa
traukę. Gi, laiko taip mažai tėra, o darbo 
tiek daug. . . Visą savaitgalį pašvęsti 
skautybės idealų diskusijoms ir neįvykdo
mų tikslų planavimui — tai atrodė per 
didelė auka. O gal ir gerai, pagalvojau, su 
draugais ir kolegomis trumpai pabėgti 
nuo kasdieninių rūpesčių ir miesto nenu- 
tildomo beldesio. . .

Atvažiavome į Dainavą šeštadienį 
anksti — labai anksti, rodos, pirmą 
valandą iš ryto — o būrelis nemiegalių 
akademikų, patogiai išsitiesę apie Baltųjų 
rūmų ugniakury sukurtą „laužą", šne
kučiavosi tais įdomiais ir neįprastais 
klausimais, kurie tik šiek tiek apmigu
siems ir tik po vidurnakčio iškelia savo 
žavius klaustukus, ši maloni orientacija 
nustatė visos programos toną.

Saulėtekis per greit varė miglą nuo 
ežero pakrančių, besibaigiančios vasaros 
plonais pirštais glostydamas pievose mir
gančią rasą. Pusryčiuose laukiami akade
mikų šimtai nepasirodė: iš viso buvo 
aštuoniolika dalyvių. Linksmai ir darbščiai 
nusiteikę, tačiau, kaip tinka pasišventu- 
siems skautams, niekas nenusivilo, iki 
paskutiniojo vėliavų nuleidimo įgyvendin
dami posakį, kad kokybė svarbesnė už 
kiekybę. Buvo gerai atstovaujamas kartų 
kepalas: jaunimo, vidurinio amžiaus ir 
„gerokai patyrusiųjų" riekės maždaug 
proporcingos. Mažas skaičius visų labui 
ragino bendradarbiavimą, visų džiaugs
mui bendrą pramogavimą.

Žaibiniams Lietuvoje pasikeitimams 
gerokai apsvaigdinus lietuvių išeiviją,
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studijų dienoms išrinkta tema buvo 
aktuali ir naudinga. A.S.S. 2001, perženg
dama praeitį ir įvertindama dabartį, metė 
rimtą ir praktišką akį į ateitį. Fil. Jonas 
Dainauskas sutraukė svarbesniuosius 
naujagimės organizacijos istorinius įvyki
us, tuo būdu mums primindamas seniai 
užmirštas įsikūrimo pamokas. Studentų 
skautų draugovė buvo drąsus ir ideališkas 
eksperimentas, pasinaudojęs jaunimo pri
gimtį burtis organizuotai ir linksmai. Jos 
kelias grįstas skautiškais žaidimais ir 
tvirtu įsitikinimu, kad skautybė ne tik 
graži vaikams, bet ir naudinga, net 
reikalinga suaugusiems. Skautybė moko 
garbingai gyventi, todėl svarbu pritaikyti 
jos pagrindą „Dievui, tėvynei ir artimui" 
prie nuolat brendančio žmogaus. Ideologi
jai tapus organizacija, tačiau, reikia saugo
tis bjurokratiškų įsipainiojimų.

Ir tautą, ir šeimą, ir organizaciją jungia 
papročiai. Fil. Leonas Maskaliūnas išvardi
no Vokietijoje išsivysčiusias akademiškas 
tradicijas, kurios, laikui bėgant, yra mums 
tapusios neapgalvotinos, kaip kvėpavimas: 
siekiame lietuviškumo, akademiškumo, 
skautiškumo, nepriklausomumo, apolitiš- 
kumo, tolerancijos, seseriškumo arba 
broliškumo, pareigingumo ir blaivumo. 
Išoriniai reiškiamės A. S. S. šūkiu Ad 
meliorem!, korporacijų vėliavomis, ženkliu
kais, kaklaryšiu, uniformomis, spalvomis, 
pakėlimo apeigomis, dainomis, spauda ir 
metinės šventės paminėjimu. Fil. Vytenis 
Kirvelaitis pastebėjo dar du Amerikos 
tradicijų šaltinius: L.S.S. dėsnius, A.S.S. 
tapus trečiosios skautybės šaka, ir atskirų 
vietovių veiklos įpratimus, pavyzdžiui, 
mirusiųjų narių pagerbimas, fuksiį krikš
tynos, pačios studijų dienos, stovyklos ir 
pastovyklės, blynų balius ir pan.

Fil. Vytautas Mikūnas toliau apibrėžė,
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kokiais būdais sąjūdis yra pasikeitęs 
išeivijos įtakoje. Gyva organizacija, visgi, 
turi prisitaikyti prie besikeičiančių gyveni
mo sąlygų, o tarp Antrojo pasaulinio karo 
ir antrosios nepriklausomybės atstatymo 
yra atsiradę daug griūvėsiu, daug nepra
mintų takų per mišką. Tautai išsibarsčius 
po JAV-ių kampus, buvo pradedama 
lietuvybės išlaikymu rūpintis. Susisiekti 
su kasdien nebesutinkamais nariais buvo 
redaguojami ir spausdinami Mūsų Vytis ir 
Ad Meliorem! Pasididžiuotina, kad A.S.S. 
nariai apsiima pareigomis Brolijos ir 
Seserijos gretose ir dar aktyviai reiškiasi 
kitose neideologinėse organizacijose.

Keičiant paskaitų kryptį į dabartinius 
reikalus, fil. Kęstutis Ječius, neperseniau
siai grįžęs iš apsilankymo su Lietuvoje 
atsikūrusiais skautais, pasakojo, kad es
mėje A.S.S. Lietuvoje panašus į išeivijos 
A.S.S., bet praktiškai žymiai skiriasi. Nors 
Korp! Vytis ir A. S. D. veikia Kauno ir 
Vilniaus universitetuose, filisterių skyrius 
dar Lietuvoje neįsteigtas. Skautavimą ir 
asmenišką iniciatyvą per 50 su viršum 
metų sovietams naikinus, sunku be 
skautiškos idėjos tęstinumo bei vadovavi
mo patyrimo dirbti. Vien apdulkėjusiais 
vyresniųjų saujelės atsiminimais negalima 
pasitikėti. Lietuva trokšta informacijos 
apie išeivijos veiklą ir laukia konkrečių 
pavyzdžių, kaip savarankiškai tvarkytis.

