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Noriu pareikšti mano didžiausią troškimu, kad visi gražiai veiktume Akademiniame
Skautu Sąjūdyje, kad būtume tikri sūnūs ir dukros mūsų brangios Tėvynės Lietuvos ir
remtume jos pastangas sustiprėti politiniai, ekonominiai, moraliai ir kultūriniai.
Linksmu šv. Kalėdų ir Laimingu Naujuju 1994 metu! Ad Meliorem!

Fil Edmundas Korzonas
Akademinio Skautu Sąjūdžio
Vadijos Pirmininkas

Šventų Kalėdų džiaugsmas lietuvių tautą lydi jau 740 metų! Karalius Mindaugas
pradėjo šv. Kalėdas švęsti Vilniuje ar kitoje vietovėje. Dabar mes jas švenčiame išblaškyti
po visus žemynus ir džiaugiamės, kad mūsų broliai ir seserys Lietuvoje gali nekliudomi,
nebijodami okupanto, tęsti tradicijas. Mes mintyse skriejame prie Nemuno, Neries ir
Šešupės. Tikime, kad šv. Kalėdų nuotaikos lydės lietuvių tautą visur ir visada.
Malonių švenčių ir laimingų Naujųjų 1994 Metų linkime visiems, visiems.
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Vytautas P. Miklinąs

Vydūno Fondo Tarybos
Pirmininkas

Valdybos Pirmininkas

Lietuvos
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M. Mažvydo
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SKAUTYBĖ SOCIALIZMO PROCESE
Fil. Antanas Musteikis
Apie skautybę, kaip ir apie kitas organiza
cijas, galima kalbėti iš įvairiu požiūriu. Popu
liarūs apibrėžimai, liečiu skautybės ideologiją
ir jos įgyvendinimą, suponuoja jos moralinę
vertę tautiniuose rėmuose. Toji vertė išplaukia
iš tam tikrą siekimu, kaip tarnavimo Dievui,
tėvynei ir artimui, kurie mūsų laikais yra
neabejotinai reikalingi ir būtini ir apie kuriuos
kalbama kaip apie aksiomas. Ir tikrai, vargiai
surasime daugiau kilniu šūkiu, įmanomu mūšy
amžiuje, kurie nebūtu apimti trijų aukščiau
paminėtu žodžiu- Bet šio rašinio tikslas yra ne
tiek skautybės ideologinės vertės iškėlimas,
kiek bandymas pažvelgti dar toliau, būtent: kas
yra skautybė plačiame žmogiškame gyvenime.
Aristotelio paliktas žmogaus apibrėžimas
tebegalioja ligi šiy laiku- Jo „socialus gyvulys“
— žmogus pagrindinai skiriasi nuo gyvuliu,
kadangi jis yra socialus ir naudojasi bei kuria
kultūrą. Žodis „socialus“ nusako, kad žmogus

yra reikalingas kitu žmonių, gyvena grupėmis
ir yra sąlygojamas grupiniu ryšiu, o kultūra
(antropologiniu terminu) yra žmogiškojo elge
sio apraiškos, susiformavusios įprastu papročiu
bei institucijų įtakoje. Šia prasme populiari
kultūros sąvoka, apimanti tik literatūros ir
meno apraiškas, yra siauresnė negu šiame
rašiny vartojamoji. Nors šios sąvokos moksli
nėje terminologijoje yra labai artimos, jas
nesunku išskirti: „socialus“ yra taikomas asme
niniams tarpusavio santykiams pabrėžti, o
kultūra — neasmeniniams grupinio gyvenimo
aspektams.
Spaudoje dažnokai užtinkamos žinios apie
„vilkovaikius“, t.y. žmonių vaikus, užaugusius
gyvuliu globoje, nors ir nėra moksliškai patik
rintos, turi vieną svarią sugestiją, kad žmogus
vargiai tampa žmogumi, jeigu yra išskiriamas
iš žmonių grupės. Kitais žodžiais tariant, indi
vidas išmoksta prisitaikyti gyvenimui tik per
bendruomenę, pradėdamas nuo kūdikystės, —
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būdamas socialus ir naudodamasis kultūra. Šis

žmogumi tapimo procesas yra vadinamas
socialinimu. Šiame procese dalyvauja įvairios
žmonių grupės, bet jos gali būti klasifikuoja
mos į dvi rūšis. Pirmoji yra vadinama pagrindi
nė grupė ir charakterizuojama intymiais „vei
das į veidą“ ryšiais. Tokios grupės yra mažos
ir esminės, formuojant socialę individo asme
nybę. Trejetas iš ju yra laikomos universalio
mis: šeima, vaiką žaidimą grupė ir kaimynystės
senesniąja grupė. Antroji yra vadinama šalutinė
grupė. Ji skiriasi nuo pagrindinės tuo, kad jos
ryšiai neapima visos savo nariu asmenybės, o
liečia tik tam tikrus interesus. Šitai grupei

priklauso visa eilė profesiniu, amžiaus, lyties ir
kitokią organizaciją bei grupią. Kuriai grupei
mūsą skautybė tiktą?
Skautybė savo kilme gražiai pasitarnavo
karinės organizacijos tikslams. Berniukai,
nepajėgią ginklo vartoti, sugebėjo atlikti žvalgu
bei pasiuntinią pareigas gal net geriau negu
kariai. Šis specialumas ilgainiui „bendiėjo“, ir

skautą tikslai buvo „suuniversalinti“, nepamirš
tant ir tos patirties, kuri buvo įgyta pirmajame
skautybės laikotarpy. Rezultatai greitai prašoko
svajones. Skautybė užkariavo jaunimo ir vyres
niąją širdis ir protus daugelyje kraštą. Kodėl?
Atsakymas yra šis: skautybė savo raida priartė
jo prie pagrindinės žmonią bendravimo grupės,
nors kilo iš šalutinės.
Vaikas niekur nejus tiek šilimos, kiek jam
teikia jo šeima, tėvai, broliai ir seserys. Čia jis

greit ir sąmoningai ar nesąmoningai patiria, kad
jis nėra vienas, o priklauso savai šeimai ir kad
jo poelgiai yra jos sąlygojami bei sugestionuo
jami. Šiuo būdu kūdikis ir vaikas tampa socia
linio proceso dalininku mažiausioje žmonią
grupėje. Skautybė gi ir pasišovė praplėsti jauną
individą santykius už intymaus šeimos rato.
Skautiška grupė (skiltis) stengiasi sukurti ir
palaikyti jaukią brolišką nuotaiką savo narią
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tarpe, niekur neprieštaraudama pirminės pag
rindinės grupės (šeimos) interesu sferai. Štai

kodėl, man rodos, skautybei yra labai prasmin
gas brolijos ir seserijos vardas. Nes net tie
skautai, kurie neturi savo tikru broliu ar seserų,
skautu tarpe gali surasti nauju nuoširdžiu
broliu, intymaus socialinio proceso dalininku.
Tiesa, tai nebus biologinio kraujo giminystės
ryšys, tačiau jis žymiai skirsis ir nuo laikinio,
atsitiktinio ar dalinio bendravimo, užtinkamo
įvairiose draugijose.
Nors įstodamas į skautišku grupę laisvu
noru ir niekieno neverčiamas, individas pasi
duoda gana griežtai skautybės programai, kuri
nuolat įpareigoja skautu savo ir kitu atžvilgiu:
jis privalo save tobulinti ir padėti kitiems.
Skautiškame vienete individas užima tam tikru
vietų, nelyginant koks šulas statinyje, ir jis
priima hierarchijos (vyresniškumo) principu
kaip aksiomų. Jis gali kilti vyresniškumo laip
tais, tačiau iš anksto jis yra įpratintas paklusti
vyresniesiems, vadams, o taipogi, kas yra
nemažiau svarbu, išmoksta vadovauti kitiems.
Tačiau formalus vyresniškumas (pav., skiltininko laipsnis) neužkertakelio faktinajam pranašu
mui, kuriam skautavimo praktika kaip tik
atidaro plačias duris. Sueigose, užsiėmimuose,
iškylose bei stovyklose pranašus eilinis skautas
turi ypatingai plačiu dirvų pasireikšti ir tapti
neoficialiu vadu, t.y. tam tikros patirties žino
vu, su kuriuo jo bendrininkai privalo skaitytis.
Nors panašus procesas vyksta ir kiekvienoje
mokykloje, tačiau skautiškojo vieneto (skilties)mažumas ir intymumas, o taip pat ir teorinės
patirties derinimas su praktine, skautybę išski

MA.
PETRUI GRIŠKELIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo
ŠEIMĄ, fil. LiŪdĄ, fil. RIMĄ ir
draugus. Liūdime kartu.

Akademinis Skautu Sąjūdis

ria iš mokyklinės bei kitu grupią. Sakytume,
skautiškos programos vispusiškumas, apimus
ideologinius, religinius, ekonominius, pramogi
nius bei kitokius praktinius gyvenimo aspektus,
sujungia, papildo ir pratęsia tas palankias
socialinio proceso sulygas, kurias mes randame
individo šeimoje ir jo žaidimu grupėje iš jaunu
dienu.
Tolesnis skauto stataus ir vaidmens jo
skautiškoje grupėje ir už jos charakterizavimas
mus vestu per toli. Reikėtų tik pažymėti, kad
skauto status ir vaidmuo, šalia kitu statu ir
vaidmeniu (pav., mokinio, sūnaus ir kt.) yra
vienas iš svarbiausiu visuomeninio gyvenimo
formuotoju- Tuo tarpu kai dažnos organizacijos
nario status vienu ar kitu atveju susikerta su,
sakysime, šeimoje įgytu statu, tai skauto status
nepažeidžia kitu. Dažnai praktikuojama su
gestija, kad jeigu skauto status kenkia mokinio
štatui, individas turi pasitraukti iš skautu gru
pės, tai kaip tik patvirtina.
Baigiant tenka pastebėti, kad šio rašinio
mintis nėra nauja, tačiau šis skautybės aspektas
įgalina mus teisingiau vertinti ir tai, kas, laikui
bėgant, gali kisti. Mokslas neranda žmonių
grupių, kurios nesantykiautu su vienos ar kitos
rūšies antgamtinėmis būtybėmis ir kurios
nejustu reikalo gyventi bendruomenėje. Tačiau
dar ir dabar tebėra nomadišku ar pusiau nomadišku, sakysime, afrikiečiu klajūnu ar kitokiu
grupių, kurios nepažįsta tėvynės sąvokos.
Dievybė ir artimas tokiu būdu yra universalios
sąvokos, kurios yra būtinos žmogaus tapimo—
socialinimo procese. Skautybė, kaip matome,
tai padeda įkūnyti savo galinga jėga.

A. t A.
Fil. APOL. ŠENBERGIENĘ
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai
užjaučiame visą ŠEIMĄ.
Skautybės draugai dalinasi ju
liūdesiu.
Akademinis Skautu Sąjūdis
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LAIKU PASIRODŽIUSI ISTORINE ATRAMA
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

ISTORIJĄ“ PASITINKANT

Juozas Jakštas NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS ISTORIJA, išleido Akademi
nio Skautą Sąjūdžio Vydūno Fondo 1992
m. 272 psl., kietais viršeliais.
Vos tik pavarčius ką tik gautos J. Jakšto
„Nepriklausomos Lie tu vos Istorijos“ puslapius,
pamatai didelę šio leidinio reikšmę šią dienu
Lietuvos istorinio laikotarpio tikslesniam ir
gilesniam supratimui. Istorinėse svarstyklėse
pasverti Lietuvos dabartinio atsistatymo didžius
sunkumus, palyginus juos su ano, po 1918 m.
Nepriklausomybės Akto, valstybės prisikėlimo
skausmais bei sunkumais. Žinoma, nuo šią

dienu istoriniu įvykiu vertintojo asmenybės
pažiūros priklausys tai, ar bus manoma, jog
tautai būta daug sunkiau prieiti prie tvarkos
tada, kai priedu teko dar ir kariauti su kaimy
nais, ar dabar, kai reikia bylinėtis su kaimynais
ir baimintis j u- Vienok smulkiau pavaizduotas
anas, daugeliui romantiškai regimas, laikotar
pis, šios istorijos skaitytoją turės privesti prie
realios, ne akademiškos išvados, jog ir tada
buvo „ne pyragai“.
210 patraukliai išleistos istorijos puslapiu
grąžins į pergyventos realybės nepriklausomoje
Lietuvoje gyvenimo užkulisius tuos skaitytojus,
kurie turėjo laimės būti bent dalimi aną dienu
istorijos vyksmo. Vienok gal daugiausia naudos
iš šio veikalo turės vidurinioji lietuviu tautos
karta: atstatydama Lietuvą, ji turės aiškią ir
vietomis tikrai ne romantišką savos valstybės
istorinę atramą. Likusieji 62 psl. ypač svarbūs
ir įdomūs šiuo metu, kai kuriama, taisoma bei
tobulinamanaujojiLietuvos Respublikos Kons
titucija. Prieduose pateikiamos net trys nepri
klausomybės laikotarpio (1918-1940) konstitu
cijos: 1922 metu, 1928 metu ir 1938 metu
konstitucijas. įdėta ir ministeriu kabinetu bei
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Tarybos nariu sąrašai. Besidairantiems atgal į
ano laikotarpio istoriją gali padėti pridėtas
vardynas.
Turinyje užtinkame veikalo suskirstymą,
be „Nepriklausomos Lietuvos kūrimasis“
skyriaus, į keturis pagrindinius skyrius: 1.
Parlamentinis laikmetis (1920-1926); 2. Karinės
drausmės valdžia (1927-1929); 3. Autoritarinio
valdymo laikotarpis (1929-1939) ir 4. Nepri
klausomybės sutemos (1939-1940).
Veikalas gausiai paįvairintas istorinėmis
nuotraukomis ir žemėlapiais. Ju tarpe dalis
žemėlapio, kuriame Stalinas ir Ribbentropas
1939.9.28 d. savo parašais patvirtino kaimyni
niu valstybių klastingoje sutartyje pasidalinimo
sienas. Šio žemėlapio nuotrauka buvo patalpin
ta LAISVOJOJE LIETUVOJE pirmą kartą
švenčiant Juodojo Kaspino Dieną.
Ši istorija, bent jau vienoje vietoje, įrodo
teisingumą posakio — „istorija kartojasi“.
Atrodo tas posakis pasitvirtino ano meto ir
dabartinio valstybės atsistatymo vyriausybių
santykiuose su subversyviniais komunistais.
Istorijos 42-me psl. skaitome:
„Džiugu, šventišką Steigiamojo Seimo
atidarymo įvykį tautos atstovai netrukus su
drumstė išleidę platu amnestijos įstatymą. Iš
kalėjimo paleista, tarp kitu kaliniu, daugiau nei
40 veikliu bolševiku, nors ir žinota, kad jie
Tarybų Rusijos agentai ir ėję net komisaru
pareigas“.
Negaišdami laiko, laisvę atgavę bolševikai
vėl išėjo į viešumą, „prisidengę profesiniu
sąjungą“ vardu. Reiškia dangstydamiesi darbi
ninką interesu gynimo skraiste, kai vėliau
istorija aiškiai irodė, kad komunistinė vyriausy
bė buvo pats atšiauriausias darbo žmonių
vergvaldys. įdomu, jog ir dabar Lietuvos
komunistai ar, jei tuomi tikėti be ligšioliniu
įrodymą, buvę komunistai, pasidarė „Darbo“
partija, priedu prisidengiant madinga „Demo
kratijos“ etikete. Laimei Lietuvos istorijos
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šiandieninė slinktis netrukus įrodys kiek tiksliai
ir toli any mėty istorija pasikartos šiandien.
Šis Akademiku Skautu leidinys dedikuotas:

