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Š.m. sausio 9 d. suėjo 50 metų nuo pirmojo ir paskutinio nepriklausomos Lietuvos
valstybėsprezidento Antano Smetonos netikėtos mirties Clevelando mieste. Jo nuopelnus
Lietuvai nepaneigs ir jo priešai. Skautams jis yra neužmirštamas ir dėl to, kad eilę metų
ėjo skautų šefo pareigas. Daug pasidarbavo Lietuvos skautams, lankydavosi skautų
šventėse, tardavo sveikinimo žodį.

TAUTIŠKUMAS YRA IR VISUOTINIŠKAS
ŽMONIŠKUMAS*
Mūsų skautų Brolijos ir Seserijos sukaktuvių minėjimas yra gera proga
įsivaizduoti aną metą, kada, pasiskelbus Lietuvai nepriklausoma valstybe, tauta laukė
susidarant savos vyriausybės. Vėlyvą rudenį 1918 m. ji ir susidarė. Įsikūrė tuomet
Vilniuje ir skautų organizacija. Nualinta ir nukamuota Lietuva didžia viltimi kėlės
geresnėn ateitim
Mūsų atetis — jaunimas. Dar svetimoje valdžioje tebesant, buvo slaptų
moksleivių kuopelių, gaivinusių ir ugdžiusių savo tautinį ir religinį jausmą. Jų tarpan
spraudės iš rytų istorinio materializmo srovė, nešusi luominę etiką. Tatai buvo
priešinga mūsų tautai, nes jos idealas iš senovės buvo Dievas, Tėvynė ir Artimas. Jam
auklėti tiko geriausiai skautų organizacija su savo išmėgintais auklėjimo būdais. Į ką
dairytis ir linkti, siekiant laisvės? Į rytus ar į vakarus? Atsakymas buvo išspręstas
lietuvių tautos patyrimo. Iš rytų ji negalėjo laukti nieko gero, kentėjusi vien panieką
ir vargą. Viltis žibėjo iš vakarų: ten laisvė, aukštas kultūros gyvenimas, apstus
dvasinių gėrybių lobynas.
Jauni vyrai, mokytojai ir kariai, ryžos, tokios minties vedami ir įkūrė skautų
draugiją. Mažas jų skaičius, o dvasia jų buvo stipri. Jie tikėjo, kad dirva bus derlinga
ir duos geriausių vaisių. Ir neapsiriko. Šit po 20 metų nebe dešimtimis, o šimtais
skaičiuojame skautų vadovus, mokytojus ir auklėtojus, nebe šimtus, o tūkstančius
turime skautų jaunuolių, berniukų ir mergaičių. Maža organizacija, prasidėjusi
Vilniuje, dabar yra paplitusi po visą Lietuvą. Ji ne tik skaičium padidėjo, bet ir jos
galia išaugo. Ji turi nemažą periodinę ir neperiodinę literatūrą, suspietė apie save
daug išlavintų auklėtojų, vyrų ir moterų, sutvarkė savo gyvenimą statutu, priderinusi
jį mūsų tautos ypatybėms. Juk skautizmo dėsnių pamatas yra žmoniškumas, visuotinės
dvasios vertybės, taikomos kiekvienai tautai skyrium. Šia prasme teko statutas
sutautinti.
Save pažinti yra reikalingiausias dalykas. Tuo ir pradedamas auklėjimas. Mū$ų
jaunuoliai, tvarkingai sutelkti vienon organizacijon, bendraudami kitą kits auklėja, ir
save geriau pažįsta. Savo kelionėmis ir stovyklomis jie gauna plačiau pažinti ir savo
kraštą.

Prezidento A Smetonos kalba pasakyta švenčiant Lietuvos Skautų Sąjungos 20 metų
įkūrimo sukaktį. Ji yra aktuali ir šiandieną mums švenčiant 75 metų Jubiliejų.
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ANTANAS SMETONA
Respublikos Prezidentas
Mielą tėvynę geriau pažinę, mes geriau saugome ir giname jos sienas. Tačia
pravartu žinoti, kas yra ir kas darosi ir toliau už jų. Toliau yra daug kas vert
įsisavinti. Taigi mūsų skautai bendradarbiauja su kitų kraštų skautais ir bendraudan
skelbia jiems Lietuvos vardą ir lietuvių gyvenimą. Iš svetimšalių laikraščių nekart
esame gavę patirti, kaip mūsų jaunuoliai savo palapinėmis esą įdomūs pasirodę. I
tikrai pasirodo jie tautiškai, kaip gali lietuviai pasirodyti geromis savo ypatybėm!!
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Kitų kraštų skautai lankėsi Lietuvoje, kaip svečiai, ir, pažinę ją iš geros pusės,
grįždavo namon gerai nusiteikę. Taip tad ir jie garsino lietuvių vardą. Didis buvo
įvykis, kai skautizmo kūrėjas, lordas Baden Powel, atsilankė su daugybe palydovų,
svečių ir viešnių, mūsų gražiame pajūryje Palangoje. Savo atsilankymu jis padarė daug
gero mūsų tautai. Nepamiršime tų valandų, kaip jis mielai bendravo su mūsų skautų
vadais ir vadovais, kaip gėrėjosi mūsų jaunimu, skautiškai auklėjamu. Savo gerus
įspūdžius iš Lietuvos aprašė svečiai ir Didžiajai Britanijai.
Taip tad mūsų skautai per 20 m. labai sustiprėjo savybėje ir sudomino Lietuva
kitus kraštus. Šiandien turėtų būti linksma diena, kad nebūtų liūdno meto,
atjaučiamo visame pasaulyje. Visur baidomasi karo, kuris sutrikdytų gerą tautų
bendravimą. Prasidėjus ūkinei ir socialinei autarkijai, tariant pasitikėjimui ir
pasitenkinimui tik savo krašto gyvenimu, sekė ir kultūrinė autarkija. Tautos lyg
norėtų vien savyje rasti ko joms reikia, rasti vien savų dvasinių ir medžiaginių
vertybių. Vienas kraštas nuo kito apsitveria tvirtovėmis, nebegerbią tarptautinių
sutarčių. Sako, jos atgyventos, pasenusios. Nebetikra tautų laisvė. Tatai visi junta.
Vieton visuotinės etikos braunasi nacionalistinė etika. Jau arti to, kad žmogus žmogui
ir tauta tautai darosi vilkai. Kadangi radijui nėra sienų, tai siaurosios etikos
(luominės ir nacionalistinės) srovė per jį visur prasiveržia.
Dėl to nereikia nusiminti. Visuotiniai dėsniai, kuriais žmonija gyveno tūkstančius
metų, yra tikri ir stipresni už naujinius, kartkartėmis pasireiškiančius vienur
smarkiau, kitur silpniau. Taip moko mus ir istorija. Žmonijos jūra banguoja į vieną
ar kitą kraštą, galiausiai betgi laimi sąmonėje tikra dvasinė kultūra. Taigi ir dabar,
apsišarvojus drąsa ir ištverme, reikia vykti seniau įtrintais keliais, numatant pro
ūkanotą dangų, o kartais tarp audrų vėsulų, skaistesnę ateitį. Kelias, kuriuo vedamas
mūsų jaunimas, yra ištirtas ir tikras. Jo auklėjimui neturime būti abejingi. Ne
patėviai, o tėvai juk auklėja mūsų jaunimą. Ateitis radijų ir lėktuvų, bet ne autarkijos.
ši yra laiko dalykas, pairusios kapitalizmo tvarkos pasėka. Iš to pairimo rasis nauja
santvarka. Kraštai autarkijos ribose dūsta, trokšta. Laisvesni dvasinių ir medžiaginių
gėrybių mainai yra reikalingi tautoms. Tai ką vadiname tautišku, ne visai savo yra.
Vienų paveldėjimas iš kitų yra būtinas dalykas. Taigi autarkijos nešama etika yra ne
ilgam, nors ji šiam metui ir neišvengiama pasirodė.
Tautiškai auklėti yra drauge auklėti žmoniškai. Šitokios linkmės laikydamos,
mūsų skautų organizacija daug laimėjo. Jos įtaką juntame visur Lietuvos gyvenime.
Kaip ūkininkui berti dirvon grūdai ne visi išdygsta, taip ir auklėtojai nevisiems
auklėtiniams prigydo dorybes. Ir vis dėlto organizuotas jaunimo auklėjimas yra didelis
nepakeičiamas dalykas. Tatai supranta mokykla ir šeima ir džiaugiasi tėvai, kad jų
vaikai, skautais pabuvę, darosi geresni.
Skautų Brolijai ir Seserijai švenčiant savo 20 m. sukaktį, pasisėmus iš savo
praeities stiprybės, reikia eiti toliau nužymėtomis gairėmis ir tikėti, kad jų auklėjimo
darbas atneš daug dvasios pelno mūsų tėvynei. O kas už tų darbų? Kokia padėka?
Tėvynės labui, kariškiai sako. Į ją sutelkime dėmesį ir jei nerimas, kai gali būti
pavojaus, mylėkime tėvynę dar labiau, jos sargyboje budėkime dar stropiau. Jums
budėjimas yra jaunimo auklėjimas. Už tai jums dėkoju iš visos širdies. Budėkite
toliau!
A. SMETONA
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VASARIO 16 d. PROGA
KĘSTUTIS JEČIUS