Tolimesnė programa aktyviau įvėlė iki 
šiol gana ramiai besiklausiusius dalyvius. 
Trys diskusantai, fil. Danguolė Bielskienė, 
fil. Gailutė Mariūnaitė ir fil. Audrius 
Kirvelaitis, fil. Rimantui Griškeliui tarpi
ninkaujant, pravedė pasikalbėjimus dviem 
lengvai ir išsikarščiuotai debatuojamom 
temom: Lietuvių-anglų kalbų konfliktas jauni
mui ir Lietuvis Amerikoje: filosofinė dilema. 
Aišku, nesusilaukėme visiems priimamų 
išvadų, bet buvo išugdytas geresnis 
susipratimas, o jei ne, tai bent tolerancija. 
Visi pripažino, kad Šiuometinis jaunimas 
pripratęs tarpusavy naudotis jam pato

gesnę anglų kalbą. Ne vien kalba riša 
organizacijos narius; pavyzdžiui, Lietuvos 
vyčiai yra pasiekę daug kilnių tikslų, 
grynai ar iš viso nemokėdami lietuvių 
kalbos. Diskusantai tvirtino, tačiau, kad 
tautos egzistavimo šaknys ir atrama 
turėtų būti lietuvių kalba; jos praradimas, 
jog, pirmasis nutautėjimo žymuo. Lietu
vių kalbos vartojimą reikėtų kaip galima 
daugiau skatinti akademiniuose santy
kiuose. šeimos vaidmuo šiame uždaviny 
dar nepavaduotinas, dėl to ir tėvai 
raginami rasti būdus, vaikams neįkyrė- 
jant, jiems įkvėpti kalbos meilę ir svarbą. 
Amerikoje gimusiam ar gyvenančiam būti 
geru jos piliečiu ir dar ištikimu pasaulinės 
Lietuvos šeimos nariu — tai sunki 
atsakomybė, reikalaujanti asmeniškų pir
menybių nustatymo ir širdies geismu 
sekimo.

Taip įsigilinus į akademišką-skautišką 
pasaulėžiūrį, buvo galutinai išreikštos 
bendros nuomonės. A.S.S. idėja, pagrin
dai ir tikslai, įsišaknėję mūsų sąmonėse, 
neišraunami, šiuo tarpu, „oficialioji" 
kalba lieka lietuvių: dvikalbiški išaiškini
mai naudingi kalbos tobulai nemokan
tiems, bet plačioje plotmėje anglų kalba 
dar nepriimtina. Organizacinė struktūra 
ir A.S.S. gairių vykdymo priemonės ir 
metodai keičiasi pagal reikalą, šie filosofi
niai nagrinėjimai, tačiau, turi mažai 
tiesioginės įtakos vietovių, dalinių bei 
asmenų užsimojimams. Taigi, sukauptas 
ir išdalintas sąrašas konkrečių ateities 
uždavinių (tikėkimės, kad šie darbai, 
gausiame popierizme nuskandinti, nesu
lauks liūdnos atidėjimo mirties). Mes 
pasižadam stengtis papildyti narių są
rašus; atgaivinti skyrių ryšius; pergalvoti 
nario mokesčio pasidalinimą; dažniau 
pabendrauti; įkurti „Laužo dieną", „Laiš
kų banką" ir mokslus baigiantiems darbų 
informacijos tinklą; ruošti knygų vajus; 
adoptuoti Lietuvos A.S.S. skyrius; išnau
doti jubiliejinės stovyklos progą atnaujinti 
narių entuziazmą; ir, aplamai, pirmą
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aptvarkyti savo namus, prieš vieninga 
ranka suteikiant pagalbą Lietuvai.

Savaime aišku, ne tik posėdžiuose, 
mąstėme ir kritikavome, atsilošę pavėsy. 
Buvo ir šaltoj, šviesioj mėnesienoj nuaida- 
nčių šiltų laužo dainų ir juokų, ypač 
virtuvėj, kur nepatyrę šeimininkai tikrai 
neparyžietiškus receptus tyrinėjo, pateik
iant „meniškus" patiekalus jokių staigme
nų nesitikinčiai publikai. Kaip ir visuose 
lietuviškuose pobūviuose, visi pagaliau 
atsirado virtuvėje kur, apstoję krosnį, 

kalbėjosi ir puslapis į puslapį perdainavo 
dainorėlius, gurkšnodami arbatėlę.

Rodos, vos studijų dienoms prasidėjus, 
atsisveikinome. Vienu tarpu skautavimui 
atvėsusi, žengiau į priprastų dienotvarkių 
valdomą savaitę kažkaip šokinėjančiu 
žingsniu. Turbūt ir visi stovyklėlės daly
viai, kaip ir aš, dvasiniai pasisotinę, 
akademinėse „rekolekcijose" atsinaujinę, 
grįžo pasiruošę po debesiuose sukurtų 
skautybės pilaičių dėti granito pamatus.

AUDRIO KIRVELAIČIO STUDIJŲ UŽ
BAIGA

Fil. Audrius Kirvelaitis, s. Justino ir 
Vilūnės Kirvelaičių sūnus, baigė Illinois 
Universitetą, įsigydamas istorijos magis
tro ir teisės daktarato laipsnius, 1992 
metais gegužės mėn. Daug metų mėgda
mas istoriją, Audrius baigė Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą 1983 metais, ir 
dėstė istoriją Kristijono Donelaičio Aukš
tesnėje mokykloje 1983-1984 mokslo 
metais. Istorijos magistro laipsnio baigia
moji tema buvo: „Tautų apsisprendimo 
teisės principas ir Prezidento Wilsono 
administracijos politika apie Lietuvos 
valstybės ir valdžios pripažinimą". Audri
us irgi yra buvęs teisės fakulteto garbės 
sąrašuose ir 1992 metais gavo Derybų, 
tarpininkavimo ir arbitražo premiją 
(American Jurisprudence Prize Award).