„Lietuvos vaikams,
Gyviems ir ateinantiems,
Šią knygą skiria
Lietuviu skautija.“
Leidėjo Vydūnas Youth Fund adresas:

3001 West 59-th Str., Chicago, IL 60629.
Knygos tiražas 1000 egz. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė. Kongreso Katalogo Nr. 92-064476.
Kalbą taisė: D. Bindokienė, V. Mikūnas ir A.
Tereškinas. Paruošė ir redagavo Vytautas
Mikūnas, kurs yra daugiametis Vydūno Fondo
vedėjas ir matomai nepailstąs jo judintojas bei
darbu vykdytojas.
V. Bražėnas

Pažymėdami savo sąjungos
jubiliejy, skautai kalbėjo, kad
nesklandumai jau praeityje
Jurga Čekatauskaife

Šeštadienį Mokytoju namuose vyko iškil

minga Lietuvos skautu sueiga, skirta šios
organizacijos 75-mečiui. Didžioji Mokytoju
namu salė buvo sausakimša — vaikai stovėjo
pasieniais, sėdėjo net ant scenos krašty. į salę
buvo įnešta Lietuvos skautu vėliava, sukalbėta
malda. Iškilmingą sueigą atidarė sąjungos
pirmininkė Koletą Jurskienė. Po jos kalbėjo
senyju skautu atstovai: teatro istorikas filologas
Vytautas Maknys, Vilniaus skaučių tuntininkė
Neringa Čiukšienė, Amerikos ambasados
ekonomikos atašė Algirdas Rimas.

Sveikindami Lietuvos skautu sąjungą su
j ubiliej ūmi, savo paliuką imus atsiuntė Lietuvos
Prezidentas, Vyriausybės nariai, Amerikos
skautu judėjimo atstovai.
Iškilmingoje sueigoje prisistatė jaunieji
skautai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pasvalio,
Marijampolės, Viešvilės. Po sueigos vykusiame

koncerte dalyvavo Muzikos akademijos choras,
vadovaujamas Povilo Gylio. Po pertraukos
Mokytoju namuose vyko vakaronė.
Lietuvos skautu sąjunga gimė kartu su
Nepriklausoma Lietuva 1918, atsikūrė 1989
metais. Lietuvos skaučių seserijos vyriausioji
skautininke Stefa Gedgaudienė į „Lietuvos
ryto“ klausimą, ar pasikeitė sąjunga per 75
metus, atsakė, kad „organizacijos esmė, idėja,
vertybės, siekiai ir metodai išliko tie patys.
Pasikeitė tik gyvenimo aplinka“.
.Lietuvos rytas“ šiemet ne kartą rašė apie
nesutarimus Lietuvos skautijoje. Į klausimą,
kiek dabar Lietuvoje yra skautišku organizacijų,
S. Gedgaudienė atsakė: „Yra viena Lietuvos
skautu sąjunga. Abi šalys dabar sąlyginai
susitarė. Atrodo, kad einame pozityviu keliu.
Jubiliejiniai skautu sąjungos metai sujungė
visus nenutrūkstamais ryšiais, ir buvę nesklan
dumai — jau netolima praeitis“.
5

8

FU. Birutė ir Zigmas Viskantai bendrauja su Vilkaviškio skautais, Palangos Jub.
stovykloje. FU Nomeda Bepirštytė,viena iš vadoviy prie laužo. Foto M. Mikėnienės.

Iškilminga sueiga Kaune, viduryje — naujas Korp! Vytis pirm. senj. A. Lukoševičius.
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ŠIĄ VASARĄ VILNIUJE IR PALANGOJE

Iškilmingas Jubiliejinės Stovyklos atidarymo paradas Vilniaus Katedros aikštėj pakeliuj
į Gedimino kaina. Foto M. Mikėnienės.

Los Angeles akademikės skautės: Tina, Miranda ir Tara su Lietuvos Akademikais skautais
Palangos Jubiliejinėje stovykloje. Foto M. Mikėnienės.
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SIGNATARAS, REKTORIUS, PATRIARCHAS
fil. Antanas Dundzila

Žymiu JAV-ią Valstybės sekretorium
1949-1953 m. buvęs Dean Acheson savo
atsiminimy knygą yra pavadinęs „Kūrime
dalyvaujant“, "Present at the Creation". Šiam
pavadinimui įkvėpimą j is paėmė iš savo pastan
gą kuriant Šiaurės Atlanto Paktą, angliškai
vadinamąjį NATO. Kurti, dalyvauti neeilinia
me tvėrimo darbe yra didelė, asmeniui likimo
teikiama privilegija.
1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo signatarui Mykolui Biržiškai liki
mas tokią privilegiją suteikė. Su 19 kitą Lietu
vos Tarybos narip tuometinis 36 metp amžiaus
visuomenininkas aktyviai dalyvavo Nepriklau
somybės skelbimo svarstymuose ir vasario 16
d. pasirašė tą lietuviu tautai istorinį aktą. Kaip
Amerikos D. Achesonas po antrojo pasaulinio
karo, taip M. Biržiška dalyvavo neeiliniame
Lietuvos valstybės tvėrimo darbe.
Išgirdus Biržišką pavardę, be abejo, sužiba
plačiai žinomas trijų broliu, universiteto profe
sorių vaizdas. Mykolas ju tarpe amžiumi buvo
pats vyriausias. Po Nepriklausomybės atstaty
mo Mykolas Biržiška jau 1926-1927 m. buvo
Lietuvos universiteto rektorium, o, atgavus
Vilnią (1939-1944) — istorinio ir Lietuvai
svarbaus Vilniaus universiteto rektorius. Nors
formaliai buvo baigęs teisę, tačiau savo gyveni
mą ir akademinį darbo dėmesį buvo atidavęs
lietuviu literatūros istorijai ir tautosakos tyrinė
jimui. Parašęs, išleidęs daugybę straipsniu ir
darbą, jis buvo ir akademikas ir visuomeninin
kas par excellence. Tokiu asmenybių kaip prof.
M. Biržiška mažai gimsta.
Jau vėliau jis tapo ir lietuviu tautos patriar
chu. Gal ne tokiu, kaip jo Lietuvos Tarybos
dienp kolega dr. J. Basanavičius, tačiau sunkio
se valandose tauta laukė Mykolo Biržiškos
nuomonės ir neabejojojo lietuvišku patriotizmu
bei principiniu nusistatymu. Štai, 1944 m.
pradžioje, rytu karo frontui ir už jo siaučian
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čiam bolševizmui esant arti Lietuvos sieną,
vokiečiams okupuotą Lietuvą niokojant, buvo
svarstomas lietuvią karimą daliniu kūrimo
reikalas, vėliau susikristalizavęs tragiškoje
Vietinėje Rinktinėje. Tuo sunkiu metu Mykolo
Biržiškos parašas ar nuomonė tautai buvo
reikšminga. Šiuo pavyzdžiu aš teigiu, kad tada
jau 62 metus amžiaus bekaupiąs Nepriklauso
mybės akto signataras Lietuvai buvo ne tik
sostinės universiteto rektorium, bet ir įtakingu
tautai autoritetu, tautos patriarchu.
Mykolas Biržiška buvo mažo ūgio, gan
smulkaus sudėjimo, bet didelio intelekto,
plataus humanitarinio nusiteikimo, didelės
dvasios asmenybė. Kai kuriems (mirtingie
siems) likimas suteikia privilegiją pabūti tokią
didelią asmenybią akiratyje. Didelis Lietuvos
studentijos skaičius augo ir brendo Mykolo
Biržiškos ne tik akyse, bet ir globoje. Tokią
privilegiją jau Amerikoje turėjo 1949-1962 m.
laikotarpyje Los Angeles lietuvią kolonija. Ten
gyvendamas, Mykolas Biržiškalosangeliečiams
taip pat buvo lietuvią visuomenės patriarchu.
Nebuvo didesnio minėjimo, pobūvio, kuriame
Nepriklausomybės signataras nebūtą dalyvavęs,
nebūtą pakviestas pasakyti žodį.
Bent po 1955 metą buitiniai jis gyveno
labai sunkiose sąlygose. Netikėtai, tragiškai
vandenyno gelmėse žuvus jo žmonai ir greit po
to staiga mirus žentui, jis taip pat tapo ir savo
dukters šeimos galva, šeimos patriarchu. Nežiū
rint visą sunkumą, jis rūpinosi savo vaikaičiais,
nesišalino iš lietuvią visuomenės akiračio, rašė,
spaudai ruošė savo mirusio brolio Vaclovo
raštus.
Nežinau kieno sumanymu ir pasiūlymu,
1955 m. Korp! VYTIS prof. Mykolą Biržišką
išrinko savo Garbės Nariu. Kvietimą — prašy
mą priimti Korp! spalvas profesorius mielai
priėmė. Iškilmėse jis prisiminė 1918 m. pir
muosius lietuvią skautą žingsnius Vilniuje,
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Vilniaus univ. rektoriui prof. M. Biržiškai įteikiamos Korp! Vytis Garbės Nario juosta ir
kepurė.

gimnazijoje. Tačiau didesnio, atydesnio, išskir
tino dėmesio akademiku skautu organizacijaij is
neparodė. Esu įsitikinęs, kad jam labiau rūpėjo
platesni lietuviu ir Lietuvos reikalai. Priimda
mas Garbės Nario spalvas, jis tačiau parodė,
kad jis vertina akademiku skautu pastangas
lietuviu jaunimo ugdymo darbe. Jis su mumis
sutiko dalintis savo idealais, savo asmenybės
pavyzdžiu, savo vardu. Sekančiais 1956 metais
Lietuviu Skautu Sąjunga Mykolą Biržišką
apdovanojo Geležinio Vilko ordinu. Tai irgi
buvo profesoriaus pastatymas prieš akis skau
tiškajam jaunimui. Šiandien man gaila, kad,

negalint keliauti, profesoriaus asmenybė skautu
tarpe plačiau nepasklido, didesnis skaičius

mūsų jaunimo juo nepasinaudojo— Signataro,
Rektoriaus ir Patriarcho mes plačiau nepažino
me.
Šio Mūsų Vyčio numerio uždavinys ir yra
jaunesniesiems pasakyti, o vyresniesiems
priminti, kad Mykolas Biržiška per savo gyve
nimą atliko nepaprastai daug, kad jis, be jokios
abejonės, yra didžiųjų lietuvių istorijos eilėse.
Likimo apdovanoti yra tie, kurie jį gyvą matė,
su juo sveikinosi, jį girdėjo kalbant, gal turėjo
progą jam pasitarnauti. Likimo apdovanojami
esame visi, kurie šį Mūsų Vyčio numerį varty
dami, šiam didžiam lietuviui pagarbiai galvą
lenkiame.
9
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PAGELTĘ DIENORAŠČIO LAPAI
Marija Žymantienė
Ant rašomo stalo guli mano tėvo prof.
Mykolo Biržiškos dienoraštis — metai 1962.
Jis buvo pratęs kiekvieną vakarą įrašyti dienos
įvykius į dienoraštį 1962 rugpiūčio 23 dieną
nieko jau neįrašyta. 1962 rugpiūčio 23 ir 24
dienas įrašiau aš, jo vyresnioji duktė — Marija
Žymantienė