Kalbėti iškilmingame Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime (Chicago’je vasario
13 d. Jaunimo centro salėje. Red.) yra ne
lengva, man tai yra pirmas kartas, ir nežinau
kaip pasiseks. Nevarginsiu jūsų su Lietuvos
istorija, nes jūs ją gerai žinote, be abejo,
geriau už mane. Nejaudinsiu jūsų patrioti
niais žodžiais, šūkiais ar įsipareigojimais.
Prieš 76-šeris metus, vasario 16-tą dieną
Lietuva paskelbė savo Nepriklausomybę.
Nuo 1918-tų metų, visi lietuviai, kur jie
bebūtų, kasmet susirenka paminėti šią šven
tę. Štai ir mes čia susirinkome šią tradiciją
tęsti.
Bet, ar tikrai žinome, kodėl šią tradiciją
tęsiame? Ar esame pagalvoję, kodėl švenčia
me vasario 16-tą, ar kodėl einame į šiuos
minėjimus? Kartais pagalvoju, kad vasario
16-tos dienos minėjimai yra tapę pareiga,
taip kaip sekmadieniais išklausome šventas
mišias. Noriu tikėti, kad ši diena kiekvienam
iš mūsų turi kitokią reikšmę.
Labai norėčiau kiekvieną iš jūsų pa
klausti, ką jums ši diena, vasario 16-toji
reiškia.
Šalia to, kad šiandien minime Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimą, ši diena
primena man, kad aš esu lietuvis ir didžiuo
juos savo kilme. Ši diena primena man, kad
aš turiu tris pareigas:
1. Išlikti lietuviu.
2. Padėti išlaikyti lietuvybę išeivijoje.
3. Padėti Tėvynei Lietuvai.
Man šios trys pareigos neatrodo sunkios,
ir manau, kad aš jas gana gerai atlieku.
Tačiau kartais kyla abejonės.
Užaugus, subrendus ir gyvenant svetima
me krašte ne lietuviškoje apylinkėje, man
kartais sunku nuspręsti, ar aš tikrai esu
lietuvis. Kartais klausiu savęs ir kitų, ar yra
tam nustatytas kriterijus.

• Ar aš išlikau lietuviu vien dėl to, kad
kalbu, skaitau ir rašau lietuviškai?
• Ar aš išlikau lietuviu vien dėl to, kad
lankau lietuviškus parengimus, kada turiu
laiko ar noro?
• Ar aš išlikau lietuviu dėl to, kad karts
nuo karto finansiškai remiu ir skaitau lietu
višką spaudą?
• Ar aš esu lietuvis, tegul tą įvertinimą
padaro kiti, ypač nelietuviai. Manau, kad aš
turėčiau skirtis nuo jų. Kaip man išsiskirti?
Užrašo ant kaktos, kad esu lietuvis — neuž
tenka. Privalau jiems pristatyti, kas ir kur yra
Lietuva, jos atsiekimus, jos kultūrą, o ypač
lietuvių įnašą šio krašto ir viso pasaulio
naudai. Žinau, kad aš galėčiau daug daugiau
padaryti, tik dažnai neturiu drąsos ar vengiu.
Kaip gi toliau aš padedu išlaikyti lietuvy
bę išeivijoje? Nekalbėsiu apie savo vaikus ar
anūkus. Jų čia nėra. Galiu tik pasakyti, kad
susikalbame lietuviškai, kad jie nesigėdina
prisipažinti esą lietuviškos kilmės, ir kad jų
tėvai darbuojasi lietuviškoje visuomenėje.
Bet šito neužtenka. Šioje salėje nematau per
daug už save jaunesnių. Kodėl?
• Gal nesu pašventęs užtenkamai laiko
jaunesniesiems?
• Gal nemokėjau ar nesugebėjau jiems
pristatyti lietuvybės reikšmę?
• Gal mano metodai ir galvosena nesu
tampa su jų samprotavimu?
• Gal ne kiekvienas jaunesnysis nori išlikti
tokiu lietuviu kaip aš? Taigi, kas prieš akis?
• Matau, kad tvirčiau turiu remti jaunes
niuosius, jų pastangas, jų renginius.
• Matau, kad turiu kreipti didesnį dėmesį
į lituanistines mokykla ir jaunimo organiza
cijas.
• Matau, kad turiu kreipti didesnį dėmesį
į išeivijos lietuvišką spaudą ir kultūrines
apraiškas.
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• Norėčiau matyti, kaip Lietuva stengiasi
atsistoti ant tvirtų finansinių kojų.
• Norėčiau matyti, kaip Lietuva stengiasi
tvarkytis mums suprantamais demokratiškais
principais, atsižvelgdama į kiekvieną savo
pilietį.
• Norėčiau matyti Lietuvą, kuri tampa
pavyzdžiu kitoms tautoms, kad ir didesnėms.
Mano įnašas, koks jis bebūtų, pridėjus jį
prie mūsų visų pastangų pagreitins išvardintų
mano norų įgyvendinimą.
Tad štai, ką man reiškia vasario 16-toji
ir kokios yra mano pareigos. Šiandien ir
kiekvienais metais yra pravartu atlikti savo
tišką sąžinės perkratymą, būtent: ar per
pereitus metus atlikau savo pareigas lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje?
Jei jūs, bent dalinai, sutinkate su tuo, ką
man reiškia ši diena, vasario 16-toji, ir ko
kias pareigas ji man uždeda, tai kviečiu ir jus
apie tai pagalvoti ir pasižadėti našiam dar
bui. Gal kitais metais matysime čia naujų
veidų, ne tik savus.