Būdamas studentas Urbanoje, Audrius 
atgaivino akademikų skautų vienetą ir 
pirmininkavo nuo 1989 iki 1991 metų. 
Tuo laiku, stipriai veikdamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo darbe, Urba
nos vienetas suruošė tris demonstracijas 
ir dvi paskaitas, kurios buvo perduotos 
per vietinias televizijos žinių programas ir 
aprašytos vietinėje spaudoje. Audrius 
naudojosi Vydūno Fondo parama ir dirbo 
Lietuvos Ambasadoje 1991 metų vasarą.

Audrius įstojo į Lietuvių skautų

sąjungą 1971 metais ir laikė įvairias 
pareigas Lituanicos Tunte nuo 1979 iki 
1987 metų. 1983 metais Jubiliejinėje 
stovykloje Kanadoje, Audrius davė savo 
Korp! Vyties pasižadėjimą ir įstojo į 
Akademinį Skautų Sąjūdį. 1984 metais jis 
buvo pakeltas į paskautininko laipsnį, o 
1992 metais į skautininko laipsnį. 1992 m. 
Studijų Dienose Dainavoj stovyklavietėje 
ėjo stovyklos komendanto pareigas.

Fil. Vytenis P. Kirvelaitis sėkmingai 
pravedė Stelmužės vardo skautų stovyk
lą Rako stovyklavietėje.
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D. DIRMANTAS EDVARDAS R. TUSKENIS

Darius gimė 1968 m. Chicagoje, 
mokėsi Vasario 16 d. gimnazijoje Vokieti
joje ir St. Rita aukštesnioje mokykloje 
Chicagoje. Vėliau įstojo į MASS MARI
TIME AKADEMIJĄ — jūrininkystės inži
neriją, kurią baigė 1992 m. labai gerais 
pažymiais. Studijuodamas naudojosi Vy
dūno Fondo paskolomis.

Dabar dirba laive kaip inžinierius. 
Kompanija vadinasi "United States Mil
itary Sealift Command". Galvoja kurį 
laiką šitaip padirbėti ir ta pačia proga 
pamatyti pasaulį. Paštu ima laivų braižy
bos kursus ir norėtų ateityje projektuoti 
būrinius laivus.

Darius į skautų eiles įstojo devynių 
metų amžiaus. Priklausė jūrų skautams 
Chicagoje, buvo jaunių vadovu ir būriavi- 
mo instruktoriumi, šis darbas atvedė 
Darių į jūrininkystės akademiją. 1987 m. 
įstojo į Korp! Vytis skyrių Chicagoje. Jis 
taip pat yra baigęs Chicagos Aukštesniąją 
Lituanistinę mokyklą ir šoko Grandies 
tautinių šokių grupėje.

Linkime Dariui gero vėjo!

Darius Dirmantas

Edvardas, Rimas Tuskenis gimė 1964 
m. Port Chester, N.Y., užaugo Chicagoje. 
1986 m. baigė University of Illinois 
Chicagoje istorijos bakalauro laipsniu ir 
1992 m. tarptautinių santykių studijas 
magistro laipsniu University of Chicago.

Baigęs lituanistines mokyklas, reiškėsi 
Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Jaunimo 
Sąjungos veikloje, bendradarbiavo „Pa
saulio lietuvio" ir „Mūsų Vyčio" žurna
luose. Vaidino „Antro kaimo" teatrinėje 
grupėje. Dvi vasaras (1984 ir 1986) 
sėkmingai baigė Vydūno Fondo visuome
ninio darbo kursus. 1990 m. laimėjo 
Vydūno fondo metinę premiją. Nuo 1989 
m. vasaros iki 1991 m. vasaros (su 
pertraukomis), gyveno Lietuvoje. Nuo 
1990 m. kovo mėn. dirbo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioje Taryboje, eida
mas įvairias pareigas. Nuo 1992 m. 
pabaigos dirbs „Laisvosios Europos" radi
jo lietuvių skyriuje, Miunchene (Vokieti
joje). Linkime gausias žinias sėkmingai 
panaudoti Tėvynės reikalams.
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RENATA JCRATĖ VARIAKOJYTĖ - 
NAUJA MEDICINOS DAKTARĖ

Neabejotina, kad mokslo siekiantis 
jaunuolis-ė, norintieji įsigyti vieną ar kitą 
profesiją, ypač konkrečiųjų tiksliųjų 
mokslų, kaip daktaro ar inžinieriaus, 
privalo turėti ne tik gero noro, bet ir gana 
didelio ryžto, na, ir pakankamai gabumų. 
Tad mokslą baigusiems ir pozityviai 
nusiteikusiems jaunuoliams-ėms ir tenka 
užtarnautas visuomenės dėmesys.

Renata Jūratė lankė ir baigė Quen of 
the Universe pradžios mokyklą pirmąja 
mokine. Lankė ir baigė Maria aukštesniąją 
mokyklą antrąja mokine ir buvo klasės 
„salutatorian". Priklausė National Honor 
Society, buvo išrinkta Illinois State Scho
lar ir buvo Marijos mokyklos „Rūtos 
ratelio“ pirmininkė. Tuo pačiu metu 
šeštadieniais lankė K. Donelaičio pradinę 
ir aukštesniąją lituanistinę mokyklą ir ją 
baigė pirmąja mokine. Studijavo lituanis
tiką Chicagos Pedagoginiame lituanistikos 
institute, jį baigė ir gavo diplomą su teise 
mokytojauti aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje. Kurį metą ir mokytojavo toje 
pat K. Donelaičio mokykloje, šoko 
„Grandies" tautinių šokių ansamblyje, 
priklausė Kernavės skaučių tuntui, sto
vyklavo skautų stovyklose. Priklausė 
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, buvo 
Akademikių skaučių draugovės pirminin
kė. Daug metų šoko baletą ir dalyvavo „I 
Lituani" operos pastatyme. Lankėsi laisvę 
atgavusioje Lietuvoje.

Renatos profesinės studijos: ketverius 
metus studijavo University of Chicago, 
kur įsigijo chemijos mokslo bakalauro 
laipsnį. Vieną semestrą studijavo Pran
cūzijoje. Už akademinį pasižymėjimą buvo 
universiteto išrinkta „Student Marshall". 
Medicinos studijas pradėjo 1988 metais 
University of Chicago Pritzker School of 
Medicine. Tais metais buvo išrinkta ir 
gavo atžymėjimą kaip „Outstanding 
Young Woman of America". Už gilų

atsidavimą medicinos studijoms anestezi- 
jologijos šakoje gavo universiteto premiją: 
The Department of Anesthesia Prize for 
outstanding performance by a student 
entering the field.