1962 m. 23 rugpiūčio ryte, įnešiau jam
pusryčius į miegamąjį. Jis gulėjo lovoje ir
miegojo. Tačiau buvo atsikėlęs ir iš gatvės
įnešęs laikraščius. Prieš 12 valandą vėl įėjau į
kambarį Jis sėdėjo fotelyje ir taisė brolio
Vaclovo Biržiškos spaudai ruošiamo ALEKSANDRYNO korektūrą. Atrodė, kad jam
sunku išlaikyti rankoje raudoną kotelį Jis
tarytum prisnausdavo ir griuvinėjo. Pasakiau,
kad atidėtą korektūros taisymą ir prigultą, nes
nėra dar po turėto gripo visai pasveikęs. Pasis
kundė, kad kojos jo silpnos. Sakė man, kad
šiandien turi baigti korektūros taisymą, nes
antraip ir vėl atsidės spausdinimas visam
mėnesiui. Pasakiau — tegu, tu jos laukei 5
metus.
2 vai. atnešiau jam priešpiečius į kambarį.
Pastebėjau, kad jam sunku kalbėti ir pagalvo
jau, kad neištiktą jį paralyžius, kaip jo broliui
Vaclovui. Atėjo brolis Viktoras, kuris pas jį
atostogavo. Jis atsikėlė ir iš pašto dėžutės
išimti lietuviškus laikraščius. Aš nuėjau į viršą
baigti kepti jam gimtadienio tortą. Juk ryt, jo
80 metą gimtadienis!
Išgirdau iš apačios mano vyras Stasys
mane šaukia. Nulipus žemyn pamačiau, kad
vyras su seserim Anule tėvą neša. Sako, padėk,
mes jo nenulaikom, jis nualpo. Paguldėm jį į
lovą. Bandžiau duoti uostomosios druskos, bet
tik jo veidas persikreipė. Telefonavau dr. Peck,
kuris buvo prie tėvo, kai jis sausio mėn. gavo
širdies priepuolį. Deja, jis buvo išvykęs, tai
paprašiau jo kompanjoną dr. Irvin Cole. Pas
kambinau taipgi klebonui Jonui Kučingiui.
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Atsiliepė kun. Valiuška, nes klebono nebuvo.
Paprašiau, kad nedelsiant atvyktą. Paklausė ar
tėvas buvo gavęs PASKUTINJ PATEPIMĄ.
Pasakiau, kad taip, prieš 6 mėnesius. Pasakė
kad reiktą pakartoti.
Atvyko dr. Cole. Pasakiau jam, kad atrodc
tai „stroke“. Jis mane ramino, sakė yra tai
totalinis išsisėmimas. Išmiegos ir bus gerai.
Viktorui Biržiškai gi pasakė, kad nėra gerai.
Atvykęs kun. Valiuška ir davė tėvui
PASKUTINJ PATEPIMĄ. Buvome prie to.
Duktė Anulė ir brolis Viktoras taipgi. Budėjome prie lovos iš eilės. Jis snaudė. Kai pamatydavom jį sunkiai kvėpuojant duodavom deguo
nies. Du mėnesius deguonies tankas stovėjo
prie jo lovos. Skambinau dr. M. Deveniui, bet
jo nebuvo namuose.
Vakare sesuo Anulė su vaikais — Vytu ir
Danute, nuėjo gulti. Taipgi vyras Stasys ir dėdė
Viktoras. Palikau prie tėvo viena. Užėjau pas
kaimynus Nefus ir paprašiau Nefienės motinos
Teofilės Vaicekauskienės 83 metą, kad padėtą
man budėti. 12 vai. tėvas pabudo, pradėjo
blaškytis ir bandyti lipti iš lovos. Apie 5 valan
dą atėjo Vaicekauskienės sesuo Juzefą Juchne
vičiūtė seserį pavaduoti. Pagalvojau, kad tai jau
rytdiena ir tėvo 80 metą gimtadienis. Pasiėmiau
žirkles ir išėjus į lauką priskyniau puikią raus
vą rožią puokštę ir su jomis pasveikinau tėvą.
Jis klausė — kieno. Nuo mūsą visą pasakiau.
7 vai. ryto vyras Stasys su klebono pusbro
liu (gyvenančiu pas mus) Kačinsku išvyko į
darbą. Buvo atėję trumpai tėvą pasveikinti.
Anūkė Danutė atvyniojo jos užsakytą milžiniš
ką tortą su užrašu „daug laimės“.
9 vai. ryto atvyko dr. Cole ir pasakė, kad
buvau teisi — yra tai „stroke“. 10 vai. atvyko
klebonas Kučingis tėvą pasveikinti 80 metą
proga. Atvyko ir nuolatinis gydytojas Graška.
Pasakė, kad tai yra dalinis paralyžius ir reikia
jį vežti į ligoninę, nes yra vilties pasveikimui.
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Prof. Mykolas Biržiška su anūke skautuke
Danute Barauskaite, dabar Mažeikienė? 10
dienų prieš mirtį savo namuose Los Angeles.
Nuotrauka L. Kanto.
Graška užsakė jam kambarį Park View ligoni
nėje, kur buvo gimus jo anūkė Danutė. Dr.
Graška pavedė jį dr. Knight žiniai.
Atvyko ambulansas jį vežti į ligoninę. Kai
jam tai pasakiau, tai ašara nuriedėjo per skruos
tą. Ant lovos gulėjo mūsą juodas šuniukas
Pipiras. Jis kažko išsigando ir nušokęs nuo
lovos pabėgo. Nuėjau pažiūrėti kur jis. Gulėjo
prie vonios ir visas drebėjo. Kai sanitarai nešė
tėvą, Pipiras labai pradėjo loti. Kai pasakiau tai
tėvui ir vėl ašara nuriedėjo jam. — Buvo šilta
ir graži diena. —
Važiuojant pasakojau jam kuriomis gatvė
mis važiuojame. Paguldė jį 27 kambary ir davė
jam juodukę slaugę Eunice. Tėvui pasakiau,
kad tai yra ligoninė, kurioje gimė jo anūkė
Danutė, o priešais yra Lietuviu Bendruomenės

namai. Jis bandė kelti galvą pasižiūrėti. Pasa
kiau, kad turiu grįžti į namus. Pasakė — gerai.
Grįžus patelefonavau dr. Deveniui ir
klebonui.
6 vai. vakaro atvyko Deveniai ir grįžo iš
darbo vyras Stasys su Kačinsku. Visi nuvyko
me drauge į ligoninę. Namuose liko tik vaikai
— Vytas ir Danutė.
Ligoninėje radome jo kambarį uždarytą ir
šviesą užgesintą. Uždegėm šviesą. Dešinė jo
ranka buvo pririšta. Dėdė Viktoras labai verkė.
Tėvas bandė man ką tai sakyti. Pagalvojau, kad
rūpinasi dėl išlaidą. Pasakiau, kad Stasys da
bar uždirba ir nesirūpintą. Atsisuko į Anulę ir
pasakė — pavargau ir dar ką tai. Ką tik grįžę
į namus supratom. Buvo tai mirštu.
Atvyko dr. Strick tėvą apžiūrėti. Išėjęs iš
kambario pasakė man yra OK. Reikalingajam
tik privati slaugė jį maitinti. Pasakiau, gerai.
Prie pasikalbėjimo buvo ir dr. Devenis. Išėję iš
ligoninės pamatėm daug lietuvią. Paprašiau,
kad gal šiandien jo nevargintą. Ligoninėje
sutikau Joną Uždavinį su žmona. Buvo jie
nuvykę į namus jo sveikinti ir Danutė juos čia
atsiuntė.
Grįžę į namus pasiūliau Uždavinią atneštą
šampaną už tėvo sveikatą išgerti. Danutė pasa
kė, ne. Išgersime kai senelis grįš į namus 9
valandą skambino dr. Graška ir vėl ramino. 10
vai. vėl paskambino ir pasakė kalbąs iš ligoni
nės. „Mes jo jau neturime“ — ir aš supratau.
Paklausė į kokį MORTUARY vežti. Pasakiau
— Hamrock. Jis mirė 9 vai. ištikus antram
smūgiui.
Paskambinau Klebonui. Tas nustebo. Nes
po mūsą, lankė jį ligoninėje ir atrodė viskas
tvarkoje. Paskambinau Deveniams ir mūsą
kaimynams Jurgiui Dargini ir dukteriai Eleono
rai. Jie tuoj atvyko ir išbuvo iki 12 nakties.
Pranešiau Rozenblatams, kad jie painformuotą
tėvą ministeiį Bronią Balutį Londone.
Pasižiūrėjau į sieninį laikrodį. Jis buvo
sustojęs 9 vai. tėvo mirties data. Tą valandą ir
pradėjome gyventi be tėvo ir senelio.
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS LOS ANGELES
V. VARNAS

LA skyrius įsiteigė 1954 m. gegužės mėn.
9 d. snj. A. Audronis sušaukė Los Angeles
apylinkėse gyvenančius ir Lietuvos universite
tus lankiusius ar baigusius akademikus skautus
pokalbiui į Pomoną, pas dr. Naujokaitį Susirin
kimas nebuvo gausus, dalyvavo tik septyni
nariai, bet visi ryžtingai nutarė steigti korp!
Vytis, ASD ir bendrąjį AS S skyrių ir laikytis
Lietuvoje puoselėtu tikslu: lavintis patiems
skautybėje ir padėti veikiantiems skautu-čiu
vienetams. Bendrojo skyr. ASD vadove buvo
išrinkta A. Naujokienė, o korp! Vytis vadovu
— fil. V. Petrauskas.
Ši valdyba didelės veiklos neišvystė. Tiesa,
V. Para ir J. Varnienė jau buvo įsitraukę į
skautu bei skaučių veiklą. Tačiau 1955 m.
rudeniop iš Čikagos atvyko mokslus baigę
korporantai — A. Dundzila, V. Variakojis, A.

Avižienis. Jie visi įsijungė į korp! Vytis, ir
veikla iškart pagyvėjo, sueigos vyko su gerai
paruoštais pašnekesiais. Šie jauni korporantai

įsijungė ir į skautu veiklą, sudarydami natūralu
ryšį su baigiančiais gimnazijas skautais. Korp!
Vytis sustiprėjo, atsirado j unj oru ir ASD kandi
dačių. Reikia prisiminti ir vėliau iš kaimyniniu
valstybių atvykusius, jau mokslus baigusius
narius A. B. Kliores, L. A. Venckus, K. M.
Mikėnus ir kt.
Korporacijai atjaunėjus ir padidėj us nariais,
Algis Avižienis perėmė korp! Vytis pirmininko
pareigas, o vyresnieji ASD ir korporacijos
nariai susispietė į Akademiku skautu ramovę.
Veikla vyko bendrai ir atskirai, bet bendradar
biavimas buvo nuoširdus.
Los Angeles ASS skyr. visuomet prisitai
kydavo prie bendrosios Lietuviu skautu sąjun-

A.S.S. skyriaus steigiamasis susirinkimas fil. M. Naujokaičio sode. Iš k.: t.n. Jonė
Varnienė, Antanas Audronis, t.n. Apol. Naujokaitienė (pirm.), fil. M. Naujokaitis, Dr. J.
Naujokaitis. Foto Z. Briedžio.
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Los Angeles akad. skautai; bičiuliai ir svečiai 1956.1 dienos metu.

gos ir Sąjūdžio struktūros. Ir kai 1962 m.
Sąjūdžiui buvo suteiktas LSS trečios šakos
statusas, mūsą skyrius persiorganizavo ir dabar
naujoje struktūroje veikia šie padaliniai: korp!
Vytis, ASD, Filisterią skautą s-gos skyr. Šitie

trys padaliniaiyra apjungti bendrojo ASS skyr.,
kurio vadovas — pirmininkas yra renkamas
padaliniu valdyboms susitarus.
Skyrius savo veikla reiškiasi bendrame
skautą rajone, tuntuose. Nepamiršta ir visuome
ninė veikla: 1941 m. sukilimo minėjimai,
akademijos prof. M. Biržiškai prisiminti, K.
Griniaus akademija, Lietuvos u-to įkūrimo
minėjimas, Antro Kaimo pasirodymas, meno
paveikslą parodos, knygą pristatymai.
Savo veikoje paminėtinos išvykos į Š.
Kalifornijos vietoves: Big Sur, Plaskett Creek,
King’s Canyon. Jose dalyvaudavo ir San Fran

cisco mieste gyvenantieji Sąjūdžio nariai. Taip
pat skyrius dalyvauja rajono kasmetinėje Ka
ziuko mugėje, rengdama tradicinę kavinę.
Rūpinamasi ir savos spaudos reikalais:
surinkta medžiagos prof. M. Biržiškos, birželio
sukilimo, Lindės Dobilo specialiems „Mūsą
Vyčio“ numeriams ir keliais atvejais žurnalui
suteikta finansinė parama.
Didelis ir svarbus darbas atliktas 1979 m.,
kuomet skyrius pasiryžo paminėti Vilniaus u-to
400 metą sukaktį. Pagal skulptoriaus V. Kašubos projektą buvo pagamintas gražus medalis.
Sudarytam medalio gaminimo ir platinimo
komitetui vadovavo dr. A. Kliorė.
Šiandien skyriaus nariai gyvai reiškiasi
bendroje kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. Visą narią, vyresniąją ir jaunąją,
darbas skirtas Lietuvai!
13
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LOS ANGELES AKADEMIKŲ SKAUTŲ
METINĖJE SUEIGOJE
Akademinio Skautu sąjūdžio Los Angeles
skyrius š,m. spalio 31 dieną Šv. Kazimiero

parapijos salėje sušaukė savo iškilmingą metinę
sueigą. Oficialioje sueigos dalyje, kurią pravedė
v.s. fil. E. Vilkas, įteikti atžymėjimai. Žymeniu
Už Nuopelnus apdovanotas ps. fil. Zigmas
Viskanta, daug prisidėjęs steigiant Ramiojo
Vandenyno skautą stovyklą „Rambynas“.
Lelijos ordinu apdovanotas s. fil. Gediminas
Leškys. Į paskautininkus pakelti: Vaidotas
Baipšys, Rimas Stočkus ir dr. Leopoldas
Trečiokas. Į vyresnio skautininko laipsnį —
Albinas Sekas. Pristatyti du nauji kandidatai į
akademikus: A. Kalantaitė ir P. Leškys.
Užbaigus oficialiąją dalį, sueigą toliau
vedė fil. Birutė Viskantienė. Pasveikinusi
susirinkusius, pranešė dvi džiugias naujienas iš
Lietuvos: Lietuvos Skaučią sąjunga pakėlė sesę
dr. Mariją Gimbutienę į Lietuvos Seserijos
garbės nares ir, džiugiausia naujiena visai mūsą
skautijai Lietuvoje ir užsienyje, — suskilusi į
dvi grupes Lietuvos Skautijos vadija — susitai
kė!.'!
B. Viskantienė pasidalino įspūdžiais iš
skautą veiklos Lietuvoje ir Jubiliejiniu stovyk
lą, paminėdama, kad Palangos stovykloje buvo
daug neturtingą draugovių, daugiausia iš pro
vincijos. Stovykla turėjo puikiu jaunu vadovą,
kurie buvo pakviesti į Rako stovyklą (Michigan
vai.), kad įsigytą daugiau patyrimo ir susipažin
tą su JAV jaunimu.
Iš Los Angeles „Baltijos“ stovykloje prie
Palangos stovyklavo: dr. A. Avižienis, T.
Barauskaitė, M. Mikėnienė, T. Petrušytė, E.
Vilkas, Z. ir B. Viskantai. Beveik visi iš ją
pabuvojo ir stovykloje prie Vilniaus.
A. Kudirka davė trumpą pranešimą iš
jaunąją akademiką veiklos: iš Los Angeles
Rako stovykloje ją buvo vienuolika, taigi savo
skaičiumi pralenkė Čikagą! Auris Jarašūnas,