• Matau, kad turiu dar labiau stengtis
pristatydamas lietuviškąsias vertybes jaunes
niesiems.
• Matau, kad turiu dar labiau stengtis
aiškindamas kitiems, kodėl reikia išlikti
lietuviais ir išlaikyti lietuvybę, taip kaip aš ją
suprantu.
• Dirva plati, ar užteks man laiko?
Eisiu prie trečios pareigos, būtent:
padėti tėvynei Lietuvai. Bet kaip jai padėti ir
kodėl? Šiuo metu šelpiu gimines, pažįsta
mus, našlaičius, benamius, ligonius, tremti
nius. Šelpiu tiesioginiai, ar per veikiančias
labdaros organizacijas. Bet tai yra tik labda
ra, kurios gal būt neįvertina visas kraštas. O
vis dėl to norėčiau padėti daugiau.
Kaip galiu padėti daugiau? Čia ir kyla
klausimas: kur ir kaip?
• Norėčiau matyti Lietuvą bent tokią,
kokią palikau prieš 50 metų, bet tada ją
mačiau akimis vaiko.
• Norėčiau matyti Lietuvą ne tik panašią
į kraštą, kuriame gyvenu, bet ir geresnę.

Mirus

A. f A.

VYTAUTUI REMEIKIUI
reiškiam gilią užuojautą jo mylimai žmonai p. ONAI, dukroms
NIJOLEI ir VIKTORIJAI, sūnui prof. dr. TOMUI, jų šeimoms ir
visiems giminėms.

Akademinis Skautų Sąjūdis
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Dailininkai Anastazija ir Antanas Tamošaičiai su studentėmis skautėmis Žemės Ūkio
rūmų parodoje, 1937 metais Kaune.

TAUTODAILĖ IR AKADEMIKĖS SKAUTĖS
SOFIJA STATKIENĖ

skautės, buvome pakviestos į talką, pabūti
manekenais, pavaikščioti po salę, pasipuošu
sios autentiškais tautiniais drabužiais, išsau
gotais tose kraičių skryniose. Vaikščiojome
pasipuošusios karūnomis, aukštaitiškais
nuometais ir žemaitiškomis skaromis.
Anastazija ir Antanas Tamošaičiai gyve
no savo name, Kauno priemiestyje, ant
kalvos už Mickevičiaus slėnio. Mes jį prami
nėme „pasakų namuku“, nes jis taip ir atro
dė. Įeidamos, batukus palikdavome už slenk
sčio, eidavome kaip į šventovę. Namukas
buvo išpuoštas gražiausiais audiniais, kili
mais, jį puošė net staklės ir verpiamasis
ratelis.
Iš Amerikos atvykę broliai Motuzai,
susitarę su Tamošaičiais, 1938 metų pavasarį
jų žydinčiame sodelyje filmavo Stud. Skaučių
Dr-vės seses, pasipuošusias Tamošaičių

Praeitų metų spalio pabaigoje gėrėjo
mės, žavėjomės „Gyvąja tautodaile“ Čikagos
Tautodailės Instituto rodoma Lemonto Pa
saulio lietuvių centre. Parodos šūkis buvo
„darom — rodom!“. „Draugo“ kultūros
skyriuje parodą išsamiai aprašė Sofija Jelionienė. Paroda domėjosi ir jaunimas, bandė
austi, kiaušinius marginti.
Atmintyje atgijo 1937-38 metai, kada
kažkuria proga Studenčių Skaučių Draugovė
susidraugavome su dailininkais ir tautodaili
ninkais Anastazija ir Antanu Tamošaičiais.
Jie buvo vieni pirmųjų tautodailės gaivintojų
ir puoselėtojų Lietuvoje. Jie keliavo po
Lietuvos kaimus, šnekino močiutes, kurios
jiems atidarinėjo savo kraičių skrynias, ku
riose Tamošaičiai rasdavo tautodailės lobių.
1937 metais Žemės Ūkio rūmuose buvo
surengta tų lobių paroda. Mes, studentės
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austais tautiniais rūbais. Jos pavaizdavo visų
Lietuvos sričių tautinius rūbus. Filmas „Sap
nas žydinčiame sode“ buvo tikrai žavus.
Spaudoje buvo panaudota daug gražių nuo
traukų, buvo išleista gražių atvirukų. Tauti
niai rūbai tapo labai populiarūs, net nuota
kos jais puošdavosi sutuoktuvių iškilmei.
1939 metais atgavus sostinę Vilnių, kuriame
dar buvo juntama lenkiškumo įtaka, lietuvai
tės vis pabrėždavome savo tautybę, pasirodydamos tautiniais rūbais.
Po dviejų žiaurių Lietuvos okupacijų,
mūsų tautodailė liko gyva, Tamošaičių atneš
ta į Kanadą ir JAV. Daug gražių leidinių
apie tautodailę puošia mūsų knygų lentynas.
Daug kur veikia Tautodailės Instituto sky
riai.
Lietuvių Tautodailės Instituto Čikagos
skyrius, Aldonos Veselkienės rūpesčiu, buvo
įsteigtas 1980 metais. Buvo suorganizuoti
pirmieji audimo, o vėliau margučių margini
mo ir šiaudinukų darymo kursai. Aldonai
Veselkienei išvykus gyventi pas savo seserį

1937 m. Žemės Ūkio rūmų parodoje tautinių
rūbų modeliuotojos. Sėdi: „Studenčių skaučių
draugovės“pirmininkė Milda Kuršaitė (Dabar
fil. dr. Budrienė).

Lietuvių Tautodailės Instituto dalis Lemonte.
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33 DIENOS LIETUVOJE
FEL. LEONAS MASKALIUNAS

nėjo Vilnių — Lietuvos sostinę ir minia
(išskyrus lenkus) plojo! Prie Aušros Vartų
Popiežius ilgai meldėsi ir kalbėjo rožinį
lietuviškai. Pamokslą sakė lietuviškai, gudiš
kai ir tik tada lenkiškai. Lenkai pasipiktino.
Buvo apšauktas lenkų išdaviku, kai lenkų
bažnyčioje pasakė: „jūs — lietuviai lenkų
kilmės...“. Ypatingai įspūdingos šv. Mišios
buvo atnašaujamos Kryžių kalne, tam tikslui
pastatytame paaukštinime. Kaune, Kryžių
kalne ir Šiluvoje Popiežius atnašavo šv.
Mišias lietuviškai ir pamokslus skaitė lietu
viškai. Kai kurie sakė, kad lietuviškai Jis
geriau skaitė negu arkivyskupas Bačkis...
Įdomu, kad prezidentas Brazauskas pasisvei
kinant pabučiavo Popiežiaus žiedą, tačiau
kai kurie aukšti Lietuvos pareigūnai sveiki
nosi tik rankos padavimu.

Lietuvoje teko išbūti beveik 5-ias savai
tes; ypatingas savaites tuomi, kad teko sutikti
Popiežių ir dalyvauti Jo atnašaujamose šv.
Mišiose Vingio parke ir matyti išvažiuojan
čius iš Lietuvos paskutinius sovietų/rusų
kareivius. Taip pat turėjau progos aplankyti
Jo Eminenciją kardinolą Sladkevičių, Vy
tauto Didžiojo Universiteto rektorių fil. Br.
Vaškelį ir dalyvauti ASS sueigoje, Vilniuje.
Taip pat dalyvavau Rokiškio gimnazijos 75ių metų jubiliejuje.