Renata Jūratė Variakojytė medicinos 
mokyklą baigė ir diplomą gavo 
1992.VI.12, laimingu sutapimu Čikagos 
universitetui šimtmetį švenčiant, — tai 
šimtmečio diplomantė! Įvairių mokslo 
šakų studentams diplomus įteikė pati 
universiteto prezidentė Hanna Gray 
puošnioje Rockefeller koplyčioje.

Jaunoji daktarė Renata Jūratė šiuo 
metu atlieka praktiką (internship) 
Northwestern Universiteto Evanston 
ligoninėje, Evanstone. Po metų grįš į savo 
Alma Mater Chicagos universitetą trejų 
metų rezidencijai anesteziologijoje.

Renata yra Jūratės ir Jono Variakojų 
duktė. Jie ir Renatos bočiai Z. ir A. 
Juškevičiai surengė iškilią puotą Juške
vičių vasaros namuose, Michigane, studi
jas baigusiai Renatai ir jos broliui Jonui, šį 
pavasarį inžinieriaus diplomą gavusiam.

K.

20

21



JONAS MINDAUGAS 
VARIAKOJIS — 
DIPLOMUOTAS 

INŽINIERIUS

Fil. Jonas Mindaugas Variakojis yra 
gana jaunas, nubėgęs vos dvidešimt 
dviejų metų gyvenimo kelią, bet jau yra 
daug ko pasiekęs, kuo malonu pasidžiaug
ti. Ypač džiugu, kad pats Jonas Mindaugas 
akcentuoja, kad jis ką planuoja, veikia, 
viską skiria Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Jonas Mindaugas mokėsi ir baigė 
Chicagos Brother Rice aukštesniąją mo
kyklą 1987 m. Priklausė National Honor 
Society, buvo Illinois State Scholar — 
pažangių mokinių sąraše. Buvo aprašytas 
Who's Who Among American High 
School Students. Lošė tenisą mokyklos 
teniso komandoje. Yra gavęs stipendiją 
Illinois senatoriaus D. Savicko 1987 m. 
per Lithuanian Chamber of Commerce of 
America.

Jonas studijavo elektros inžineriją 
Illinois universitete Chicagoje ir įsigijo 
elektros inžinieriaus bakalauro laipsnį. 
Universiteto diplomą gavo gegužės 10 d. 
šiais metais.

Malonu žvilgtelėti ir į Jono nubėgtą 
lietuvišką kelią, pasiektus laimėjimus. Jis 
lankė ir baigė Kr. Donelaičio pradinę ir 
aukštesniąją mokyklas, lankė Chicagos 
Pedagoginį Lituanistikos institutą ir 1989 
m. sausio 28 d. gavo diplomą. Tik baigusį 
institutą; Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto vadovybė pakvietė profesoriaus 
istoriko J. Dainausko asistento pareigoms, 
kurias Jonas su dvasiniu įsijautimu atliko. 
Jonas priklausė Etnografiniam ansambliui. 
Nuo pradžios mokyklos metų šoko tauti
nius šokius ir visą eilę metų „Grandies" 
tautinių šokių grupėje šoko Tautinių 
šokių šventėse, šiais metais šoko akade
minio jaunimo grupėje „Viltis", kuris 
dalyvavo IX Lietuvių Tautinių šokių 
šventėje Chicagoje liepos 5 d. šeimos

skautavimo tradicija vadovaujantis, tėve
liai Joną, kaip trečios kartos skautų 
šeimos atžalą, įjungė į skautų sąjungą. 
Lituanikos tuntą, vilkiukų gretas. Paaugęs 
ėjo įvairias pareigas tunte, gavo vyresniš
kumo žymenio ženklus. Jonas jau yra 
skautas vytis ir yra Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Korp! Vyties pirmininkas. Pasi
rengęs švietimo darbui, jo ir nepaleidžia, 
šeštadieniais dėsto Lietuvos istoriją 1918- 
1940 m. ir Lietuvos istorijos apžvalgą 
Pedagoginiame Lituanistikos institute. Jis 
turi polinkį vaidybai — priklauso Antro 
Kaimo vaidybos sudėčiai. Laisvalaikiu 
skambina pianinu, gitara, žiemos metu 
slidinėja.

Jonas Mindaugas šviesia viltimi žvelgia 
į savo gyvenimo ateitį, turi konstruktyvi
us užmojus, jis yra gavęs darbą savo 
specialybėje Motorola bendrovėje. Jonas 
yra sūnus farmacistės fil. Jūratės ir 
inžinieriaus Jono Variakojų ir savanorio 
kūrėjo pulk. Itn. Jono Variakojo vaikaitis.

Jonui Mindaugui tenka tik linkėti 
niekad nenutolti nuo lietuviško kamieno: 
tautinę estafetę nešti aukštai iškėlus ir Ją 
garbingai perduoti ateities kartai.

A. Ber.
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Prof. dr. Algirdas Avižienis, Kaune 
atgaivinto Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius, pirmuosius šios institucijos 
diplomus įteikė septyniolikai absolventų, 
šią grupę sudarė jau aukštąjį mokslą 
baigusieji asmenys, prieš trejetą metų vėl 
susirinkę auditorijose įsigyti verslo ir 
vadybos magistro kvalifikacijos. Rektorius 
prof. dr. A. Avižienis jiems padėkojo už 
pasitikėjimą atkurta Lietuvos aukštąja 
mokykla, linkėdamas sėkmingai dirbti 
Lietuvos pramonėje, prekyboje ir neužmi
ršti savojo universiteto. Senato posėdyje 
prof. dr. A. Avižienis pranešė, kad 
naujiesiems mokslo metams šį rudenį jis 
grįžta Kalifornijon.

Fil. Dr. D. Tijūnėlis yra paskirtas į 
Illinois valstijos profesinių inžinierių 
tarybą. Dr. D. Tijūnėlis yra tyrimų ir 
išvystymo viceprezidentas Viskase korpo
racijoje. Jis turi biznio ir chemijos inžinie
riaus diplomus iŠ Purdue, Northwestern 
ir Nova universitetų. Yra registruotas 
inžinierius Illinois valstijoje. Taip pat 
reiškiasi lietuviškoje ir skautiškoje veik
loje.