Andrius Kudirka ir Daina Petronytė-Kasputienė
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trumpai papasakojo savo įspūdžius iš stovyklos,
pasidžiaugė, kad išmoko daug naują dainą,
kurias, prisidėjus Vilijai Žemaitaitytei, Danai
Augutei-Scolla ir Jonui Baipšiui, padainavo
mums. Turi humoro mūsą jaunimas! Lėta
liaudies daina „Aš su savo boba...“ ją lūpose
pavirto nauja, smagaus tempo estradine daina,
kurios klausantis kojos pačios taktą mušė.
Padainavo ir daugiau smagią „liaudies“ dainelią, kurią kompoziciją priskyrė dviem losangeliečiams...
Visi, su įdomumu, klausėsi šios sueigos
dalies, bet labiausiai domėjosi naujasis Šv.
Kazimiero parapijos kunigas, neseniai atvykęs
iš Lietuvos, kun. Aloyzas Volskis. Susipažinus
su šviesiu, jaunu, energingu ir draugišku kuni
gu, reikia tikėtis, kad skautai ir vėl turės puiką
kapelioną
Be akademiką skautą, šioje sueigoje buvo
daug svečią, kuriuos sudomino ne tiek pietūs,
kiek vaizdajuostė iš Jubiliejinės stovyklos
Palangoje, atvežta ten stovyklavusio E. Vilko.
Visiems įdomu pasižiūrėti, kaip stovyklauja
Lietuvos jaunimas, vos prieš porą metą susipa
žinęs su skautavimu. Palangos stovyklos atida
ryme, su savo krašto vėliavomis, dalyvavo
Anglijos ir Švedijos skautą atstovai, bei lietu
viai skautai iš Australijos, Anglijos, Kanados,
JAV ir Vokietijos.
Gražūs pajūrio vaizdai, gražus, linksmas
stovyklaujantis skautiškas jaunimas, tik gamta
liūdna, dangus apsiniaukęs, lynoja.
Gal ir simboliška. Net gamta verkia, kad
Lietuvos skautybės 75-tieji įsikūrimo metai
buvo ne džiaugsmo ir vienybės, bet tąsymosi
po teismus, skundą, nuėjusią net iki Tarptauti
nės Skautą sąjungos centro, metai. Toks nepa
teisinamas, gėdingas įvykis pirmas (Dieve
duok, paskutinis) ne tik Lietuvos, bet, tur būt,
viso pasaulio skautą, istorijoje. Lietuvos Skau
tijos vadijai nepasidalijus „karūnomis“, einant
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Venckūnienė — korespondentė, A. Kudirkienė — soc. reikalu vedėja, R. Stočkus —
iždininkas, fil. dr. L Trečiokas, fil. M. Mikėnienė, B. Viskantienė — pirmininkė. II eil. —
V. Baipšys — tėvūnas, N. Paplauskaitė — ASD, A. Kudirka — Korp! Vytis, D. AugutėScola — ASD. Nuotr. R. Stočkaus.

Iškilminga A.S.S. sueiga Los Angeles mieste. Ji įvyko š.m. spaliu mėn. 31 d.
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V. sk. Albinas Sekas
riša kaklaraišti fil.
Dr. L. Trečiokui, junjory
tėvūnas Vaidotas
Baipšys dešinėje.
Foto M. Mikėnienės.

per teismus, nukentėjo jaunimas... Vietoj vienos
Jubiliejinės stovyklos buvo dvi: viena prie
Vilniaus, kita prie Palangos, Baltijos pajūry.
Taigi suskaldytas jaunimas, turėjęs švęsti 75
mėty įsikūrimo j ubiliejy kartu, kaip yra įprasta.
Užsienio lietuviai skautai,-ės atsidūrė tarp kūjo
ir priekalo — kurią stovyklą pasirinkti.
Vaizdajuostėje — linksmi veidą, dainos,
žaidimai... O realybė, pagal stovyklavusius
Lietuvoje Los Angeles akademikus skautus, —
griaudi... Daugumas stovyklautoją, ypač iš
provincijos, patys sau virė maistą, daugiausiai
košę, gi šalia jy, toje pačioje stovykloje, turtin
gesnieji, dauguma miestiečiai, pirkosi skany
maistą, samdytą virėją paruoštą... Štai tau
broliai ir sesės... Mums, Amerikos lietuviams
skautams, net neįsivaizduojama atskiros virtu
vės, atskiri puodai... Dar liūdniau — atėjus
vėliavos pakėlimo ar nuleidimo rikiuotėms, kai
per garsiakalbį pasigirdo: „Broliai ir sesės
prašom rikiuotis, kas turi batus“... arba, orui
atšalus, lynojant: „Prašom rikiuotis, kas turi
šiltesnius švarkelius“... Apie uniformas, kurios
gana brangios j y pinigais, mažai ir tekalbama...
svarbu, kad turi kuo apsiauti ir apsisiausti.
Amerikoje esantis Skauty fondas, norėdamas
išlaikyti neutralumą, atsisakė skirti Lietuvos
skautams pinigą, kol vadijos nesusitaikys. Nuo
to nukentėjo ne Sąjungos vadijos, bet, kaip
tėvams einant per skyrybas nukenčia nekalti
16

vaikai, taip šiuo atveju nukentėjo abiejy stovyk
lą jaunimas. Kitaip pasielgė Los Angeles
Skauty fondas. (Įkurtas gavus O. Motiekienės
palikimą). Skrisdami stovyklauti į Lietuvą
Zigmas ir Birutė Viskantos, (per juos gautas
palikimas) iš LA Skautą fondo gavo 2,000 dol.
Lietuvos skautijai remti. Pamatę padėtį, pada
lijo 1200 dol. abiems stovykloms: transportacijai (ne visi skautai turėjo pinigą susimokėti už
autobusus), maisto pagerinimui ir kitoms būti
niausioms išlaidoms. Likusius pinigus panaudos
siuntiniams, kuriuos Los Angeles akademikai
siunčia kasmet, prieš Kalėdas.
Mūšy akademikai nesitenkina vien tik
skautiška veikla, išskyrus vyresniuosius (ne
laipsniu, bet amžium), kiekvienas iš jy atiduoda
savo dalį tėvynei ir artimui. Jaunesnieji: A. ir
T. Giedraitytės, A. Jarašūnas, D. Venckutė, T.
Petrušytė ir kiti, dirbo Lietuvoje — vieni kelis
mėnesius, kiti ištisus metus. Vyresnieji: dr. A.
Avižienis, padėjo atsikurti Kauno universitetui,
išrinktas jo rektorium, pora mėty praleido Lie
tuvoje, prieš tai pravedęs gana pasisekusį
piniginį vają universitetui paremti. Z. ir B.
Viskantai beveik kasmet lankosi Lietuvoje,
dalinasi savo patyrimu, žiniomis ir doleriais;
Milda Mikėnienė dirbo Vilniaus Narkologijos
centre, jau kelinti metai rūpinasi siuntiniais į
Lietuvą (ne vien skautams), artimai dirba su
Tremtiniy s-ga.

Valerija Baltušienė
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T.n. Teresė Giedraitytė ir naujos tikrosios narės, iš k.: Nida Paplauskaitė, Vilija
Žemaitytė, Rima Mulokaitė ir t.n. Rūta Pretkelytė

Korp! Vytis naujieji senjorai, iš k.:
Paulius Kudirka ir Tomas Viskanta.
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FIL. T. JUOZO VAISNIO, SJ AUKSINIS JUBILIEJUS
Ne kiekvienas sulaukia tokios sukakties —
80 metu amžiaus ir 50 metu Kristaus ir žmonių
tarnyboje.
Gimė fil. Juozas 1913 m. lapkričio mėn. 1
d. (per Visus Šventus), netoli Kybartu. Į skautu

organizaciją įstojo 1926 metais, Marijampolėj,
būdamas Rygiškiu Jono gimnazijos mokiniu.
Taigi, per 67 metus eidamas skautišku keliu
buvo pakeltas į vyr. skautininko laipsnį, ir
apdovanotas visais ordinais ir Geležinio Vilko.
Į ASS įstojo 1989 m. liepos mėn. 3 d.
Nespėjęs apšilti kojų kaip junjoras, liepos mėn.
4 d. (tu pačiu 1989 m.) buvo pakeltas į senjo
rus ir iškilmingos sueigos metu — į filisterius.
Pasitaiko visokiu išimčių. Naujas filisteris jau
spalio mėn. metinės šventės metu buvo išrink
tas F. S. S. Chicagos skyriaus pirmininku.
Ir nebūdamas filisteriu, t. J. Vaišnys buvo
nuolatinis mūsų talkininkas . Be jo neapsėjo
metinės šventės, mišios, pamokslai, kapu
lankymas, invokacijos ir sueigos, tačiau vis
buvo lyg ir svečio teisėmis. Dabar turim ener
gingą, pilnateisį ASS narį.
1993 m. pavasarį, vieno ASS Vadijos
posėdžio metu, buvo pasiūlyta suruošti akade
miją ir pietus, auksinį kunigystės jubiliejų
paminėti. Ta pačia proga nutarėm atšvęsti ir
gimimo dieną. 80 metą!
Sumanymo iniciatores buvo fil. Danutė
Eidukienė ir fil. Aleksandra Likanderienė.
Posėdžio metu buvo sudarytas komitetas, kurį
sudarė fil. Leonas Maskaliūnas — pirmininkas,
ir vice pirmininkai filisteriai/ės: Danutė Eidu
kienė, Kęstutis Ječius, Al. Likanderienė ir
Jūratė Variakojienė. Beto į talką buvo pakvies
tos ir abi skautininką draugovės: Chicagos
Skautininkią Dr-vė, vadovaujama s. Aldonos
Palukaitienės ir Lemento „Sietuva“, vadovauja
ma s. fil. Jolandos Kerelienės.
Prasidėjo kasdieniniai rūpesčiai — bilietu
spausdinimas ir platinimas, svečiu kvietimas,
pranešimai per radijo ir spaudą, programos
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sudarymas, atlikėju kvietimas. Teko rūpintis ir
dvasiškais ir kūniškais reikalais: Mišios koply
čioje (giesmės, solistai, vargonai), ir salėje
(pranešėjai, paskaitininkai, meninė dalis, vai
šės). Prisidėjo ir tokie, atrodo, nesvarbūs rūpes
tėliai — ką valgysim, ką gersim, kaip sustatyti
stalus, kaip papuošti, kokios staltiesės ir t.t. ir
t.t. Pirmininkui išvykus ilgesnėm atostogom,
didelė darbą našta krito ant fil. Jūratės Variakojienės ir fil. Al. Likanderienės pečią. O
spalio 24-toji artėjo nepaprastu greičiu.
Spalio mėn. 24 d. tėvą jėzuitą koplyčioje
koncelebruotas Mišias laikė pats jubiliatas ir 7
svečiai kunigai. Tai progai pritaikintą ilgą
pamokslą, nušviesdamas kunigo visą nueitą
kelią, pasakė t. Anicetas Tamošaitis, SJ. Mišią
metu giedojo Laimutė Stepaitienė, smuiku
grojo Kazys Motekaitis ir vargonais Ričardas
Šokas.
Rengimo komiteto nariai, su fil. t. J. Vaišniu prieky, įžygiavo į salę, kur sukaktuvininkui
tautinę juostą užrišo fil. J. Variakojienė ir ASS
Vadijos pirmininkas fil. Edmundas Korzonas.
Svečiams susėdus, (o ją buvo 300), rengimo
komiteto pirmininkas fil. L. Maskaliūnas pradė
jo akademinę dalį. Jis trumpai pasveikino
susirinkusius svečius ir priminė kokią garbingą
progą švenčiame. Toliau programą vedė J.
Variakojienė Šv. Tėvo atsiąstas palaiminimas,
įrėmintas stovėjo visiems matomoj vietoj. Buvo
perskaityti raštu gauti sveikinimai, kurią buvo
labai daug. Žodžiu sveikino Lietuvos generali

nis konsulas Vaclovas Kleiza, LSS Tarybos
pirmininkas v.s. fil. Sigitas Miknaitis, ateitinin
ką sendraugią vardu Jadvyga Damušienė, fil.
Halina Plaušinaitienė — Rygiškią Jono gimna
zijos mokinią vardu ir Salomėja Endrijonienė
Jaunimo Centro direktorė (ir nebūtinai šia
tvarka).
T. Juozą Vaišnį, kaip kunigą, apibūdino
kun. Vytautas Bagsonavičius, MIC, kaip Laiš
kai Lietuviams redaktorią— Danutė Bindokie-
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Fil. J. VAIŠNIO PAGERBIMAS
Po minėjimo kartu su jubiliatu iš k. fil.: D. Eidukienė, L. Maskaliūnas, Dr. V. Kerelytė,
kun. J. Vaišnys, V. Mikūnas, J. Jankauskaitė, J. Kerelienė, A. Likanderienė, H.
Plaušinaitienė, J. Variakojienė ir K. Ječius.

Minėjimui ruošti komitetas su jubiliatu, iš k. fil.: D. Eidukienė, L. Maskaliūnas, kun. J.
Vaišnys, J. Variakojienė, K. Ječius ir A. Likanderienė.
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nė, „Draugo“ vyr. redaktorė. Fil. Kęstutis
Ječius supažindino su skautu akademiku J.
Vaišniu, ir ilgu kalbą, sujungdamas visus
aspektus ir kaip kunigo, ir kaip žmogaus,
skauto, visuomenininko, žurnalisto, pasakė
žurnalistas Vytautas Kasniūnas. ASS vardu
dovaną — s. Romo Povilaičio gintaro ir vario
kūrinį, — įteikė fil. Kęstutis Ječius ir fil. Al.
Likanderienė. Po visą sveikinimu, ilgesniu ir
trumpesniu kalbu, padėkos žodį tarė ir pats
viso šio minėjimo kaltininkas — fil. v.s. t. J.

Vaišnys, SJ. Meninę dalį atliko solistė fil.
Dalia Eidukaitė-Fanelli, akomponuojantGeorge
Tadosavljevic, smuikininkas Kazys Motekaitis
ir pianistas Ričardas Šokas.
Invokaciją sukalbėjo t. Algirdas Paliokas,
SJ., išgertas šampanas ir sugiedota Ilgiausiu
metu. Vakarienę tvarkė s. Aldona Palukaitienė.
Ilgiausiu ir sveikiausiu metu fil. t. Juozui
Vaišniui, S J. ir Ad Meliorem!

fil. Al. Likanderienė

Didžiai Gerbiamam Tėvui Vaišniui,
Nuoširdžiausiai sveikiname Jus su 50 metu
Kunigystės Jubiliejumi. Mes akademikai skau
tai gyvenantieji Pietinėje Kalifornijoje, nemažai
iš mūsų gyvenę Čikagoje ir Jus pažįstame.