Popiežius Lietuvoje
Pasirengimai Popiežiaus sutikimui Lie
tuvoje buvo grandijoziniai. Visas auto judėji
mas buvo sustabdytas ir žmonės ėjo kilomet
rus pėstute dalyvauti Jo atnašaujamose
Mišiose. Buvo gandų, kad lenkai nenorėjo,
kad Popiežius bučiuotų Lietuvos žemę Vil
niuje, — esą Vilniaus aerodromo takas
nelygus ir pavojingas, todėl Kaune nusileisti
būtų buvę kur kas saugiau... Televizijoje
matėme, kaip atskridęs Popiežius bučiavo
Lietuvos žemę Vilniuje! Jau 6-tą valandą
ryto minios žmonių traukė į Vingio parką
pamaldose dalyvauti. Lynojo, bet tas žmonių
neatbaidė. Popiežius laikė visas Mišias lietu
viškai (!). Pamokslą skaitė lietuviškai, gudiš
kai ir lenkiškai. Du kartus popiežius pami

Išvažiuoja sovietų/rusų kariai
Paskutinės dienos Lietuvoje buvo labai
įtemptos. Ar tikrai jie išvažiuos? Ar vėl suras
kokių nors priekabių toliau pasilikti? Ir kai
turėjęs atskristi į Kauną rusų generolas
Pabaltijo reikalams neatvyko, padėtis pasi
darė labai neaiški. Lietuvos kariai kelias
valandas laukė prie vartų kol galų gale
įgulos pulkininkas perdavė kareivines Krašto
apsaugos ministrui Dr. Butkevičiui su šauniai

Dailės muziejų Lemonte. Čia eksponuojami
visi skyriaus turimi rodiniai. V. Tamošiūnai
tės Rimienės pastangomis įrengtas gražus
tautodailės kambarys, kurį galima lankyti
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 10 vai.
ryto iki 2 vai. p.p.

Anastaziją
Kanadoje, Čikagos skyriaus
pirmininkės pareigas 1987 m. perėmė ASS
filisterė Vida Rimienė. Skyrius dabar turi 63
narius, jų tarpe 3 garbės nares: Aldoną
Veselkienę, sės. Perpetus SSC ir Mariją
Kriaučiūnienę. 1993 m. pavasarį skyrius
persikėlė iš Balzeko muziejaus į Lietuvių
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išsirikiavusiais Lietuvos kariais. Rusų kariai
atrodė pavargę ir nuskurę, lietuviai — gra
žiai uniformuoti. Kai traukinys pajudėjo,
Lietuvoj visi lengviau atsiduso. Buvo moterų,
kurios nešė gėles rusų kariams, tik nežinia
kokiu tikslu; ar kad išvažiuoja po 50 metų
Lietuvos okupacijos ar kad Lietuvą „saugojo
nuo imperialistų“?...

vos Istorija“ ir ALIAS išleistas „Technikos
Žodis“ skirtas Medininkų pilies atstatymui.

Su prof. fil. Broniumi Vaškeliu
Būdamas Kaune turėjau progos aplan
kyti mūsų filisterį Vytauto Didžiojo Univer
siteto rektorių prof. Bronių Vaškelį. Jis
nusiskundė, kad dabartinė Lietuvos valdžia
bando ignoruoti VDU neskirdama papildo
mų lėšų universiteto išlaikymui. Kitos moks
lo institucijos gauna papildomų lėšų. „VDU
buvo atkurtas išeivijos ir išeivija turi jį išlai
kyti“ — teigia valdžios pareigūnai. Fil. B.
Vaškelis džiaugėsi, kad Vydūno fondas
paskyrė pašalpą ir VDU studentei ir pagei
davo ateityje nepamiršti VDU studentų. Jis
siūlė, tačiau, pašalpą neduoti visą iš karto,
bet padalinti mėnesine ar tri-mėnesine
dalimi. Yra buvę atsitikimų, kai gavęs vien
kartinę pašalpą studentas nusipirko naują
kostiumą ir kitų „būtinybių“, pritrūko pinigų
ir vėl atėjo prašyti paramos...

Su Kardinolu Sladkevičiumi
Kaune teko aplankyto Jo Eminenciją
Kardinolą Sladkevičių. Nepaprastai malonus
žmogus. Jis apgailestavo, kad Lietuvos
skautai yra taip susiskaldę ir nebegali rasti
bendros broliškos kalbos. Linkėjo nenusi
minti, nes laikas išgydo žaizdas, išdildo
ambicijas— tik reikia gerų norų, kad skautų

ASS Sueiga, Vilniuje
Šeštadienį, rugsėjo mėn. 18 d. Vilniuje
įvyko ASS sueiga, į kurią susirinko gražus
būrys (apie 40) ASS narių. Atvažiavo nema
žai ir kauniškių. Dalyvavo vyresnieji ir
nemažai jaunimo. Buvo užsiminta ir nusi
skųsta apie Lietuvos skautų susiskaldymą,
bet atrodo, bendros kalbos dar nėra rasta.
Aš gi aiškiai pasakiau kad, nei Lietuvių
Skautų Sąjunga, nei ASS neremia ir nerems
nei vienos grupės; kad mes jų susiskaldymą
laikome grynai jų vidaus reikalu ir į jį nesiki
šame, o ASS Lietuvoje gali veikti ir toliau su
savo programomis ir uždaviniais nepriklau
somai nuo „valdžių“. Turėjau progos įteikti
VYDŪNO FONDO paskirtas pašalpas
trims ASS nariams: t.n. Jolitai Buzaitytei,
senj. Romualdui Kačinskui (abu Vilniaus U)
ir t.n. Nomedai Bepirštytei (Kauno VDU).
Sueigoje buvo diskutuojama kam skirti
likusias 7-ias VF pašalpas. Po diskusijų buvo

FU. L. Maskoliūnas lanko kardinolą Sladkevi
čių Kaune.

organizacija vėl liktų viena iš tvirčiausių
jaunimo organizacijų. Jo Eminencijai buvo
įteikta tik ką atspausdinta ir Vydūno Fondo
išleista prof. Jakšto „Nepriklausomos Lietu
9
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Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. fil. B. Vaškelis ir fil. L. Maskaliūnas.
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Minėjimas prasidėjo Lietuvos Himnu,
tačiau vos keli tegiedojo... Sveikinime sugė
dinau publiką, kad „pas mus Amerikoje
Lietuvos Himną gieda visi: ir seni ir jauni,
net ir tie maži pipiriukai, kurie gal būt
nevisai teisingai lietuviškai šneka, ir tie moka
ir gieda Lietuvos Himną!“... Po minėjimo
ėjome prie Laisvės paminklo (kuris išliko
nesunaikintas), ten buvo padėtos gėlės ir
pasakyta kalbų. Po pietų vakare Kultūros
namuose vyko kultūrinė programa, vėl prasi
dėta Himnu. Mano didžiausiam nustebimui
šį kartą Lietuvos Himną giedojo visi — kad
net langai drebėjo!.. Po minėjimo nevienas
pagyrė mane už drąsų pasisakymą gimnazijos
minėjime.
Laikas greitai prabėgo ir štai 34-ą dieną
jau vėl grįžau Čikagon. Tačiau niekad nepa
miršiu kaip yra nemalonu be šilto vandens,
namai nekūrenami, šalta ir drėgna daugia
aukščiuose butuose. Kaime gi, to nejaučiama, nes kūrenama malkomis. Žmonės yra
įkritę į apatiją, keikia valdžią ir LDDP, kad
melavo: žadėjo šilumą, karštą vandenį ir
pigų benziną. Viskas dar daug daugiau
pabrango...

pasiūlyti 8 kandidatai. Mano iškeltame
klausime ar geriau skirti vienkartinę pilną
pašalpą ar dalimis, broliai pasisakė už vien
kartinį pilną paskirimą, o sesės — dalimis.
Padaryta nuotraukų ir pasivaišinta kavute ir
pyragaičiais. Per kavutę teko pašnekėti apie
Medininkų pilies atstatymo projektą. Nuste
bau tokiu gyvu susidomėjimu, ypač jaunimo
tarpe. Vilniškiai ir kauniškiai mielai padėtų
pilies atstatyme, stovyklautų ir organizuotų
studijų dienas Medininkų pilies kieme, jei tik
galėtume parūpinti palapines.