Fil. Dr. Robertas Vitas vadovaus 
ekspertų diskusijoms apie tarptautinę 
teisę ir saugumą American Political 
Science Assn. metiniam suvažiavime, 
kuris įvyks Chicagoje, Palmer House 
viešbutyje, rugsėjo 4 d. Jis ten taip pat 
skaitys savo 37 psl. pranešimą apie 
Lietuvos ir JAV santykių raidą garsiosios 
Stimson doktrinos šviesoje, ši doktrina, 
nepripažįstanti agresijos vaisių teisėtais, 
padėjo išsaugoti Lietuvos nepriklausomy
bės tęstinumą tarptautinės teisės akyse.

šia tema dr. Vitas parašė knygą The 
United States and Lithuania: The Stimson 
Doctrine of Nonrecognition, kurią 1990 
metais išleido Praeger mokslinė leidykla.

Dr. Vitas nuo pat Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro įkūrimo 1982 metais 
jame veikia ir šiuo metu yra jo vykdoma
sis vicepirmininkas ir iždininkas. Jis taip 
pat yra ilgametis Lietuvos istorijos dėstyt
ojas Pedagoginiam Lituanistikos institute. 
Aktyvus skautuose, vadovauja Lituanikos 
tuntui nuo 1990 metų.

Amerikiečių tarpe jis padeda vesti prie 
University of Chicago veikiantį Inter
University Seminar on Armed Forces and 
Society. Karo jėgų ir civilinės valdžios 
santykiai Amerikoje ir Lietuvos praeityje 
irgi yra jo specialybė.

Fil. ROBERTAS VITAS bus pagrindi
nis koordinatorius Association for the 
Advancement of Baltic Studies konferen
cijoje, 1994 m. University of Illinois 
patalpose Chicagoje.

Fil. VYTENIS P. KIRVELAITIS sėk
mingai pravedė Stelmužės vardo skautų 
stovyklą Rako stovyklavietėje Michigan 
valstijoje. Dvi savaites (92.7.11-25) nau
dingai ir gražiai Chicagos skautai praleido 
savoje stovyklavietėje. Prisiminimui buvo 
pagamintas audeklinis ženklas su Stel
mužės senelio milžino paveikslu. Stovyk
los viršininkas kvietė visus miesto nenu- 
tildomo klegėjimo nuvargintus į Rako 
miško palapinių miestą pasiklausyti gyvū
nų zvimbiančios muzikos ir prisijungti 
prie skautų skambančio juoko. Gražus 
kvietimas.
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Fil. VYTAUTAS VAITKUS (Australi
jos rajone) už skautišką sėkmingą veiklą 
L.S.S. Pirmijos yra atžymėtas Padėkos 
ordenu.

Į Lietuvos Skautų sąjungos Vilniuje 
vyksiantį suvažiavimą iš Australijos vyko 
Rajono vadas s. N. Ramanauskas, „Džiu
go" tunto tuntininkė ps. B. Prašmutaitė ir 
sydniškis vs Aleksandras Mauragis. Su
grįžę iš Lietuvos Rajono vadijos nariai 
aplankys ir kitus tuntus Australijoje.

Į naują Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybą išrinkti pirmininkas Bronius 
Nainys, vicepirmininkai Rimas Česonis, 
fil. Vacys Garbonkus, fil. Vytautas Ka- 
mantas, dr. Petras Kisielius, fil. dr. 
Vitalija Vasaitienė, ir sekretorė Baniutė 
Kronienė. Pagal PLB Konstituciją į valdy
bą dar įeina ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas fil. Paulius Mickus, 

išrinktas VII-jame Pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese.

Fil. Jonas Tamulaitis yra žinomas 
dokumentinės fotografijos meistras. Jo 
užsakovai ne tik privatūs asmenys, bet ir 
Illinois valstijos gubernatorius bei įvairių 
užsienio ambasadų atstovai.

š.m. liepos mėn. 17 d. Vilniuje atidarė 
savo foto nuotraukų parodą Vilniuje 
Mokytojų Namuose. Vėliau paroda buvo 
perkelta į Panevėžį, Kauną ir Druskinin
kus. Parodos eksponatuose buvo gražus 
skautų skyrius, kuris domino žiūrovus. 
Nenuostabu, nes brolis Jonas fotografijos 
meną pradėjo 1959 m. daugumoje skautų 
stovyklose. Be to, ekspozicijoje dar gausu 
išeivijos lietuvių kultūrinių, politinių 
renginių, įvairių švenčių, scenos spektak
lių nuotraukų. Buvo išleistas parodos 
lankstinukas su biografiniais duomenijnis 
ir plakatas kviečiantis į parodą.

Fil. J. Tamulaičio fotografijų parodos atidarymas 1992 m. Vilniuje.
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ANTRAS KAIMAS atgijo Chicagoje. 
ši teatrinė grupė yra sėkmingai gastrolia
vus JAV ir Lietuvoje. Fil. EUGENIJUS 
BUTĖNAS veiklą atgaivino naujais pasta
tymais Chicagos Playhouse patalpose. 
Kolektyvą sudaro dešimt aktorių, keturi 
iš jų Chicagos A.S.S. filisteriai: E. Butė
nas, J. Variakojis, A. Vitaitė ir K. Žukaus
kas.

Fil. LIUDAS RAMANAUSKAS, ilgus 
metus išdirbęs Chicagos Peoples Gas 
bendrovėje, išėjo į pensiją. Paskutiniu 
metu jis ėjo atsakingas superintendento 
pareigas, o dabar Vydūno Fondo darbš
taus iždininko pareigose.

Fil. LEONAS MASKALIŪNAS yra 
išrinktas Medininkų pilies atstatymo 
komiteto pirmininku, šiam tikslui reika
linga surinkti virš 50,000 dolerių. Vajus 
jau pradėtas.

Fil. Dr. Antanas Musteikis, profesori
avęs Buffalo, NY universitete, rugsėjo 3 
d. išvyko j Lietuvą. Jis metus dėstys 
sociologiją Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune.