Esame Jums dėkingi, kad esate įsijungęs į
mūsų organizaciją ir dirbate su jaunimu.
Linkiu Jums dar daug metu ir toliau pras
mingai dirbti su akademikais skautais.
Ad meliorem!
Los Angeles A.S.S. skyrius
Birutė Viskantienė, Pirmininkė

Fil. Jūratė Variakojienė užriša juosta jubiliatui. A.S.S. vadijos pirm. fil. Edmundas
Kor&nas įteikia gėlių.
Foto J. Tamulaičio
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VYDŪNO FONDO PREMIJA
SKAUTININKEI MARYTEI MAŽEIKAITEI-UTZ
v.s. Z. JUŠKEVIČIENĖ

LSS Vydūno fondo valdyba kasmet paren
ka, skiria stipendijas studijuojančiam, moksle
pažangiam jaunimui ir metinę premiją idealis
tiškai nusiteikusiam, tautos labui nusipelniu
siam asmeniui. Už 1992 metus Vydūno fondo
premija buvo paskirta Dr. Vaciui Bagdonavi
čiui, Pedagoginio Instituto direktoriui Vilniuje,
vydūnistikos žinovui Lietuvoje.
Šiam didžiai nuopelningam asmeniui

premija buvo įteikta asmeniškai, ją įteikė
Vydūno fondo valdybos pirmininkas v.s. Vy
tautas Mikūnas.

Šiemet Vydūno fondo valdyba, atidžiai
peržiūrėjusi LSS skautiško jaunimo gretas,
vienbalsiai nutarė premiją skirti skautininkei
Marytei Mažeikaitei Utz, Vidurio rajono vadei,
už didelį pasišventimą lietuviškai skautybei.
Premija M. Utz buvo įteikta iškilmingai, ASS
metinės šventės metu, š.m. spalio mėn. 9 d. ją
įteikė s. Jūratė Variakojienė.
Tenka tarti, kad Vydūno fondo premija
buvo skirta tikrai šios premijos vertai sesei. Jos
veidą nuolat puošia maloni skautiška šypsena ir
kur tik ji pasisuka — ten giedra, juokas ir
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Vydūno fondo 16-tosios premijos įteikimo metu. Iš k.: L. Ramanauskas (fondo ižd.),
laureatė M. Utz Mažeikaitė, premija įteikusi J. Variakojienė (valdybos pirm, pavad.) ir
V. Kirvelaitis (Chicagos A.S.S. skyr. pirm.). Foto J. Variakojienės.

daina. Jos skautybės kelias skambia jaunystės
daina nudainuotas, stovyklų laužu liepsnomis
nupliekstas.
Marytė Mažeikaitė-Utz į LSS įstojo „Auš
ros Vartų“ skaučių tunte 1954 m. Jaunesnės
skautės įžodį davė 1955 m. Juru skautės —
1958 m. Priklausė Korp! „Gintaras“. Skautavo
trijuose skaučių tuntuose — „Aušros Vartų“,
.Juodkrantės“, „Kernavės“, įgydama skautiško
patyrimo ir vadovavimo žinių. Vadovavo
vienetams, buvo skaučių ir jaunesniųjų skaučių
vadovė nuo paskiltininkės iki tuntininkės parei
gose. I paskautininkės laipsnį pakelta 1979 m.,
į skautininkės — 1987 m. Atžymėta LSS
žymenimis: Tėvynės dukros ir Už Nuopelnus.
Ji buvo Lituanistiniu kursu administratorė,
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Seserijos Skaučių skyriaus vedėja 1981-1984
m. LSS Tarybos narė — 1984-1988 m., Seseri
jos jaunesniuju skaučių skyriaus vedėja 199093 m. Vidurio rajono vadė nuo 1991 metu.

Entuziastė stovyklautoja ir
stovyklos pareigūnė
Marytė stovyklavo ne mažiau penkiolikoje
stovyklų, daugelio j u pareigūnė, vėliau —
stovyklų organizatorė ir viršininkė. Šeštosios
Tautinės stovyklos vyr. skaučių draugininke,
JAV Vidurio rajono skaučių stovyklos, vyku
sios 1988 m., jaunesniųjų skaučių pastovyklės
viršininkė. Septintosios Tautinės stovyklos —
jaun. skaučių pastovyklės viršininkė. „Kema-
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vės“ tunto stovyklų viena organizatorių ir
septynių pastovyklią viršininkė; „Tėviškėlės“
stovyklos viršininkė; 1987 m. „Gerojo aitvaro“
stovyklos 1989 m. viršininkė: „Didvyriu že
mės“ 1991 m. viršininkė. Rako stovyklos
direktorės pareigose 1992 m. Tenka pastebėti,
kad visos skaučių,-tu stovyklos, vykusios Rako
stovyklavietėje, buvo organizuojamos, planuo
jamos kartu su broliais, Marytei pasigėrėtinai
kooperuojant. LSS Jubiliejinės, vykusios 1993
m. Rako stovykloje, Marytė buvo viena pagrin
dinė organizatorė ir stovyklos ūkio viršininkė,
kur jai teko didelio darbo ir atsakomybės
pareigos. Kaip žinoma, Jubiliejinė stovykla pra
ėjo tautinio sąmoningumo ir didelio skautiško
džiaugsmo ženkle, buvo kraunami aukšti laužai,
skambėjo miškas ir plati apylinkė lietuviškos

dainos garsais. Stovyklautojąentuziazmasbuvo
išskirtinas, nes dalyvavo būrelis sesių ir broliu
iš laisvos Lietuvos.
Marytę Utz tenka vertinti ir už didelį
tautinį pasišventimą: kaip žinoma, jos gyveni
mo draugas John Utz, ne lietuviu kilmės, bet
Marytės visi trys vaikai pukiai kalba lietuviškai
ir kartu su savo mamyte kuria laužus ir dainuo
ja lietuviškas dainas. Neabejotina, kad Marytei
siekiant išlaikyti lietuvybę, šeimoje reikėjo
daug pastangą, daug švelnios diplomatijos, už
ką mūsą mielai sesei ir priklauso pagarba.
Sveikintina ir Vydūno fondo valdyba, už
suteiktą premiją, atkreiptą dėmesį į idealistinį
pasišventimą Be idealistu pasaulyje būtu tikrai
juoda ir tamsu... Tegyvuoja idealizmas ir
idealistai.

KRYŽIUS TĖVIŠKĖJE
Iškilmingai pagerbtas fil. Bronius Kviklys
Plati Kvikliu giminė, 1992 m. rugsėjo 6 d.,
rinkosi į Daugailią parapijos bažnyčią paminėti
a.a. Broniaus Kviklio antrųjų mirties metiniu.
Iš artimiausią dalyvavom ir mes, dvi fil.
Kviklio dukros, Rūta Kulikauskienė-Kviklytė iš
Kalifornijos ir Danguolė Kviklytė iš Čikagos.
Trečioji sesuo Ramunė Lukienė, gyvenanti
Čikagoje, liko namie saugoti sergančios mo
tinos.
Pati šventės eiga ir fil. Broniaus Kviklio
darbai buvo jau ne kartą aprašyti mūsą spaudo
je, tad aš jo gyvenimo bruožą ir darbą neminė
siu. Noriu tik pasidalinti tos dienos įspūdžiais.
Šventę surengė ir patį kryžią pastatė ne

šeima, bet Lietuvoje gyvenantys giminės ir
Daugailią parapijiečiai. Danguolė ir aš šventėje
dalyvavome kaip gerbiami svečiai, bet ne
organizatoriai. Apie kryžiaus šventinimą suži
nojome tik prieš kelias savaites įvykstant.
Dalyvavimas šioj šventėj buvo džiaugsmingas
sutapimas.

Mus sujaudino, kad a.a. Kviklį pagerbti
nutarė visai svetimi žmonės, suburti vietos
klebono kun. Petro Baltuškos. Atrodo, kad
žmonės norėjo ką nors pagerbti atbundančios
Lietuvos proga ir parinko mūsą tėvą kaip
simbolį. Tai nebuvo turtingo amerikiečio grįži
mas į Lietuvą pasirodyti ar bandymas nusipirkti
garbės už dolerius. Vietiniai gyventojai savo
lėšomis ir pastangomis pastatė didžiulį medinį
kryžią netoli kelio, kuris ėjo per seniai karo
metu sudegusią a.a. Kviklio gimtinę.
Daugailią klebonas P. Baltuška, taip aprašo
procesiją iš Daugailią bažnyčios į kryžiaus
šventinimo vietą
„Lietuvišką trispalvę neša velionio dukros,
o jas supa mažą vaiką nešamas ąžuolo lapą
vainikas. Šalia du kunigai, berniukai su trispal
vėmis vėliavėlėmis, mergaitės tautiniais drabu
žiais, giminės, parapijiečiai ir kiti pamaldą
dalyviai. Tik puskilometris nuo bažnyčios iki
sodybos. O dukros pirmą kartą žengia šia
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Giminės ir kiti Daugailiečiai Br. Kviklio atminimui šventinamo kryžiaus iškilmėse. Rugsėjo
mėn. 1992 m.

žeme, kur jy tėtis gimė, augo, kūdikis bėgiojo
ir išklydo į pasauli begalinį..“.
Pašventinus kryžių, mums buvo įteikta
dėžutė žemiu paimtu iš kryžiaus papėdės.
Prižadėjom jas nuvežti ir paberti Šv. Kazimiero
kapinėse Čikagoje, kur ilsisi Br. Kviklio palai
kai. Danguolė padėkojo susirinkusiems mūšy
šeimos vardu, pabrėždama, kad kryžius statytas
visos giminės atminimui. Pagerbėme ten daly
vavusią seserį Eleną Gaidienę, daug iškentėju
sią pokario metais jai likus vienai su 5 vaikais.
Atsiminėm brolį Juozą išvytą iš namu ir brolį
Nikodemą ištremtą su šeima į Sibirą.

Pašventinus kryžių, mokyklos patalpose
įvyko minėjimas ir vaišės. Buvo graudu sutikti
tėvo vaikystės draugus ir kaimynus. Neapleido
keistas jausmas, kad vis ko nors šventėje
trūksta, o tai, žinoma buvo paties tėvo, nes
matėm, kad iškilmės ne mums ir ne svečiams,
bet a.a. Broniui Kvikliui suruoštos. Visgi
džiaugėmės švente ir nuoširdžiai dalyvavome,
nes matėm, kad žmonės tai surengė Tėvui
pagerbti. Tikėkime, kad jo siela stebėjo mus iš
aukštai ir džiaugėsi kad jį taip gražiai pagerbė
gimtoje sodyboje.
Rūta Kulikauskienė
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KAI MINTIMIS SUGRĮŽTU Į LIETUVĄ
fil. s. Ritonė Rudaitienė

Jei kas paklausia, kaip jaučiuosi kai lan
kausi Lietuvoj, atsakau — tarytum gandras
sugrįžęs į savo lizdą.
Jau antrą kartą po Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo viešėjau savo gimtajame
krašte. Lankiausi su A.P.P.L.E. (American
Professional Partnership for Lithuanian Educa
tion) bendrija, kur 1992 m. vasaros seminare,
keturias savaites teko dirbti Mokytoju kvalifi
kacijų kėlimo institute, Vilniuje. 1992 m.
vasarą vėl sugrįžau su ta pačia misija, bet šį
kartą teko dirbti netik Vilniuje, bet pirmąsias
dvi savaites ir Marijampolėj.
Savaičių bėgyje darbas buvo gerokai
įtemptas. Reikėjo netik pristatyti savo atsivežtas
žinias, bet taip pat vertėjauti tiems amerikie
čiams kolegoms, kurie lietuviškai kalbėti nemo
kėjo. Tačiau, laisvalaikis — beveik visi savait
galiai — buvo mano laikas. Buvau visiškoj
savo gausios pusbroliu ir pusseserių giminės
žinioj, kurie panaudojo daug sumanumo ir
pastangų, kad pamatyčiau kiek galima daugiau
istorinės, kultūrinės ir geografinės Lietuvos
grožio.

Iš tą visu savaitgaliniu ekskursijų, 1992-ją
metu vasarą, giliausią įspūdį paliko Parlamento
rūmu barikada, televizijos bokštą saugojusiu
žuvimo vieta ir Medininku auku amžinojo
poilsio vieta Antakalnio kapinėse, Vilniuje.
Tolygiai sukrečiantį įspūdį padarė kai kuriu
Sibiran ištremtu giminiu ir ypač tėvelio tėviš
kės aplankymas. Dar ir dabar negaliu apie tai
kalbėti be susijaudinimo. Tai būta stambaus,
Pasvalio valsčiuje, Stačiūnų kaime devynetą
vaiku išauginusio ūkininko — mano senelio
sodybos, o dabar... Pastatai, kuriuos tėvelis
eidamas 95-tuosius metus, prieš mirštant taip
vaizdžiai ir taip dalykiškai netik iš lauko, bet ir
iš vidaus aprašė ir nubraižė, jau nebestovėjo.
Gyvenamo namo durys ir langai užkalti, tik
kelios senos obelys išlikę iš kadaise augusio
tvarkingo sodo. Ieškojau akmenėlio parvežti

jam ant kapo, bet per ašaras ir to negalėjau
atrasti. Tą vakarą pasižymėjau savo užrašu
knygutėje: „Šis savaitgalis buvo begalo grau
dus. Bet, jo eigoje, pamačiau kaip man brangi
yra Lietuva ir joje pasilikę šaknys. Esu dėkinga
Dievui, kad turiu tą sentimentą ir tą jausmą.
Tik, kaip ir iš kokią peleną kelsis Lietuva?
Nuo kur ir kaip jai reikės atsistoti ant koją?“