Rokiškio gimnazijai 75 metai
Būdamas rakiškėnas negalėjau nedaly
vauti Rokiškio Tumo-Vaižganto gimnazijos
75-ių metų jubiliejuje. Tuo pačiu metu buvo
šaukiamas ir kraštiečių suvažiavimas. Susi
rinkimas prasidėjo Kultūros namuose, kur
ateinančius pasitiko orkestras su šokėjomis,
kurios atlydėjo mus j gimnazijos minėjimą.
Čia teko pasveikinti gimnaziją prelato JuozoPrunskio (pirmosios laidos) ir mano vardu
kaipo Vile klasės mokinio. Gimnazijos
direktoriui įteikiau prof. J. Jakšto „Nepri
klausomos Lietuvos Istoriją“ skirtą gimna
zijos bibliotekai.

Stipendijas gavusieji su fil. L. Maskaliūnu ir fil. A. Milakniu.
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LAIŠKAS BROLIUI ARUI
Aiman, sapnavos mano
Sūnui nuostabūs sapnai!
Žiemos speige pražydo
raudonai žilvytis ir
jūroje banguoja kruvina puta...
Ramiai ilsėkis dausose,
aukštam vėlių suolelyje ...
Birutė Pūkelevičiūtė

Prieš pat Kalėdas (gruodžio 21 d.) Karibų jūroje žuvo architektas j.psAras A.
Rimavičius. Daugelis mūsų pažinojome jį kaip puikų jūrų skautų vadovą, didelį jaunimo
draugą. Tik dvidešimt devynerius metus jis džiaugėsi gyvenimu, gamta ir jūra.
Negailestingas likimas vairą pasuko netikėta kryptimi, bet brolis Aras liks mūsų širdyse!

Kai spalio 20-sios popiet pakilęs lėktu
vas, kuriuo skridai į Karibų jūros salyną,
praplėšė baltas debesų keteras, prieš Tavo
akis atsivėrė skaidri žydrynė. Vis aukštyn
kildamas, baltas plieno paukštis kėlė ir Tavo
svajones, kurios žadėjo būti tokios šviesios,
kaip ir saulės nutviekstos šv. Tomo salos
pakrantės, pasveikinusios Tave, atvažiuojantį
čia darbuotis ir apsigyventi.
Tavo išvykimo dieną pas mus spalis
išsipuošė nuostabiausiomis spalvomis; Kūrė
jo paletė nepagailėjo aukso, vario ir putino
raudonumo atspalvių. Graži čia buvo rude
nėjanti gamta, tačiau baltas smėlis ir mėlyna
vandenų platybė Tave labiau traukė. Skridai
į vasarą, į saulę; manei, kad ten daug plau
kysi, nardysi. Juk nuo mažens buvai jūrų
skautas, geras plaukikas, pasiruošęs ir kitus
gelbėti...
Rudens vėjyje Chicagoje liko Tavo
draugai, suruošę Tau jaunatvišką atsisveikini
mą ir gal net pavydėję Tau, išvykstančiam į
atostogų kraštą. Dovanojo jie Tau šiaudinę
skrybėlę, apjuostą ryškių saplvų kaspinu. Tu
mojavai jiems, ją aukštai iškėlęs, o jie Tau
linkėjo „Gero vėjo!“.
Deja, gruodžio 21-sios popietę jis virto
piktu vėju, sujudinęs ramias bangas salos

pakrantėje. Kai iš darbo grįžęs, Tu šokai į
vandenį atsigaivinti, aplink klegėjo linksmi
atostogautojai, saloje virė nerūpestingas
gyvenimas. „Tik valandėlę paplaukysiu“,
tarei sau. Ak, kodėl, kodėl nebuvo tuo metu
krante nei vieno žmogaus, kuris sušukusio:
— Arai, Arutėli, nebrisk, neplauk! Grįžk
atgal — iš ten jau atšniokščia kraujo puta!..
Žilvine, Žilvinėli, jei tu gyvas — pieno pu
ta!.. Baltoji pieno puta, apgręžk Arą, atvil
nyk į krantą, teskuba jis tolyn nuo kraupios
devintosios bangos!..
Tačiau staiga ji visa savo galybe iškilo,
užlūžo ir smogė į gelmes. Ir atslinko į krantą
drumsta kraujo puta...
— Ar tai tu ten, Žilvine, Žilvinėli?..
Neišgirdai perspėjimo šauksmo, Arai, Arutė
li... Per garsus buvo poilsiautojų klegesys,
bangų ošimas, laivo motoro ūžesys. Lemtin
gas, orą drebinantis ūžesys... Ūmai piktas
vėjas pasisuko Tavo pusėn. Kodėl jis toks
Tau, tik gera kitiems linkėjusiam?!..
* * *
Kai kurie Tau siųsti kalėdiniai laiškai
Tavęs jau nebepasiekė Dar prieš Kalėdas ir
po jų pradėjo ateiti Tavo laiškai. Artimieji
juose skaitė Tavo žodžius: „Norėčiau, kad
apkabintum^ viens kitą, kad džiaugtumėtės
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Vyresnį brolį Arą mylėjo visi, iš k.: vilkiukas, skautas ir Aras.

laivu, prisiminė Tave, sukalbėjo maldą ir
nuleido vainiką į gelmę...

gyvenimu!“ Tačiau tai buvo tik laiškuose
įrašyta. Nebeišgirdome Tavo balso telefono
ragelyje: šventės tada būtų turėjusios savo
tikrą, simbolišką šeimos susivienijimo pras
mę. Toli nuo savųjų būdamas, buvai nutaręs
padaryti gerąjį darbelį: Kalėdų dieną padir
bėti vargdienių valgykloje. Tu juk buvai
įpratęs padaryti kalėdinį gerąjį darbelį. Labai
daug jų Tu esi padaręs seneliams bei mažie
siems savo broliams ir sesėms; savo geru
nusiteikimu džiugindavai ūdrytes ir bebriukus. Tu — jaunas vadovas, jūrų budys, paskautininkis, paplūdymio saugas stovyklose.
Nebeatlikai, Arai, to paskutinio gerojo
darbelio, nebesuspėjai...
Kaip Tau būtų buvę smagu pasitikti į
salyną atvykstančius brolius ir seses jūrų
skautus! Jie ruošėsi Tau atvežti kūčių patie
kalų nuo savo kūčių stalo. Tačiau Kalėdų
dieną atvažiavę ir Tavęs jau neberadę, jie
tegalėjo Tau dovanoti tik jų nupintą vainiką,
papuoštą skautiškais ženklais. Apsivilkę
skautiškomis uniformomis, jie išplaukė į jūrą

* * ♦

Šaltą gruodžio 28-sios vakarą Chicagoj
mirgėjo, blykčiojo kalėdiniai žiburėliai.
Besileidžiančio plieno paukščio ratai trink
telėjo į gruodo sukaustytą žemę, išmaišydami
po savim purų sniegą. Sugrįžai tą vakarą,
Arai, į savųjų tarpą su visam, tik nebegali jų
apkabinti... Mintin atklysta seniai stovyklose
dainuota daina:
Oi Dievuli, sergu sergu, negaliu,
Skauda man galvelę, pakelt negaliu...