,,Su Meile į Ateitį" skautiškame 
suvažiavime šį pavasarį Dainavoje, eilė 
sesių ir brolių pareiškė norą suruošti 
kruizą laivu skautams, jų šeimoms bei 
draugams. Vidurio rajono vadija apsiėmė 
šį pageidavimą įvykdyti ir kviečia visus 
TRIJŲ NAKTŲ NEPAMIRŠTAMAI KE
LIONEI KARIBŲ JŪROJE SPALIO 23-26 
d.d., 1992 m. Plauksime SS DOLPHIN IV 
laivu, kuris išplaukia iš Miami uosto. 
Kelionę tvarko G.T. INTERNATIONAL, 
INC.

Kadangi yra užsakyta ribotas skaičius 
vietų, raginame visus kuo greičiausiai 
užsiregistruoti, tuomi užtikrinant netik 
sau vietą šioje išvykoje, bet taip pat 
gaunant geresnį pasirinkimą kabinų.

Fil. M. Griauzdė, fil. R. Penčylienė ir s. 
M. Utz. . .
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Fil. RITONĖ RUDAITIENĖ liepos- 
rugpiūčio mėn. dalyvavo Amerikos Moky
tojų Lietuvos Mokyklai telkinio semina
ruose, kurie įvyko Šiauliuose ir Vilniuje. 
Telkinio tikslas yra amerikiečių profesio
nalų patirtimi pasidalinti žiniomis Lietu
vos kolegoms.

Fil. LAIMA ŠARKAITĖ muzikos stud
ijas baigusi Clevelande, birželio mėn. 
susituokė su Max Starcic.

Fil. BRONIUS VAŠKELIS, ilgametis 
Lituanistikos katedros vedėjas Illinois 
Universitete, išvyko vienerių metų darbui 
į Lietuvą. Jis skaitys paskaitas Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune ir Vilniaus 
universitete. Prieš išvykdamas pasižadėjo 
bendradarbiaut Mūsų Vyčio žurnale.

Fil. kun. JUOZAS VAIŠNYS, S.J., 
staigiai susirgo ir Loyolos Universiteto 
ligoninėje buvo padaryta svarbi operacija. 
Ligonis sveiksta. Jo laukia naujas paskyri
mas į palaimintojo arba J. Matulaičio 
misiją, kurioje jam reikės užimti klebono 
pareigas. Misija yra Lemonto miestelyje, 
netoli Chicagos.

Fil. DAINA VARIAKOJYTĖ FRIKE 
yra išrinkta į Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos valdybą, ryšių su Lietuva parei
goms. Žinome sesę Dainą ir kaip lietuvių 
operos rėmėją, viešnių iš Lietuvos operos 
globėja.

Fil. NIJOLĖ REMEIKIENĖ D.D.S., 
Illinois universiteto profesorė, lankėsi 
Vilniuje ir Universiteto Stomatologijos 
skyriaus pasitobulinimo kursuose skaitė 
dvi paskaitas.

Fil. TADAS ir MEILĖ MICKAI dvi 
savaites lankėsi Lietuvoje ir penkias 
dienas Europos studijų dienose Tirolyje, 
Austrijoje. Vilniuje aplankė JAV ambasa
dos pirmąjį sekretorių fil. Algį Rimą, o ten 
atrado ir fil. Gėrį Joniką iš New Yorko. 
Koks mažas šių dienų pasaulis.
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Chicagos A.S.S. metinėje šventėje 1992.1U. 10 naujieji senjorai ir t. narės, iš k.: J. 
Jankauskaitė, A. Utz, G. Sabaliauskaitė, A. Panaras, L. Paulytė ir T. Misiūnas.

Chicagos Akademikių Skaučių Draugovė metinėje šventėje. Viduryje pirm. fil. J. 
Urbaitė, paskutinė eilėje C. V. pirm. fil. N. Bichnevičiūtė.
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ASS Los Angeles skyriaus valdyba po posėdžio Š.m. birželio 16 d. Iš k. — 1 
eil. ASD kand. globėja Rima BaipŠienė, FSS visuomeninių reikalų vedėja 
Aldona Kudirkienė, Korp! Vytis pirm. Linas Venckus, II eil. — Fil. sekretorė 
Aldona Venckūnienė, ASD pirm. Vida Čekanauskaitė, ASS Los Angeles sk. 
pirm. Birutė Viskantienė, FSS pirm. Dr. Leopoldas Trečiokas ir FSS ižd. 
Rimas Stoškus.

ASS LOS ANGELES SKYRIAUS ŽINIOS

Akademinio Skautų sąjūdžio Los An
geles skyriaus priešatostoginis posėdis 
įvyko birželio 16 d.

Posėdžiui vadovavusi skyriaus pirmi
ninkė fil. Birutė Viskantienė. Ji pranešė 
džiugią žinią, kad LSS Taryba j paskauti- 
ninkės laipsnį pakėlė skyriaus nares fil. 
Mildą Mikėnienę ir fil. Aldoną Kudir
kienę.

Aptarti buvo '92 Metinės šventės 
planai. Pirmininkė padėkojo fil. Rimai ir 
Vaidotui Baipšiams už pernai atliktą ASD 
kandidačių ir Korp! Vytis junjorų rūpes
tingą paruošimą ir sudarymą planų šių 
metų kandidatų paruošimui.

Taip pat sužinota, kad jau gauta didelė 
siunta mūsų Lietuvoje užsakytų Korp! 
Vytis ir ASD juostų, išaustų žymios 
tautodailininkės-audėjos M. Damijonaitie- 
nės.

Aldona Venckūnienė

Fil. DAIVA VENCKUTĖ neseniai 
buvo išlydėta Los Angeles A.S.S. skyriaus 
sėkmingai kelionei į Lietuvą. Ji jau suspėjo 
įsijungti į LITHUANIA-LIETUVA žurna
lo redagavimą anglų kalboje. Jis dar yra 
leidžiamas lietuvių, vokiečių, lenkų ir 
rusų kalbomis. Redakcinės komisijos 
sudėtis yra labai plati ir svari. Žurnalą 
puošia aukšto lygio nuotraukos ir daili
ninkų kūriniai. Planuojama jį leisti kas 
mėnesį ir platinti įtakingų svetimtaučių 
tarpe.