Laisvės Alėja ir Kryžią kalnas, Aušros
Vartai ir Galvės ežeras, Neringa, Palanga,
Birštonas ir Punios Piliakalnis, Ledkalnis ir
žavingi Zarasą, Dusėtą, Molėtą ir Ignalinos
rajono ežerai!
Dabar pilnai ir tikrai suprantu Maironio
žodžiams „Graži, tu mūsą, brangi tėvynė“...
Tos kelios dienos praleistos Papiliakalnio
sename kaime, gulbės Ūkojaus ežere, spanguo
lėmis raudonuojantysplotai. Stelmužės ąžuolas,
Stipeikiu senovės bitininkystės apžiūrėjimas ir
močiutės, kurios niekad gyvenime neteko
matyti, sena, 1975 metais išmarginta kraičio
skrynia — tai tik keli atminimą perlai iš tos
karštos ir sausos 1992-ją metą vasaros tėvynė
je...
Prisipažinsiu, sugrįžus į Ameriką, nebega
lėjau sulaukti sekančią metą, nes buvau dar tik
vos paragavus tėvynės ilgesio medaus. Gi 1993
m. vasarą, likimas atnešė mane apsukęs pilną
ratą, tiesiog skersai gatvės nuo to namo, kuria
me gimiau ir augau kol sulaukiau ketveriu
metą!
A.P.P.L.E. 1993 m. vasaros seminaro
Marijampolėje dėstytojai, buvom apgyvendinti
Aukštesniosios pedagoginės mokyklos bendra
butyje, Jablonskio gatvėj. Ten pat, tik už
kampo yra senosios Marijampolės kapinės. Jose
ilsisi mano seneliai, mamytės tėvai. Palaidojo
juos geri žmonės, nes mūsą šeima tuomet jau
buvo pasitraukusi į vakarus. Likimas lėmė, kad
galėjau ją amžino poilsio vietą be jokią pastan
gą lankyti, kad ir kasdieną. Mamytei ši privile25
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fil. s. Ritant Rudaitienė Dzūkijos miške.
gija buvo nesugrąžinamai atimta. Tą skausmą
ji išnešiojo iki gyvenimo galo.
Savo gimtojo namo neaplankiau. Tik
nusifotografavau j o kieme. Ant suolelio sėdėjus
moteriškė nieko nesakė ir nieko neklausė.
Paaiškinau, kad labai senai, dar prieš karą, ir aš
čia gyvenau. Maloniai pasikalbėjom. Kai
paklausiau kiek šiuo metu jame gyvena asme
ny, staiga nutirpo ir atsakė, kad nežinanti, nes
esanti sena ir serganti skleroze...
Su dideliu malonumu prisimenu vieny
smagų išgyvenimą Sekmadienio vakare pano
rėjau aplankyti Bazilika Nustebau, kad ji
išpuošta ąžuolų lapais nupintais vainikais.
„Kodėl?“ — paklausiau iš paskos einančiy
26

dviejy moteriškių. „Palaimintojo (Jurgio Matu
laičio) oktava!“ — atsakė ir dar pridėjo: „O iš
kur gi būsite?“ Sakiau, kad iš toli. „Tai iš
Aukštaitijos ar Žemaitijos?“ Atsakiau, kad iš
Amerikos. „Garbė Tau, Kristau!“ sušuko.
Priėmiau tai kaip komplimentų.
Lietuvos žmoniy nuoširdumas ir vaišingu
mas palieka ypač didelį įspūdį svetimtaučiams.
Ne paslaptis, kad kai kurie Amerikos pedagogai
atvyksta padirbėti Lietuvon kaip į atsilikusį,
trečiojo pasaulio kraštą. Jie nustemba, nes
atranda tai ko nesitikėjo. Juos sužavi lietuvių
tautos kultūra, žmonių dvasingumas ir herojiš
kumas. Dirbant dieną iš dienos, nuo ryto iki
vakaro su tais pačiais asmenimis, tarp Lietuvos
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ir Amerikos pedagogu užsimezga abipusiška
vieny kitiems pagarba ir draugyste. Dėlto, ne
vienas ju sugrįžta dirbti Lietuvon ir antrą ir
trečią kartą.
Amerikiečiu susižavėjimą Lietuvos žmonė
mis teko patirti netik privačiuose pasikalbėji
muose, bet ir Marijampolėj vertėjaujant naujai
įkurtame tremtiniu ir partizanu muziejuje, bei
ekskursijoje po kultūrinę / literatūrinę Suvalki
ją. Mes buvom laimingi, nes ekskursijos vado
vė buvo aukštos inteligencijos ir guvaus sąmo
jaus lietuviu literatūros mokytoja Petronėlė
Paškauskienė, dr. Jono Basanavičiaus giminai
tė. Dėka jos daug ką sužinojom kas, paprastai,
vadovėliuose oficialiai nėra rašoma.
Tą dieną aplankėm skulptoriaus Petro
Rimšos sodybą, Vinco Kudirkos klėtelę, Salo
mėjos Nėries tėviškę, Jono Basanavičiaus
gimtinę ir istorinį Atgimimo ąžuolyną. Gaila,
kad nepasirūpinom nusivežti ir pasodinti savo
ąžuoliuko.
Bartininkų rajone sustojom pasigrožėti
aukštu pylimu apsuptu, labai stačiu Piliakalniu
piliakalniu. Netrukus, giliame skardyje šniokš
čiančios upelės Aistos fone išsitiesė lininės
staltiesės ir iš atsivežtu pintiniu pasipylė įvai
rios lietuviškos gėrybės... Skaniavomės saldžiu
sūriu ir namu gamyba pastiprintu „Širšių medu
mi“. Kai išdainavom visas linksmas ir liūdnas
suvalkietiškas daineles, aplankę komunistą
žiauriais kankinimais pagarsėjusį Budavonės

miškelį ir pakelėse pastatytus žuvusiems parti
zanams paminklus, susikaupę grįžom atgal į
miestą poilsiui.
Pereitą vasarą teko dar nuvykti ir į pirmąją
Lietuvos sostinę — Kernavę. Ten, Pajautos
slėnyje, yra daromi archeologiniai kasinėjimai.
Keturi didžiuliai piliakalniai byloja seną ir
garbingąLietuvos praeitį. Įdomus archeologiniu
iškaseną (turintis gausią net akmens amžiaus
eksponatu) muziejus.
Vieną dieną teko aplankyti ir Lietuvos
kančią muzieją — buvusius KGB rūmus Vil
niuje. Šią piligriminę, nors ir labai šiurpią
„kelionę“ turėtą padaryti kiekvienas Lietuvon
nuvykęs svečias. Tai yra pats didingiausias šią
laiką paminklas mūsą tautos didvyriams.
Vienok, kai mintimis sugrįžtu į Lietuvą,
„matau“ gražiausius Vilniaus krašto, o ypač
Dzūkijos miškus, regiu Moskaukos kaimo
medinę varpinę ir bažnytėlę, Mančiagirės senas
kapinaites su aukštais, tarytum dangą remian
čiais kryžiais, Zervynos senas etnografines
sodybas juosiančią dulkėtą ulyčaitę... Regiu
Mekšrinio skaidrą vandenį skrodžiantį vienišą
kragą ir prisimenu kaip jame plovėme ir ant
susikrauto laužo virėm ten pat, miškelyje,
susigrybautus baravykus. Aukšti Ūlos upės
krantai, baltos sąmanos ir ledinis Išrūginio
upelis su kvepiančiom mėtom, laukia kuomet
sugrįšiu kai ten vėl žydės geltonos katpėdėlės
ir mėlyną čiobrelią jūros...

Jurą skautui j. ps.

A. t A.

A.t A.
ARUI RIMAVIČIUI

Fil. A. LAPATINSKIENEI

taip tragiškai ir netikėtai žuvus
pačioj jaunystėj, Tėvus IRENĄ ir
ANTANĄ RIMAVIČIUS, seseris
fil. EGLĘ ir MIRGĄ bei ją šeimas
giliai užjaučia

atsiskyrus iš šio pasaulio, jos vyrą
fil. VYTAUTĄ, dukrą DALIĄ,
anūką LUKĄ nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.
Akademinis Skautą Sąjūdis

Akademinis Skautu Sąjūdis
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TĘSIAMOS TRADICIJOS CHICAGOJE
fil. Vida Brazaitytė

Pažvelgus pro Jangą šiy mėty spalio 9
dieną, vėl noris lįsti atgl į šiltą lovytę. Pučia
žvarbus vėjas, lyja smarkus lietus. Kur dingo
„boby“ vasaros dienos, kurios mus šildė ir
džiugino tik prieš keletą dieny? Tikrai reikėty
lįsti atgal į lovytę, užmigti saldžiu miegu ir
nubusti tik pavasarį!
Bet ne visi pabūgo šio oro. Lietuviy centre,
Lemonte, kažkas kruta, kažkas juda. Tai Čika
gos skautai akademikai ruošiasi šiai tradicinei
metinei šventei. Praėjusios vasaros Jubiliejinėje
stovykloje akademiky pastovyklė buvo viena iš
veikliausią, darbščiausiy. Bet veikla nepasibai
gė stovykloje. Atkeliavus rudeniui, akademikai
žengia pirmyn, pradėdami rudenio veikios ratą.
Akademinio Skauty

sąjūdžio

Čikagos

skyriaus tradicinė metinė šventė ketvirtą vai.
p.p. prasidėjo apatinėje Lietuviy centro salėje.
Iškilmingajai sueigai vadovavo komendantas
fil. Ričardas Chiapetta. Visiems išsirikiavus ir
atlikus raportus, buvo įneštos vėliavos ir sugie
dotas Lietuvos himnas. Po to vyko Akademikiy
Skaučiy Draugovės pakėlimai, kuriuos pravedė
fil. Ramona Steponavičiūtė. Ramonos globoti
nėms Jennifer Antanaitytei, Danai Butts, Vilijai
Meilytei, Ilonai Radzevičiūtei ir Julijai Valaity
tei užrišamos tikryjy narią spalvos. Fil. Jonas
Variakojis pravedė Korp! Vytis pakėlimus.
Junjorams Dariui Buntinui, Edvardui Slivinskui, Juozui Vilučiui ir Viliui Žukauskui buvo

užrištos senjorą spalvos. Filisteriy Skauty
sąjungos pakėlimui vadovavo fil. Vytenis
Kirvelaitis. Naujai pakelta filisterė — t.n. Lina
Meilytė. Bet tai dar ne visi pakėlimai. Fil.
Jonas Damauskas pravedė paskautininko įžodį
fil. Algiui Korzonui. Žaliąjį kaklaraištį jam
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užrišo jo senelis, ASS pirmininkas fil. Edmun
das Korzonas.
Pasibaigus pakėlimą apeigoms, naujuosius
ir pakeltus narius sveikino fil. E. Korzonas, fil.
J. Damauskas ir fil. Vytenis Kirvelaitis. Miru
sieji Čikagos ASS nariai buvo pagerbti susikau
pimo minute. Vėliau nariai padainavo kelias
dainas ir išsiskirstė į tris grupes išrinkti naujas
ASD — Akademikiy skaučiy draugovės, Korp!
Vytis ir FSS — Filisteriy skauty sąjungos val
dybas.
Po rinkimą didžiojoje Lietuviy centro
salėje vyko vakarinė programos dalis. Šiai

programos daliai vadovavo fil. Vytenis Kirve
laitis. Atvykusius svečius sveikino ASS Čika
gos skyriaus pirmininkas fil. Rimas Griškelis,
ASS garbės narys fil. Jonas Damauskas ir
Lietuviy Fondo valdybos pirmininkas Stasys
Baras. Fil. kun. Juozas Vaišnys, S.J., sukalbėjo
maldą prieš vakarienę. Šiy mėty vakarienės

šeimininkai — Racine Bakery.
Po vakarienės buvo Vydūno fondo premi
jos įteikimas. Šiy mėty laureatė — skautininke
Marytė Utz. Fil. Jūratė Variakojienė trumpai
apibūdino sesės Marytės skautišką veiklą.
Laureatė tarė padėkos žodį. Buvo įteikta $1,000
ir premijos lenta.
Toliau vyko seny ir naują valdybą pristaty
mai. ASD pirmininkė t.n. Kristina Bielskutė
iškvietė ir apdovanojo savo buvusią valdybą:
vicepirmininkę t.n. Vidą DamijOnaitytę, sekre
torę t.n. Daną Penčylaitę, iždininkę fil. Juliją
Izokaitytę, vėliavininkę t.n. Jūratę Jankauskaitę
ir kandidačiy globėją fil. Ramoną Steponavičiū
tę. Naujoji išrinkta valdyba: — pirm. t.n. Jūratė
Jankauskaitė, vicepirm. — t.n. Gailė Sabaliaus
kaitė, sekr. — t.n. Ilona Radzevičiūtė, ižd. —
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Korp! VYTIS senjorai: Iš k.: senj. Vilius Žukauskas, tėvūnas fil. Jonas Variakojis, senj.
Darius Buntinas, tėvūnas fil. Ričardas Chiapetta, senj. Edvardas Slivinskas ir senj. Juozas
Vilutis.

Iš k. t.n. Dana Butts, t. n. Ilona Radzevičiūtė, kand. globėja fil. Ramona Steponavičiūtė,
t.n. Vilija Meilytė, t.n. Jennifer Antanaitytė, t.n. Julija Valaitytė.
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t.n. Gailė Butts, vėliavininke — t.n. Dana
Butts, kandidačių globėja — fil. Ramona
Steponavičiūtė. Korp! Vytis senąją valdybą
sudarė: pirm. — senj. Dainius Brazaitis, vicepirm. — senj. Andrius Utz, ižd. — senj. And
rius Panaras, vėliavininkas — senj. Tadas
Misiūnas, tėvūnai — fil. Ričardas Chiapetta ir
fil. Jonas Variakojis. Naujoje valdyboje pasilie
ka tas pats pirmininkas ir vicepirmininkas, ižd.
— fil. Ričardas Chiapetta, vėliav. — senj.
Vilius Žukauskas, korespondentas — senj.

Tadas Misiūnas, renginiu koordinatorius —
senj. Edvardas Slivinskas, tėvūnas — fil. Jonas
Variakojis, jo padėjėjas — senj. Andrius Pana

ras. FSS-gai nuo Naujųjų metU vadovaus fil.
Vilija Kerelytė. Dar kartą buvo pristatyti nauji
ASS nariai.
Pasibaigus akademinei programos daliai,
meninę dalį atliko Kazys ir Manigirdas Motekaičiai. K. Motekaitis smuikavo, jam akompa
navo M. Motekaitis. Programa buvo įdomi,
kultūringa. Meninę dalį sekė nauju nariu valsas
ir šokiai, kuriems grojo ,Žaibo“ orkestras.

Akademiką metinė šventė yra pradžia
rudeninės veiklos. Linkime daug sėkmės nau
joms valdyboms skautavimo darbuose. Nekantiai lauksime ju tolimesniu užsimojimu.

A.S.S. vadijos pirm. fil. E. Korzonas užriša kaklaraišti paskautininkui^savo vaikaičiui fil.
A. Kor&nui.
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skautišką seimą paliko

Paskutinė fil. H. Jonaičio nuotrauka su Alg. Žilinsku, S. Gedgaudienė, velionis ir
neatpažintas.