Pas mus čia — pats viduržiemis. Pusny
nuose miega prieš išvažiuojant Tavo taip
skubotai sodintos jaunos pušaitės, tulpės,
dafodilės. Braižei planelius, norėjai, kad
pavasarį tėvų kiemas ir net pamiškė prie jo
sužystų, sužaliuotų, kad visa apsipiltų ryškio
mis atbudusios gamtos spalvomis. Tada gal
būtum padaręs į čia dar vieną kelionę. Pas
kutinį pusmetį, sulaukęs 29-rių metų, Tu tiek
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Skautišką vėliavą Aras nešė per visą savo gražų gyvenimą.

daug keliavai: į Jubiliejinę stovyklą, kur
buvai jūrų skautų pastovyklės viršininko
pavaduotoju; tuoj po jos pirmą kartą aplan
kei savo tėvų žemę Lietuvą, po to — į Ka
ribų salas, o dabar štai — atgal į Chicagą...
Lietuvą Tu plačiai išvažinėjai. Ar mau
deisi Baltijoj? Ar pabuvojai Klaipėdoj, toj
vietoj, kur 1936 m. liepos 16 dieną pikta
devintoji banga nuo molo nuplovė Tavo
aštuoniolikmetį dėdę, taip pat jūrų budį,
Jurgį Garmų? Tik atvežei prisiminimui nuo
jo kapo žemės saują, kurią Tavo šeima įdėjo
Tau į karstą. Nuo jo antvožo į Tave liūdnai
žvelgė medinis Rūpintojėlis — Tavo atvežtoji
kito dėdės dovana. Šią kelionę atlikai vos
mėnesis prieš išvykstant į salas. Skraidei
padangėmis, kaip aras visomis kryptimis. Dar
daug kelionių būtų buvę Tavo jaunam gyve
nime...
— Norėčiau aš keliauti ten, toli toli, —
stovyklose su kitais dainuodavai.
* * *

suplanuota. Didelėj rimty lyg girdėjosi liū
dinčių širdžių plakimas. Virš palydėti Tavęs
susirinkusio didžiulio jaunimo būrio tartum
tvyrojo tylus šauksmas: „Kodėl, Arai, Tu taip
pas mus sugrįžai?!..“
Tavo amžinąjį gultą žymėjo jūrų skautų
gairelė aplink — puokščių puokštės pavasa
riškų žiedų. Pavasaris— gamtos pabudimas.
Po Tavęs mums liko tikėjimas Prisikėlimu,
kuris gausiai atlygina už visa, ką gera žmo
gus yra savo gyvenime padaręs. Ir Tau,
mielas Arai, bus gausiai Viešpaties atlyginta.
Testiprina ta mintis likusius brangius Tavo
artimuosius. Šv. Mišių atkartotinėje maldoje
prašėme: „Kad meilė ir džiaugsmas, Aro
suteiktas mums visiems, augtų mūsų širdyse,
paliestų kitus ir palengvintų mūsų liūdesį!“
Bažnyčioje prie altoriaus artimųjų neša
mos aukos apibūdino Tavo gyvenimo gražų
profesinį ir skautišką kelią: sesers Mirgos
rankose — Tavo braižykime, sesuo Eglė
nešė laivelį, seserėčios Rimos rankutėje —
Tavo šiaudinė skrybėlė su marguoju kaspinu.
Jūrų skautininkų grandies vadovas jvs brolis
Leopoldas nešė jūrų skautų vėliavą ir Tavo

Nepaprastai jautriai atsisveikino su
Tavimi šeima, draugai, broliai ir sesės skau
tai. Visa buvo taip simboliška, su meile
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TRUMPAI APIE SESĘ NORĄ

1982 m. Norai suteiktas veterinarijos
gydytojos diplomas (University of Illinois,
Urbana). 1983 m. ji persikėlė į Detroitą ir
tęsė studijas Wayne State universitete, dirb
dama ir savo specialybėje.
Šiuo metu ji dirba Ohmeda bendrovėje,
kuri pasižymi kaip didžiausia anestezijos
aparatų gamintoja visame pasaulyje. Kadangi
Nora iš veterinarijos perėjo į pramoninės
medicinos sritį (specialybė — anestologija ir
kritiškų susirgimų gydymas), dabar jos, kaip
gydytojos darbas apima ir važinėjimą su
paskaitomis po visą Ameriką, kur Nora
supažindina ligoninių personalą su naujausia
anestezijos technika. Jai dažnai tenka kalbėti
žinomiausių universitetų klinikų personalui
ir įvairiuose medikų suvažiavimuose.
Noros Sugintaitės sugebėjimus ir darbą
įvertina Ohmeda bendrovė, neseniai jai
pasiūliusi svarbias ir atsakingas pareigas,
kurių apimtis — visa Amerika, Kanada ir
Meksika, bet ne vien Ohmeda bendrovė
įvertina Noros gabumus — ji yra įtraukta į
keletą svarbiųjų leidinių, kurių naujausi:
„Who’s Who of American Women“ (19931994) ir „Who’s Who in the Midwest“ (19931994).
Ką Nora mėgsta veikti laisvalaikiu (atro
do, kad ji ir laisvalaikio suranda)? Domisi
politika, kelionėmis, gamta, žuvavimu, šo
kiais, stovyklavimu, dalyvavo stovykloje
Rakė.
Įdomu, kad tikrai gabūs jaunuoliai
nesijaučia, jog lietuviška veikla jiems trukdo
mokytis, dirbti, kilti karjeros laiptais. Pana
šiai ir su Nora. Ji yra baigusi Kr. Donelaičio
aukštesniąją lituanistinę mokyklą (pirmąja
mokine), lankė Pedagoginį Institutą, buvo
veikh skautė „Aušros Vartų“ tunte; paskautininkė, draugininke, iškylų vadovė, stovyklų

fil. Dr. Nora Sugintaitė.

Savo lietuviškoje bendruomenėje turime
daug įdomių ir talentingų žmonių, su kuriais
verta arčiau susipažinti, ypač su tais, kurie
yra jauni ir pradeda žengti sėkmingos kar
jeros keliu.
Viena tokių yra fil. dr. Nora Sugintaitė.
Nora gimusi Čikagoje 1956 m. kovo 12
d. a.a. Jurgio ir Meri Sugintų šeimoje. Nuo
pat vaikystės ji pasižymėjo ypatingais gabu
mais moksle. 1978 m. aukščiausiais pažy
miais baigė biologiją Illinois universitete
(Čikagoje) ir įsigijo bakalauro laipsnį. Nora
buvo įtraukta į 1% geriausiais pažymiais
baigusių studentų tais metais. Universitete ji
priklausė Phi Beta Kappa National garbės
draugijai, buvo apdovanota Louis Pasteur
žymeniu už pasiekimus moksle ir atliktus
tyrinėjimus biochemijos srityje. Ji taip pat
išrinkta į Studentų tarybą, reiškėsi politinėje
veikloje už universiteto ribų, dirbo Depart
ment of Public Health ir Dept, of Natural
Resources.