Fil. V. VARNAS iš Los Angeles sutiko 
suredaguoti Mūsų Vyčio 1993 metų 
numerį, kuris bus skirtas A.S.S. Los 
Angeles skyriaus istorijai ir veiklai 
aprašyti. Spaudos darbus atliks M. Mojr 
kūno spaustuvė Chicagoje.
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MALONŪS „MŪSŲ VYČIO" SKAITYTOJAI!NUGARINIAME VIRŠELYJE, PRIE JŪSŲ ADRESO, YRA DATA, NURODANTI KADA JŪSŲ PRENUMERATA BAIGIASI. PRAŠOME ATKREIPTI J TAI DĖMESJ IR JEIGU PRENUMERATA JAU PASIBAIGĖ, AR GREIT BAIGSIS, MALONĖKITE BE RAGINIMO JĄ NEATIDĖLIOJANT ATNAUJINTI, NUOLATINIS PARAGINIMŲ SIUNTINĖJIMAS UŽDEDA SUNKIĄ NAŠTĄ ADMINISTRACIJAI IR BRANGIAI KAINUOJA.PADĖKIME LEISTI IR IŠLAIKYTI MŪSŲ VYTĮ.MŪSŲ VYTIS
KAIP ŠVĘSIME VYDŪNO SUKAKTIS?

šių metų liepos mėnesyje aplankiau 
Lietuvą ir jos vakarinę dalį, kurioje dar 
rusena ar net gyvena Vydūno palikimas. 
Kiek daug pastangų deda Vydūno draugi
jos nariai grąžindami Vydūnui deramą 
vietą lietuvių tautoje. Ypatingai svarbu 
skleisti Vydūno žmogiškumo idėjas tapti 
sau žmonėmis, šis jų darbas žavi mus 
esančius toli nuo gimtinės.

1993 metais minėsime dvi Vydūno 
sukaktis: 125 metų gimimo ir 40 metų 
mirties. Esu susipažinęs su minėjimo 
programa, kuri yra kruopščiai parengta, 
šias sukaktis švęsime Vydūnui atsigulus 
amžinam poilsiui Rambyno papėdėje.

DVIŠAKA PILIETYBĖ IR LABAI GERAS 
Fil. A. RUKŠĖNO STRAIPSNIS

„Dirva" Nr. 26 1992 m. liepos 2 d. 
paskelbė fil. Algio Rukšėno straipsnį apie 
Lietuvos pilietybės atstatymą.

Tokio lygio rašinio apie Lietuvos 
pilietybės dabartinę narplę, kaip A. Ru
kšėno straipsnis, turbūt dar nebuvo 
lietuvių išeivijos spaudoje: informatyvus, 
teisiškai pagrįstas, logiškas, apdairus. Tai 
ne kitų patetinės pasakėlės.

Kiekvienam, kam rūpi dvišaka piliety
bė, patartina fil. Rukšėno straipsnį ne tik 
su didžiu dėmesiu skaityti, bet išsikirpti ir 
pasidėti, nes jo gali prisireikti ateityje.

Fil. ANATOLIJUS MILŪNAS gavo iš 
respublikonų pažymėjimą už nuopelnus 
Amerikos tautinių grupėms. Pažymėjimą 
įteikė Dr. K. Matur ir K. Oksas, Tarybos 
pirmininkas.

Vėliavos palyda Chicagoje, iš k.: D.
Penčylaitė, A. Didžbalis ir V. Damijonaitytė,
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STIPENDIJOS STUDENTĖMS

Mokslapinigiai už studijas universite
tuose labai pakilę, bet moterys, siekianči
os baigti bakalauro ar aukštesnius mokslo 
laipsnius, gali įsigyti tam tikras stipendi
jas. čia pateikiame kelis pavyzdžius:

— The American Association of 
University Women

111 16th St., NW
Washington, DC 20036
2,500-9,000 dol. stipendijos teikiamos 

siekiančioms aukštesnių mokslo laipsnių.

— The American Mensa Education 
and Research Foundation. Prašymus 
siųsti šiuo adresu:

American Mensa, Ltd., Scholarship
2626 E. 14th St.
Brooklyn, NY 11235
(500 dol. stipendija teikiama moteriai, 

grįžtančiai tęsti mokslą po septynerių 
metų pertraukos. Būtina parašyti rašinį 
(500 žodžių ilgumo), apibrėžiantį mokslo 
idealus ir siekimus.

— The Business and Professional 
Women's Foundation

2012 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20036
Stipendijos teikiamos turinčioms dar

bo patyrimus, arba siekiančioms bakalau
ro laipsnio.

— The US Department of Health and 
Human Services

5600 Fishers Lane, Parklawn, Bldg, 
Rm. 7-22

Rockville, MD 20857
Stipendijos teikiamos medicinos stud

entėms, gydytojų asistentėms, nurse- 
practitioners ir dantų gydytojoms.

— Society of Women Engineers, Olive 
Lynn Salembler Stipendija

United Engineering Center, Rm. 305
345 East 47th St.
New York, NY 10017
(2000 dol. stipendijos teikiamos mote

rims, kurios bent dvejus metus buvo 
pertraukusios darbą inžinerijos srityje, 
bet dabar norėtų sugrįžti į šią sritį ir 
toliau lavintis moksle).

PRENUMERUOKITE 
LAUŽĄ

Vilniaus Skautų Dr. J. Basanavičiaus 
akademinė draugovė leidžia informacinį 
biuletenį. Jau išėjo aštuoni numeriai, po 8 
puslapius. Leidėjas R. Tupčiauskas kviečia 
užjūrių seses ir brolius prenumeruoti 
LAUŽĄ ir paremti jų pastangas. Kaina 
nenurodyta.
Adr.: R. TUPČIAUSKAS, OZO g-vė 15- 
56, Vilnius.

ASD pirm, f ii. N. Bichnevičiūtei būvo 
suteiktas paskautininkės laipsnis. Kaklaraištį 
užriša A.S.S. pirm. GI. E. Korzonas.

Foto J. Tamulaičio
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJA

MINISTRY OF CULTURE AND EDUCATION 
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

A, VoUno V>. Zn»l VUMUA LKbuuU. UI. 6224KI. Fu 6l»Z?