Praėjusiame numeryje rašėme apie gražią
prof. fil. HENRIKO JONAIČIO, Vilniaus
universiteto fizikos fakulteto bendrosios fizikos
ir spektroskopijos katedros vedėjo 80 mėty
sukaktį. Tuo pačiu buvo atžymėta dar dvi
sukaktys: darbo 65 mėty ir 50 mėty fizikos
fakultete. Sukaktuvininkas rasdavo laiko Dr.
Jono Basanavičiaus akademiky skauty draugo
vei. Sveikintoją buvo daug. Buvo džiaugs
mingos akimirkos ir... spaliy mėn. 14 dieną fil.
Henrikas staigiai iškeliavo į Anapus, nesugrįž
tamai. Paliko didelę spragą atgimusios skautybės darbe.

Fil. Dr. Janina SKIBNIAUSKAITĖMAŽELIENĖ gyvenusi Adelaidės mieste
Australijoje, mirė š.m. lapkričio mėnesyje.

Velionė į A.S.D. eiles įstojo studijuodama
Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Vėliau,
karo metu gyveno Freiburgo/Br. mieste piety
Vokietijoje. Emigravusi į Australiją vėl įsijungė
į akademiky skauty eiles ir j y vadovavimo
darbą Adelaidėje. Velionės liūdi likusi šeima ir
A.S.S. skyrius.

Nuėjo namo...
s. fil. Evelina Kolupailaitb-Masiokienė
1920.V.28 d. t 1993.XI.19 d.

ASS Garbės nario prof. Stepono Kolupai
los vyriausia duktė — iš trijų duktery daugiau
sia į tėvą panaši savo būdu ir bruožais —
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Sesė Evelina—nuo mažens skautė Kaune.
Draugininke — Kauno skaučių tunte ir toliau
įstojusi į VDU Humanitarinią mokslą fakultetą
pasipuošia ASD spalvomis 1938 m., kuriomis
visad didžiavosi ir džiaugėsi.
Darbščiai ir pareigingai studentei studiją
nesutrukdė vedybos 1939 m. Jaunas aviacijos
karininkas Bronius Masiokas Eveliną lydėjo ir
globojo iki paskutinio atodūsio: per visą II-jo
Pas. karo odisėją — Kempteno pabėgėliu
stovyklą ir Šiaurės Ameriką.
Masiokai apkeliavo Ameriką, o Evelina
kiekvieną kelionę aprašė atskirame dienyne.
Nesišykštėjo kelionią įspūdžiais ir lietuvią
spaudoje pasidalinti.
Rodos taip neseniai Kolupailą namuose
Fredoje (Kauno priemiestis) ruošėmės egzami
nams — o šiandien Evelina baigė sėkmingai
gyvenimo egzaminus ir išėjo į tuos namus, iš
kurią negrįžtama.
Ilsėkis ramybėje sese Evelina...
staiga mirė Aurora, Colorado.
Atlikusi sau uždėtu pareigą: paruošė ir
atspausdino liet. — angly kalbos žodyną (kurį
prof. A. Klimas pavadino „storuliu“), dedikavę
jį prof. Kolupailos atminimui — abu su vyru
Bronium Masioku nuvežė jį šią vasarą į Lietu
vą. Ten dalyvavo prof. S. K. 100 metą sukak
ties apeigose.

A.t A.
Fil. EVELINAI MASIOKIENEI
iš keliavus Amžinybėn, jos vyrui
inž. BRONIUI MASIOKUI, sese
rims — ANTANINAI BULOTIE
NEI su šeima ir EUGENIJAI
KOLUPAILAITEI bei viešiems
artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
Akademinis Skautu Sąjūdis
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Halina Plaušinaitienė

Redakcijos prierašas. Velionė pageidavo, kad
asmenys norintieji paaukoti, prašomi aukas
siusti prof. Stepono Kolupailos vardo studentu
pašalpos fondui, adr.: B. Masiokas, 13902 E.
Marina Dr.#404, Aurora, CO 80014-5522.

Brangiam Vyrui ir Tėveliui
A.t A.

VLADUI BŪTĖNUI

Amžinybėn išėjus, nuoširdžiausią
užuojautą reiškiame žmonai DA
LIAI bei sūnums filisteriams GIN
TAUTUI ir EUGENIJUI.
Filisteriu Skautu Sąjungos
Chicagos skyrius
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V. Landsbergis lanko akademikus skautus Čikagoje

Po pasikalbėjimo A.S.S. būstinėje, sėdi filisteriai, iš k.: J. Dainauskas, prof. V.
Landsbergis, E. Korzonas, J. Variakojienė, stovi iš k.: R. Griškelis, A. Stepaitis, L
Maskoliūnas, V. Šliūpas, V. Statkus, V. Miklinąs, H. Plaušinaitienė ir prof Mariūnas.

Foto J. Tamulaičio
Atskirą susitikimą su prof. Vytautu Lands
bergiu suruošė Akademinio Skautą Sąjūdžio
Vydūno Fondas savo būstinėje Čikagoje. Pobū
viui pirmininkavo Leonas Maskaliūnas. Pasvei
kinęs garbingąjį svečią, jis pakvietė kalbėti
Akademinio Skautą Sąjūdžio vadijos pirminin

ką Edmundą Korzoną, kuris taip pat sveikino
svečią jo vadovaujamos organizacijos vardu.
Vydūno Fondo valdybos pirm, pavad. Jūratė
Variakojienė svečiui įteikė bronzinį Vydūno
medalį. Ilgesnį pokalbį apie Akademinį Skautą
Sąjūdį ir Vydūno Fondą tarė ilgametis valdybos
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A.S.S. vadijos pirm. fil. E. Korzonas sveikina garbingąjį svečią, iš k.: fil. J. Damauskas,
prof. V. Landsbergis, fil. J. Variakojienč ir fil. E. Korzonas. Foto J. Tamulaičio.

pirmininkas Vytautas Mikūnas. Jis supažindino
svečia su atliktais darbais ir ateities planais.
Atsilankymo atminimui buvo įteiktas paskutinis
Vydūno Fondo leidinys su visą
dalyviy
parašais. Tai naujai atspausdinta prof. Juozo
Jakšto knyga Nepriklausomos Lietuvos Istorija,
1918-1940 metai. Buvo pakeltos šampano
taurės ir svečio garbei sugiedota ilgiausiu mėty.
Prof. Vytautas Landsbergis kalbėjo apie
šiuolaikines Lietuvos jaunimo problemas.
Pranešimas buvo įdomus ir naudingas klausyto
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jams. Atsidėkadamas už priėmimą, svečias
padovanojo gražy lietuvišky liny rankšluostį,
kuris nuo šiol puoš akademiky skauty būstinę
Chicagoje. Kiti draugiški pokalbiai vyko Nidos
restorane bevalgant lietuviškus pietus. Laikas
buvo ribotas ir malonius pokalbius teko nu
traukti. Svečio jau laukė lėktuvas kelionei atgal
į Vilniy. Akademikai skautai yra dėkingi už
jiems skirtą laiką ir dėmesį.

Vytautas P. Mikūnas
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Fil. pik. Algimantas Garsys, dvidešimt

Dr. Stephen Rowell yra paskirta Vydūno

šešerius metus tarnavęs JAV mariną korpuse,
ėjęs atsakingas pareigas ir dalyvavęs Vietnamo
kare, grįžo iš du mėnesius trukusios viešnagės
Lietuvoje. Ten jis dirbo patarėju krašto apsau
gos ministerijoje, „Geležinio vilko“ brigadoje
ir Lietuvos Seimo valstybinio saugumo komi
tete.
Lietuvos kariuomenė šiuo metu turi apie
12.000 karią. Ją sudaro viena lauko kariu
brigada, savanoriai ir trys pulkai krašto apsau
gos reikalams. Kariuomenei vadovauja sovieti
nes karo mokyklas baigusieji karininkai. Pasak
fil. pik. A. Garsio, Lietuvos kariuomenei trūks
ta gero ryšio tarp atskiru jos grupių, vienodo
lygio apmokymo ir gero apginklavimo.
Lietuvos kariu nuotaika esanti gera, dirba
ma nuoširdžiai. Pik. A. Garsini atrodo, kad
ateityjejie galės atlikti jiems patikėtas pareigas.

fondo M. Žilinsko vardo stipendija, kad jis

Fil. Dr. Jurgis Gimbutas atšventė 75

metu sukaktį. Sveikiname jubilijatą ir linkime
ir toliau taip sėkmingai dirbti. Apie save jis yra
pasakęs sekančiai:
Buvau mažiau visuomenininkas, daugiau
„namudininkas“.Nemėgstu posėdžiu, konferen
cijų, visokiu „kultūrinių savaičių“. Geriau dirbti
ką nors konkretaus namie. Kultūros srityje
turbūt rašymas Lietuviu enciklopedijai ir jos
paskutinio tomo redagavimas suteikė man
daugiausia pasitenkinimo. Visuomeniniame
bare man patiko darbas su Lituanistikos institu
tu, ypač 1973-1978 metais, kada buvau prezi
diumo pirmininkas ir patyriau sklandą iškiliu
mokslininką talkininkavimą. Profesinis inžinie
riaus darbas buvo neišvengiamas dėl pragyveni
mo, nes už kitą veiklą niekas nieko nemokėjo.
Po 18 metu kantraus darbo inžinierių konsul
tantu firmoje Bostone buvau išrinktas partneriu
ir likusius 16 metu vadovavau vietiniu inžinie
rių grupei, nors angliškai tebekalbu su „svetimu
akcentu“. Tada ir profesinis darbas pasidarė
mielas. Kitose srityse? Trumpai: mėgstu turiz
mą, muziką, grožinę literatūrą, auginu gėles.
Nesportuoju.

galėtu atvykti į Klaipėdos universitetą ir ten
trejus metus dirbti Vakaru Lietuvos ir Prūsijos
istorijos centre vadovaujamam Dr. Alvydui
Nikžontaičiui.
Dr. Stephen Rowell yra šveicarą kilmės,
gimė 1964.1.9 d. Leicestershire. 1982-1985 m.
studijavo ir baigė B A laipsniu Magdalene
kolegiją Cambridge (lotyną, prancūzą, rusą ir
italą kalbas), užbaigė 1989 m. MA laipsniu.
1986-1988 m. tyrimą studijos apie Lietuvos
viduramžius Leslie Wilson Research Scholen
Magdalene Kolegijoje Cambridge. 1991 m. už
dizertaciją „Krikščionybės reikšmė paskutinėje
pagoniu valstybėje Europoje: Lietuva 13151342“ gavo Ph.D. laipsnį 1991 m.

Dr. Rowell, paklaustas kodėl susidomėjo
Lietuvos istorija, rašo: „Buvau susidomėjęs
viduramžiu rusą istorija. Tačiau bestudijuoda
mas Maskvos iškilimą, sužinojau, kad 1341 m.
mirė 3 galingi valdovai — Ivan Kalita, totorią
khanas Uzbek, ir Lietuvos Gediminas. Pastara
sis buvo pats galingiausias, bet jam nebuvo
pašvęstas joksai mokslinis veikalas anglą kalba,
o apie Maskvos bei totorią valdovus daug
rašyta. Man atrodė, kad vertingiausia būtą
mano laiką pašvęsti valdovui, kuris sugebėjo
manipuliuoti Romos ir Bizantiumo bažnyčią
hierarchijas, ir sukūrė sąlygas, kuriuose Vil
nius, o ne Maskva, beveik tapo Rusijos valdo
vu.
Fil. Dr. Živilė GIMBUTAITĖ jau trečius

metus Vytauto Didžiojo universitete Kaune
lietuviškai dėsto pasaulinę literatūrą ir moko
anglą kalbą.
Fil. Dr. Vytautas ČERNIUS sėkmingai

dirba Vytauto Didžiojo universitete. Šiomis

dienomis jis vėl išvyko ten dirbti mokytoją
patobulinime. Jis paruošė ir išleido knygą
„Mokslininko Pagelbininkas“. Ji sulaukė labai
gero įvertinimo. Yra paruošta nauja didesnė
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knygos laida. Knygoje daug dėmesio skiriama
jaunuoliu augimo, mokymo ir mokymosi proce
se, keitimosi psichologijų ir keitimosi atvejus,
demokratijos koncepcijų ir praktiku mokykloje.
Žinios apie įvairius egzaminus naudingus
mokiniu diferenciacijasjaunimo organizacijose,
įskaitant ir skautus. Knyga turės naują vardą
„Mokytoju Žinynas“, ją leis Vilniuje, Vydūno

Fondo lėšomis.

dirba lankydama Vilniaus ligonius, našlaitynus
ir vaiką su negalia. Ji dar dėsto universitete,
padeda išvystyti mokymo planus, rašo vadovėlį
ir apskritai stengiasi pakeisti žmonią nuomonę
apie invalidus. Jos vyras fil. Algis Rimas yra
atsakingas pareigūnas JAV ambasadoje Vil
niuje.
Fil. Antanas DUNDZILA baigia reda

VYDŪNO FONDAS paskyrė 11 stipen

dijų studentams Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir
Klaipėdos universitetuose. Stipendijos jau yra
įteiktos. Jos sukėlė didelį susidomėjimą, nes iš
menką tėvą uždarbiu ir 28 litu stipendijų yra
labai sunku studijuoti ir pragyventi.
Fil. Milda MIKĖNIENĖ pranešė, kad Los

Angeles akademikai skautai padarė gerąjį
darbelį ir Kalėdų švenčiu proga išsiuntė siunti
nėlius Kėdainių ir Varėnos skautams. Rengia
siuntinėlį ir Vilkaviškio skautams. Ši graži
tradicija yra tęsiama toliau. Pernai Kalėdų
proga du didelius siuntinius išsiuntė Vilniaus
universiteto akademikams skautams.
Fil. Kęstutis J. BILERIS atsiuntė St.

John’s Today laikraščio iškarpą, kurioje gražiai
aprašoma Vilniaus mergaičių choro PASTO
RALE koncertas. Ten rašoma, kad fil. Lucia
PAPARTIS (Ramutė Gaižutytė Papartienė,
N.Y., skyr. pirmininkė) pasidarbavo pasirody
mui ir j u patiektam kultūriniam apsikeitimui su
choro pasirodymu koplyčioje.

guoti leidinį, kuris yra skirtas fil. K. Palčiausko
bylai nušviesti. Paskutiniais gyvenimo metais
fil. K. Palčiauskas savo atsiminimus įkalbėjo į
juostą, iš kurios ir daroma redakcija minėtam
leidiniui.