16

18

vadovė, stovyklos laikraštėlio redaktorė,
adjutante; už pareigingumą apdovanota
Lietuvių Skautų Sąjungos garbės ženklais —
Pažangumo, Vėliavos žymeniu, Tėvynės
dukros žymeniu. 1975 m. Seserijos vadovių
suvažiavime Clevelande skaitė paskaitą
(„Tuntininkės ir draugininkės bendradarbia
vimas“). Dabar veikia kaip filisterė, priklau
so Akademiniam Skautų Sąjūdžiui.
Nora bendradarbiavo „Drauge“, „Skautų
Aide“ ir kitur, yra laimėjusi Čikagos Žurna
listų sąjungos jaunimo premiją. Priklausė
„Grandies“ tautinių šokių ansambliui, šoko
baletą J. Puodžiūno studijoje, lankė pianino
pamokas. Nors dabartinis Noros darbas kiek
atitraukė nuo lietuviškos veiklos, bet ji

stengiasi įsijungti, kiek galėdama. Neseniai,
besilankydama Washington, D.C. darbo
reikalais, Nora apsilankė ir Lietuvos ambasa
doje, susipažino su tuometiniu ambasado
riumi Stasiu Lozoraičiu. 1992 m. buvo Kr.
Donelaičio mokyklos sukaktuvinio banketo
komiteto narė, su kitais jo nariais suorgani
zavusi mokyklos abiturientų 20 metų bai
gimo jubiliejaus pokylį. Ji taip pat buvo to
banketo pranešėja ir spaudos bendradarbė.
Linkime fil. Norai Sugintaitei sėkmės darbe,
bet taip pat nepamiršti savo kilmės šaknų ir
kiekviena proga toliau savo gabumus naudoti
Lietuvos ir lietuviškumo labui.
A. P.

KALĖDOS LIETUVOJE
JUN. GIEDRIUS ŽIDONIS
„Šventes reikia ne švęsti, bet atšvęsti“.
Tai ir bandė padaryti akademikai skautai.
Nors Kūčios ne pasilinksminimo, o
šeimos, susikaupimo ir santarvės šventė, jie
kiek galima glaudžiau bandė suderinti šias
dvi skirtingas priešybes: stengtasi būti viena
šeima, reikiamu laiku išlaikyti orumą ir
santūrumą, o kai pagaliau rimtis ne visai
reikalinga, atpalaiduoti liežuvį su pajuokavi
mais ir sąmojais.
Susibūrus švęsti Kūčias buvo galvota
seniai, bet tik prieš kelias dienas nutarta
važiuoti į Elektrėnus pas sesę Nijolę. Mes
dėkingi jai už suteiktas patalpas, už labai
skanius obuolius ir motinišką rūpinimąsi
savo vaikais — mumis. Paminėjus mamytę,
reikia pasakyti keletą žodžių ir apie tėvelį. O
juo buvo Laimis. Jis mums buvo tikras išsi
gelbėjimas — jo sektos pasakos visuomet
susilaukdavo didelio pripažinimo. Jose nuo
lat pasirodydavo raganos, kurios jį viliodavo

ir kurios jį atjaunino, bet vis tiek būdavo
ryžtingai atstumiamos, ir karai, kuriuos jis
baisiai smerkdavo ir grasindavo mums jokiu
būdu su jais nesusidėti.
Tačiau tai buvo vėliau, kai šiaip ne taip
įsikūrėme ant kalno gražiame namelyje ir
šiek tiek apšilome. O prieš tai dar buvo ilgas
ilgas ir sunkus kelias link tikslo. Čia vėl
reikia paminėti Nijolę, kuri šį kelią tyčia ar
netyčia pailgino. Viskas buvo gan paprastai:
mes važiavome autobusu, už lango tamsu,
nieko nesimato, vietos nepažįstamos. Staiga
stotelėje Nijolė išlipa laukan sakydama, kad
atvažiavome. Žinoma, mes išlipome taip pat,
ir, jau autobusui nuvažiavus, paaiškėjo, kad
tai dar ne ta vieta. Pasitaisom kuprines ir
žingsniuojam. Taip iš kelių kilometrų kelias
išsitempė į keliolikos ir pačiame jo gale buvo
dingus ne tik kalba, bet ir bet koks noras
kalbėti. Taip visai netikėtai turėjome pasku
tinį šių metų žygį, po kurio kai kas net
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išsigręžti marškinius turėjo.
Pirmasis vakaras buvo įsikūrimo ir
ruošos vakaras, kai dar viskas neįprasta ir su
aplinka dar nesusipažinta. Įkurtas židinys po
truputį šildė kambarį, broliai pas apylinkės
gyventojus ieškojo žmogaus, kuris turėtų
kirvį, nes mūsiškis jau sulūžęs ir nebuvo su
kuo jo pataisyti. Sesės skuto bulves ir virė
vakarienę. Turėjom labai didelį puodą, jis
tiek per pusryčius, tiek per vakarienę būdavo
su kaupu prikrautas, ir aštuoni žmonės su
meile į jį žiūrėdavo. Reikia pasakyt, kad
buvo trys pasauliai, šalia kurių mes praleisdavom didžiąją dalį laiko. Vienas iš jų buvo
stalas, kitas — židinys, o trečias — miegmai
šis. Buvo ir virtuvė, bet tai jau daugiau sesių
uždaras ratas.
Ypatingai mūsų tarpe buvo mėgiamas
židinys. Galbūt dėl to, kad jis skleidė šilumą
ir šviesą, kai aplinkui tamsu ir į langus
daužosi vėjas, galbūt tai vasaros stovyklų
ilgesys, o gal tai dar praeitų amžių aidas, kai
mūsų protėviams laužas buvo gyvenimo
dalis. Žiūrint į liepsną mintys darosi lengves
nės, judresnės, kaip pati ugnis — staigi,
nesuprantama, neištirta, lengvai vietoj daikto
paliekanti pelenų saują. Prie židinio galima
kalbėti viską ir apie viską. Kaip jis veikia,
kokia jo įtaka, ir ką mes matėm naktį puikiai
pasako išlikęs rankraštis, rašytas naktį budint
ir kuris pridėtas rašinio pabaigoje.
Ilgą laiką prieš užmiegant ore tvyrojo
nemigo nuotaika ir sklido pasakojimai bei
tylios kalbos. Tėvelis sekė pasaką ir nepalan
kiai atsiliepė apie Liudviką XIV. Jo ištiki
mieji pavaldiniai įširstų ir nustebtų, jei jų
valdovą pavadintų mėšlium. Deja, toks mūsų
tėvelis. Galutinai užmigom tik po mamytės
pasakos iš literatūrinės serijos.
Kitos dienos pusryčius ir pietus ruošia
broliai. Pusryčių sumuštiniai buvo puikūs, o
pietūs sotūs. Tačiau juos iki šiol gaubia
paslaptis ir jos atskleisti negalima, tiksliau,
pačių pietų paruošimo principą. Žinoma tik
tiek, kad ilgai delsta patiekti tam tikrą patie