LAIŠKAI Čikagos Vydūno Jaunino Fondo Valdybos 
Pirmininkui Ponui Vytautui Mikūnui

Didžiai gerbiamas Pone Vytautai Mikūnai,

šių natų spalio 19 dieną buvo įvykdytas Vydūną laidoju
sių tautiečių priesakas - didžiojo lietuvių mąstytojo palai
kai grįžo Tėvynėn, juos priglaudė gintoji žanė. Parimdami 
priedams rūpintis Vydūno kapu, nuoširdžiai dėkojane Jūsų 
vadovaujamam Fondui, kad daugelį notų taip, ištikimai globo
jote ankstesniąją Vydūno palaidojIno vietą. Fondo finansinė 
parsna, o dar labiau - jo sutelktų žnonių tautinis susipra
timas bei sąmoningumas lėmė, kad Lietuvai itin brangios ssme- 
nybės atminimas buvo tinkamai įamžintas, net ir nepalankiau
siomis istorinėmis aplinkybėmis susilaukė deramos pagarbos.

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

Su nuoširdžia pagarba ir dėkingumu

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministras

Vilnius, 1991 m. lapkričio 25 d.
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A.A. LEOKADIJĄ DAINAUSKIENĘ, 
mirusią 1991.12.25 Chicagoje, 
prisiminti ir ją 
pagerbti Vydūno Fondui aukojo:

Aldona Bradley, Huntington 
Beach, CA...........................$100.00

V.B. Raulinaitis, MD.
Chatsworth, CA........................ 100.00

Rūta M. Mulokas ........................... 50.00
Vita Lapaitis, Toronto, Ont............ 50.00
Henry ir Irena Miklas,

Great Neck, NY.........................50.00
Alex W. Miler MD ir Mary

N.M. (Presb. Hosp.)................... 50.00
Julija Bulotienė..................................40.00
La Rocco Family, Addison..............40.00
Algis ir Dalia Urbutis..................... 25.00
Virginija Mačiulis.............................. 25.00
Leo ir Nijolė Maskaliūnas................25.00
Giedrė Mereckis................................25.00
Pensininkų Draugija.........................25.00
Vytenis ir Sofija Statkus ................25.00
E. Veleckis......................................... 20.00
Jonas Grigaitis....................................20.00
Vytautas Mikūnas.............................20.00
Jonas ir Jūratė Tamulaitis................20.00
Irena Kairytė..................................... 20.00
Irma Laisvėnaitė, Hickory Hills... .20.00 
Gražina Traškienė, Oak Lawn ....20.00 
Dalia ir Kęstutis Ječius................... 20.00
Ilijus ir Ona Kotovas.......................20.00
Teodoras Blinstrubas .......................20.00
Nijolė Kaveckas ................................20.00
E. čižinauskienė................................20.00
Antanina Balaišis.............................. 20.00
Jadvyga Gaudušas............................ 20.00
Nina Norienė..................................... 20.00
Marija Kuprienė................................15.00
Stasė Kazlienė....................................10.00
Pilypas Narutis..................................10.00
Christine Siparis....... . ...................... 10.00
Janina Merkienė................................ 10.00
K. Balzerienė..................................... 10.00
Edvardas šulaitis.............................. 10.00
Mr. & Mrs. S. Builath (3)..............10.00
Eleonora Radvilienė...........................10.00

A. a. Leokadija Dainauskienė

Julija Lungienė.................................... 10.00 x
Leonora Paketurienė.........................10.00
Zenonas ir Milda Vieraitis..............10.00
Elena Moka, Marcinkevičius..............5.00
Rich & Marion Wieczorek................5.00

Viso............................................. $1065.00

A.A. Fil. KAZJ PALČIAUSKĄ prisiminti 
ir jį pagerbti Vydūno Fondui aukojo:

A. Benitienė 10.00
E. Bogutienė 10.00
B. ir E. Rymantai 10.00
P. ir S. Staneliai 25.00
A. Strijauskienė 10.00
O. šiaudikienė 10.00
L. ir J. Žvyniai 20.00
G. Juškėnas 25.00

•

A.A. Fil. GVIDĄ VALANTINĄ, mirusi 
1992.5.23 dieną Cicero mieste, prisiminti 
ir pagerbti Vydūno Fondui aukojo:

G. VALANTINIENĖ 25.00
N. ir L. Maskaliūnai 10.00
I. ir V. Mikūnai 10.00
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A.A. Stanislovo Mickevičiaus 
atminimui, sekantys asmenys aukojo 
Vydūno Fondui:

Dalia ir Algis Urbučiai $40.00
D. ir K. Ječius 20.00
Ona ir Marytė Burzdžius 10.00
Petras Palubinskas 10.00
Ina Duchman 10.00
J. Ramienė 10.00
Burkauskienė 10.00
Bronė Abromienė 10.00
Genovaitė Grigūnienė 10.00 A.S.S. vadijos pirm. Fil. E. Korzonas užriša 

senjoro juostą Tadui Misiūnui.
Foto J. Tamulaičio

IŠ SENO ALBUMO

“S' A- Mum°- " « VillM
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Keleivis eina keliu. Pro šalį važiuoja 
kaimietis. Keleivis klausia:
—Kaip toli iki artimiausio kaimo?
—Pusė valandos, — atsako kaimietis.
—Ar galėtum mane pavežti?—klausia keleivis.
—Prašau.

Jie važiuoja pusę valandos ir keleivis pradeda 
nerimauti:
—Kaip toli yra tas kaimas?
—Valanda, o gal daugiau, — atsako kaimietis.
— Bet anksčiau jūs sakėt, kad pusė valandos, ir 
mes jau važiuojam pusę valandos.
— Bet mes važiuojam kita kryptim.

Kalėdų senelis klausia: „Vaikučiai., kas buvo 
ypatingai mandagus ir darė viską ką jūsų 
mamytės norėjo?“

Vaikai vienbalsiai atsako: „Mūsų tėveliai“

Mokytojas klausia: „ Kodėl taip svarbu 
mokytis skaityti?“

Vienas vaikas atsako: „Kad turėtumėm ką 
veikti kai televizorius sugenda.“

Ne tik nuo alkoholio, bet ir nuo saldžių 
žodžių galva apsvaigsta.

Broliams Keziams grojant, akademikai skautai linksminasi.
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