Iš sesės Jolitos laiškučio
Akademikais galiu tik pasidžiaugti. Ant
koją atsistojo Kauno skyrius. Kai kur jau lenkia
ir Vilnią. Atsiranda akademiką užuomazgos
Klaipėdoje. Ką tik parašiau vienai sesei kandi
datei laišką, tikiuosi, kad ir ten įsisteigs sky
rius.
Metinės šventės proga buvo balius Kaune,
kuriame buvo netoli keturiasdešimt akademiką
(su junjorais ir kandidatėm). Džiaugėsi širdis į
juos visus žiūrint ir slaptai galvojau, kad pernai
per metinę šventę, kai linkėjo, kad kitais metais
būtą mūsą dukart daugiau, aš tais linkėjimais
netikėjau, o jie išsipildė.

Kaunas, 1993.11.13
Prof. Edvardą GUDAVIČIUS jau parašė

Lietuvos istorijos dalį ir atsiuntė Vydūno
Fondui. Šį rašymą finansuoja Vydūno Fondas,

jis pasirūpins ir istorijos išleidimu. Istorija
apims laikotarpį muo priešistoriniu laiku iki šių
dieną. Tai bus pirmoji pilna Lietuvos istorija.
Fil. Dr. Ramunė

RIMIENĖ-VILKU-

TAITYTĖ, kaip rašo JAV ambasadoriaus

žmona Kathleen Johnson (iš Vilniaus), daug
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Mielos Sesės ir Broliai akademikai:
Sveikindami Jus visus 69 metų Korp! Vytis
ir ASD įsisteigimo proga.
ASS Kauno skyrius:
t.n. Nomeda Bepirštytė, t.n. Vanda
Širvy daitę senj. Audrius Lukoševičius, junj.
Giedrius Židonis, junj. Giedrius Glevys, senj.
Laimonas Žukauskas, kand. Dovilė Kar

čiauskaitę t.n. Ieva Augutytė, kand. Laima
Ramanauskaitė ir fil. Alg. Žilinskas.
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AŠTUNTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS
įvyko Padėkos dienos savaitgalyje Lemonte
prie Chicagos. Paskaitininkais ir dalyviais kiek
mažesnis, bet paskaitomis džiuginantis įvykis
JAV ir Kanados lankytojams. Iš Lietuvos
dalyvavo 57 paskaitininkai ir 60 iš JAV ir
Kanados. Paskaitininku iš JAV būtu žymiai
daugiau jeigu paskaitas skaityty angly kalba.
Nuo pirmojo simpoziumo 1969 metais prabėgo
daug laiko, liko primiršti ir jo organizatoriai,
tai A.S.S. nariai fil. Dr. Algirdas Avižienis ir
fil. Dr. Arvydas Kliorė. Simpoziumas buvo
skirtas Lietuvos aukštojo mokslo 400 mėty
sukakčiai paminėti, praėjo labai sėkmingai. Po
24 mėty yra jaučiamas mažas nuovargis, kurį
reikės pavaduoti Lietuvos mokslininkams.

A.S.S. indėlis į simpoziumo ruošimą ir
pravedimą yra nemažas. Organizacinio komite
to pirmininko sunki našta teko fil. Albinui
Kamiui, simpoziumo taryboje dirbo fil. L.
Maskaliūnas ir fil. R. Vitas. Organizaciniame
komitete dirbo: fil. A. Kamius, fil. Ir. Maskaliūnienė ir fil. Snieguolė Zalatorė. Paskaitas
skaitė ar simpoziume dalyvavo: fil.fi!.: A,
Avižienis, I. Čepėnai tė-Užgirienė, R. Narušienė, R. Griškelis, E. Kulikauskas, N. Remeikie
nė, T. Remeikis, R. Vitas ir dar kiti.
Chicaga ir apylinkės simpoziumo nuotaiko
mis dar ilgai gyvens, tai pats gražiausias indėlis
į kultūrinį gyvenimą, kurį gražiai papildė prof.
V. Landsbergio ir ambasadoriaus S. Lozoraičio
dalyvavimas.

Simpoziumo užbaigimo pokylyje, iš k.: prof. V. Landsbergis, J. Variakojienė, V. Šliūpas,
V. Miklinąs ir L. Maskaliūnas.
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Mokslo ir Kūrybos simpoziumo metu buvo suruoštas gausus pokalbis su ambasadoriumi
S. Lozoraičiu. Nuotraukoje akademikai skautai ir dalis svečiu. Sėdi iš k.: E. Korzonas, S.
Lozoraitis ir V. Adamkus, stovi: A. Paužuolis, V. Mikūnas, J. Variakojienė, R. Griškelis,
L. Maskaliūnas, V. Šliūpas, R. Griškelienė, Z. Juškevičienė, A, Stepaitis ir L. Stepaitienė.

L. S.S. vadovybės rinkimai jau yra užbaigti.
Yra išleistas biuletenis Nr.3, kuriame paskelbti
balsavimo daviniai.
A.S.S. 86 nariai užsiregistravo dalyvauti rinki
muose, balsus atsiimto 46 asmenys, t.y. tik
33%. Reikia spėti, kad dėl blogo pašto patarna
vimo dalis nespėjo laiku balsuoti.
I L.S.S. TARYBĄ išrinkti akad. skautai: fil.
M. Mickienė, fil. R. Žilinskienė, fil. M. Griauz
dė, t.n. R. Kemėžaitė ir t.n. T. Rudaitytė.
Į KONTROLĖS KOMISIJĄ iš A.S.S. fil. B.
Juodelis,
Į L.S.S. TARYBĄ brolijos sąrašu: fil. P.
Molis,
J L.S.S. TARYBĄ seserijos sąrašu: fil. R.
Penčylienė, fil. M. Arlauskienė, fil. J. Kerelienė,
J L.S.S. TARYBĄ A.S.S. sąrašu: fil.fil.: K.
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Ječius, V. Mačiulienė, N. Bichnevičiūtė, V.
Vidugiris,
VYRIAUSIAS SKAUTININKU fil. A. Sekas,
A.S.S. VADUOS PIRMININKU fil. G.
Leškys, pavad. fil. E. Vilkas,
RAMIOJO VANDENYNO RAJONO VADE
fil. Z. Čemeckaitė-Rahbar.
GARBĖS GYNĖJU fil. K. Matonis (brolijos)
ir fil. J. Damauskas (A.S.S.).
Sveikiname išrinktuosius ir linkime sėkmės
ir ištvermės naujose pareigose. Rinkimus
pravedė visa eilė Los Angeles A.S.S. nariu; fil.
E. Vilkas, prezidiumo pirmininkas, fil. V.
Varnas, mandatu komisijos pirmininkas, fil V.
Vidugiris, nutarimu komisijos pirmininkas, fil.
Z. Rahbar, narė, fil. R. Polikaitienė, balsu
skaičiavimo komisijos pirmininkė, fil. R. Jogienė, ir fil. R. Žukienė, narė.
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METINĖ A.S.S. ŠVENTĖ KAUNE

Metinė šventė Kaune prie stalo.

Lapkričio 13 d. Kaune, metinės šventės
metu, įvyko ir Korp! VYTIS ir ASD sueigos,
kuriu metu buvo perrinktos vadovybės. ASD
nauja pirmininke išsirinko t.n. Jolitą Buzaitytę.
Korp! VYTIS pirmininku išrinko kaunietį senj.
Audriu Lukoševičių. Audrius studijuoja VU
Kauno humanitariniame fakultete, trečiame
kurse. Malonu pažymėti, kad atsirado žmonių,
kurie savo noru ėmėsi šio sunkaus, bet kartu
įdomaus darbo ir pasiryžo toliau tęsti prieš
keturis metus pradėta studentu skautu judėjimą.
Mano pačio pasitraukimu iš pirmininko pareigu
lėmė tai, kad 93/94 m. yra mano paskutiniai
studijų metai, kuriu metu turėsiu išlaikyti
valstybinius baigiamuosius egzaminus, bei
apsiginti diplominį darbą. Tačiau tai nereiškia,
kad dabar nebeskirsiu laiko savo ankstesniam
darbui akad. skautu judėjime. Aš puikiai
prisimenu, kaip mums pirmiesiems studentams

skautams buvo sunku organizuoti savo veikla,
neturint nei patyrimo, nei elementariausio
supratimo apie akademinę skautybę. Audriui
paprašius ir kitiems senjorams pritarus tapau
Korp! VYTIS pirmininko pavaduotoju.
Jau minėjau, kad lapkričio mėn. Kaune
vyko AS S metinė šventė. Pirma karta ja suren
gė Kauno skyrius. Kaip ir ankstesniais metais
gausiausiai dalyvavo Vilniaus ir Kauno akade
mikai skautai, tačiau šiais metais buvo dar ir
besikuriančia Klaipėdos universiteto bei Šiau
lių Ped. inst. nariai. Dalyvavo arti 50 Korp!
VYTIS ir ASD nariu.
Tad tokios geros naujienos iš Lietuvos.
Linkiu linksmu artėjančiu švenčiu broliams ir
sesėms!
Ad Meliorem!
senj. Rolandas Kačinskas
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A.S.S. KALĖDINĖ SUEIGA
Gruodžio 15 d. vakare
ASS Vadijos nariai rinkosi
į skautu buklu, kol kas dar
tebesantį Chicagoj, kalėdi
niam pabendravimui, kuris
jau tapo tradicija. Baigėsi
trijų metu kadencija, su
kai kuriais Vadijos nariais
teko dirbti ir praeitoj ka
dencijoj, tai jau šešeri
metai praleisti kartu, o su
fil. Danute Eidukiene ir
dar ilgiau. Ir kur tie metai
nukeliavo?! Po šešeriu
darbo metu lyg ir gaila
buvo eiti paskutinį kartu į
Kalėdinio pobūvio dalyviai A. S. S. būstinėje. Foto J. Variakojienės.
buklu ir sakyti „sudie“
vietoj „iki pasimatymo“.
Fil. Jūratės Variakojienės, parengimu
ties minėjime, užmezgėm ryšius su Lietuvos
vadovės, dėka būklas greitai keitėsi. Atsirado
pavieniais skautais, nesusipykom, ir ačiū Die
vui, nė vieno nepalaidojom (kas dabar darosi
kalėdinės staltiesės, kalėdinės gėlės ir visokie
skanumynai ant stalo. Rinkosi ASS Vadijos,
labai aktualu). Garbės teismo pirmininkas,
ASD, Korp! Vytis ir F.S.S. nariai. Fil. Jonas
pasiskundė „labai blogais metais“ — visu laiku
Damauskas ant kiekvieno valgio uždėjo po
buvo be darbo ir neturėjo nė vienos bylos.
mažą gabalėlį plotkelės. ASS Vadijos pirminin
Besivaišinant sveikino Vydūno Fondo
kas fil. Edmundas Korzonas pradėjo šį kalėdinį
Tarybos pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas,
posėdį, (kurio nereikia protokoluoti), laužyda
Valdybos pirmininkas — fil. Vytautas Mikūmas plotkelę ir kiekvienam palinkėdamas
nas. Filisteriu skyriaus vardu — vice pirminin
kė fil. Renata Variakojytė, ASD vardu — t.n.
gražiu ir maloniu švenčiu. Visi susirinkę pase
Jūratė Jankauskaitė, Korp! Vytis — senj.
kė pirmininko pavyzdžiu ir sveikino vienas kita
Andrius Utz, taip pat savo sveikinimus pridėjo
artėjančiu švenčiu proga. Pagal lietuviška
fil. Nida Bichnevičiūtė, fil. Vytenis Kirvelaitis
tradicija reikia laužti plotkelės kaip galima
daugiau, tada ilgai ir laimingai gyvensi. Mes
ir senj. Tadas Misiūnas, ir visku susumavo
mandagūs, tik po maža trupinėlį telaužėm.
mūsų gerbiamas fil. J. Damauskas. Baigiant šį
pabendravimą-posėdį, fil. Ed. Korzonas padė
Atrodo, kad daugumas šito papročio visai
nežino. Ir gerai, nes kitaip plotkeles reikėtų
kojo visiems už atliktu darbu ir dar kartu palin
kepti duonos kepalo dydžio.
kėjo sėkmingu ir sveiku 1994-tuju mėty. Buvo
nusifotografuota, padainuota. Sueigų baigėm
Apžvelgė praeitu metu veikla — turėjom
sugiedodami „Gaudeamus“, ir sustoję ratu,
21 Vadijos posėdį, du didelius renginius: fil.
skautiškai suėmę rankas, atsisveikinom su
Broniaus Kviklio akademija, minint pirmąsias
mirties metines ir fil. kun. Juozo Vaišnio, SJ
„Ateina naktis“.
auksinį kunigystės jubiliejų, dalyvavom Jubilie
fil. Al. Likanderienė
jinėj Stovykloj ir Skautu Aido 75 metu sukak
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Baigė studijas, išvyko dirbti Lietuvon
Visu studijų metu, Rūta aktyviai dalyvavo
lietuviškoje veikloje: buvo JAV Lietuviu Jauni
mo Sąjungos sekretorė, 1991 metais laimėjo
Petro Čepo Jaunimo Fondo premiją, šoko

tautinius šokius Bostono „Sambūrio“ grupėje.
Bendradarbiavo radijo programai „Laisvės
Varpas“. Dirbo su skautais ir akademikais.
Priklausė Baltijos Tuntui.
1991 metais, lankydama Vilniaus universi
tetą, vieną semestrą bendravo su Lietuvoje
besikuriančiais skautais akademikais. Rūta kaip
atstovė dalyvavo VII Pasaulio Lietuviu Jauni
mo Kongrese Pietą Amerikoje, kurio metu

Rūta Kalvaitytė

Šį pavasarį Boston College įteikė Rūtai
Kalvaitytei Politiniu Mokslu bakalauro ir
magistro laipsnius. Šie laipsniai — tai keturią

metu BA/MA dvigubu laipsniu programos
rezultatas. Rūtos magistro tezės tema: „Lietu
vos Respublikos Santykiai su TSRS ir Jos
įpėdiniu, Rusijos Federacija“.

buvo išrinkta Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sąjun
gos vice-pirmininlsė.
Rūta yra baigusi Bishop Fechan katalikišką
gimnaziją, kurią lankydama 4 metus priklausė
Debate grupei ir buvo National Honor Society
narė.
Baigusi mokslus, rugsėjo mėnesį, Rūta
išvyko į Vilnią metams dirbti su Tėvynės
Sąjunga ir taip pat ruošti VIII Pasaulio Lietuviu
Jaunimo Kongreso programasLietuvoj,Latvijoj
ir Estijoj. Tikimės, kad sesė Rūta ras laiko
pasidarbuoti su Akademinio Skautu Sąjūdžio
skyriuje Vilniaus universitete.

Kalėdinio pobūvio dalyviai A.S.S. būstinėje.
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