kalą, kad buvo išreikštas nekantravimas
laukiančių lėkštučių muzika ir į virtuvę
slapta atsiųstas laiškas: „Mūsų intuicija sako,
kad ten kažkas ne taip, bet jūs nepergyvenkit
— mes jus suprantame. Sesės“. Pagaliau
suprasti, broliai džiugiai išdalino po tam
tikrą kiekį ryžių —juodųjų serbentų saldžios
košės. Sesės valgė tylėdamos ir kažkodėl
nusišypsodamos. Kartais sunku jas suprasti.
Dieną buvo ruošiamos malkos, gamina
mi žaisliukai, daromos nedalyvaujančių čia
akademikų lėlės, gaminami valgiai. Vakare
parnešta eglutė ir greitai papuošta.
Prasidėjo šventinė vakarienė Prieš čia
atvykstant stengtasi daugiau sužinoti apie
Kūčių ir Kalėdų papročius, tradicijas, žmo
nių elgesį tuo metu, apie įvairius burtus bei
prietarus. Ne kiekvienas žino, kad sėdint
prie Kūčių stalo, negalima nueiti neišragavus
visų patiekalų, nes susilauksi nelaimės, kad
negalima šukuoti tą dieną plaukų. Visus
šiuos ir kitus papročius stengėmės panaudoti
vakare. Po šventinės susikaupimo vakarienės
prasidėjo linksmoji dalis — burtai. Burta
lašinant žvakės vašką į dubenį su vandeniu,
pagal krentantį nuo žvakės šešėlį, traukėm iš
po staltiesės šieno stiebus, buvo metami per
petį batai, nešamos malkos. Kiekvienas
sužinojo po keletą ateities išpranašavimų,
kurie ne visai atitiko vienas kitą, tačiau buvo
išrinkti patys priimtiniausi, o kiti užmiršti.
Po to dar iki vėlyvo vakaro tęsėsi turi
ningos ir įdomios kalbos, kurios gali būti tik
artimų žmonių rate — apie savo ir kitų
galimą ateitį, kokį kiekvienas matom artimą
iš šalies, koks turi ar galėtų būti žmogus ir
ar sunku tokiu tapti. Vėliau, per naktinį
budėjimą prie židinio rašėm sveikinimus ir
kabinom ant papuoštos eglės šakos.
Anksti ryte teko palikti šį jau mielu
tapusį kampelį, ir išeiti su palengvėjusiom
kuprinėm ir papilnėjusią krūtine. Galvojom
apie kitus panašius žygius ir vakarones,
kuriuos būtų galima po kurio laiko, o gal ir
visai ne už ilgo laiko surengti.
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„Nakties metraštis“ (sutrumpinta)
„3 valandą. Lyg ir pažadino. 3.25 — naujas
pagalys į židinį. Kažkas pabandė knarktelėt.
Nieko neišėjo. Sėdim ir tylim. Naktis —
geras laikas, vienatvė — geras daiktas. Liau
dis tyliai miega, o lauke, beje, labai geras
oras“ (Giedrius G.). „Rusena, plevena, žybsi,
žaižaruoja; miega, šnopuoja, atsidūsta, sap
nuoja; sėdi, tyli, mąsto, galvoja, svajoja,
įsivaizduoja; spragsi, trakši, raibuliuoja;
šiūruoja, baksteli, brazdena, šnirpteli... ir vėl
ramuma stoja“ (Vaida). „O duoną reikia ne
pjaustyt, o laužyt“. (Giedrius G.)

(Giedriai savo darbą ir miegodami daro).
Užplūsta nostalgija vaikystę ir jaunystę“
(Nijolė) „Ataskaita. Sudeginom 2 malkas,
prieš perduodami budėjimą įdėjome trečią,
išdžiovinom 4 batus ir 2 rankšluosčius. Sugriaužėme keletą obuolių (tą patį siūlome ir
kitiems daryti“ (Nijolė ir Laimis).
„Atsisėdom, lyg ir šaltoka, bet širdį
užliejo šiltas jausmas, — šildom akademikus
ir dar 6! Paskui nusprendėm kepti obuolius.
Visai neblogai išėjo, nors truputį neiškepę.
Židinys — tai ne laužas, — nusprendėm.
Prie laužo gali susmeigti ir kojines, ir ba
tus, ir obuolius — o čia nėra kur susmeigti.Atsikėlė tėvelis apžiūrėti ūkio, bet atsisėdo
prie židinio“ (Nomeda) „Gelia jam senus
kaulus, kojos ir rankos neklauso, traukia prie
žemės. Karakūmų smėlynai ir vietiniai čiabu
viai stovi kaip gyvi Nomedos akyse, bando
atsimerkti, bet nieko neišeina. Apgraibomis
suranda lovą ir jau nieko neatsimena“.
(Giedrius Ž.)
„Visas budėjimas — tai klausymasis
niekaip neįstengiančių užmigti gulinčiųjų
kalbų. Buvo ypač aktyviai besireiškiančių“
(Alė ir Rūstis).

„5.09 perimu budėjimą. Viskas OK. Yra
vilties, kad malkų užteks visai nakčiai. Nijolė
atnešė obuolių, Nombės batai dar šlapi.
Malka dega gerai. Šiaip visai nieko ir miego
nebesinori. Vėjas nuolat bilsnoja duris ir
atrodo, kad jas kas pastoviai varstytų ir
vaikščiotų. Kažkas per miegus bando riau
moti, bet greitai prigesta“. (Laimis) „Dai
nuojam, Laimi: Visi miegantieji šnopuoja
pasibaisėtinai įdomiai. Vienas lėtai, kitas
greičiau, bendrai vaizdas — džiazas. O
naktis tyki, rami. Gal dangus prasigiedrys

VIKTORINA KAUNE
JUN. GIEDRIUS ŽIDONIS
Paklausus nesusijusius su skautija žmo
nes, kaip jie įsivaizduoja skautų veiklą,
visada sulaukiame vienaip ar kitaip panašaus
atsakymo, kad tai saviugdymo mokykla, čia
mokoma geriau pažinti aplinką ir tuo pačiu
save, kad didesnę veiklos dalį jie praleidžia
gamtoje. Ir, žinoma, taip kalbant visada
turima omenyje vasara, nes šis laikas geriau
siai tinkamas stovykloms ir iškyloms. Ir
niekas negali pasakyti, ką skautai veikia ar
bent galėtų veikti žiemą.
Ir iš tiesų, žiema toks metas, kai visi vėl

grįžta į mokyklas, universitetus, akademijas,
vėl pasineria į mokslus ir studijas ir laisves
nio laiko liekas vis mažiau. Tad ar iš tiesų
skautiškas judėjimas žiemą aprimsta?
Atsakymas skamba „taip“, tačiau šis
„apmirimas“ yra tik dalinis. Yra nemaža
darbų, kuriuos vasarą būname pamiršę arba
apleidę ir kurie dabar turi gerų progų būti
atlikti. Čia norima paminėti vieną žiemos
įvykį, kuris ne tik suburia, bet ir suartina
mus su vasara. Šis renginys, jau tampantis
tradiciniu, vyko prieš Kalėdas, gruodžio 18
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dieną Kaune. Į šį renginį — viktoriną kvie
čiami skautai iš visos Lietuvos. Tai puiki
proga pamatyti nepažįstamus veidus ar
susipažinti su naujais, prisiminti vasaros
nuotykius, stovyklas, o tuo pačiu patikrinti
savo žinias ar kūrybinius sugebėjimus, įgyti
daugiau patyrimo.
Į Kauno akademikų suorganizuotą
viktoriną suvažiavo skautai iš Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų
Klausimai iš istorijos (Lietuvos ir skautiško
sios), geografijos, tikybos, pirmosios med.
pagalbos ir etnografijos sričių. Juos galvojo
ir surašė visa grupė akademikų (Gintas,
Giedrius G., Vaida, Nomeda, Laimis), tad jų
buvo įvairių, ne kurių ir sunkesnių. Ne kartą
pasigirsdavo atodūsiai: ir girdėta, ir žinota,
bet, deja, pamiršta.
Tikėjimo srityje aiškų pranašumą turėjo
„Gabijos“ komanda, ir nors kauniečiai tikrai
nemažai dėmesio skiria tikėjimo tradicijoms
skautybėje, buvo parodyta, kad žinių turima,
ir kad jas galima puikiai pritaikyti praktikoje.
Klausimas sekė klausimą: Kas yra saulės
vabzdys? Kaip pagal Lietuvos teritoriją
skirstomi Lietuvių tautiniai drabužiai? Ko
kios medžiagos struktūra labiausiai panaši į
žmogaus organizmo struktūrą? Kokia pir
moji pagalba nušalus?
Įdomią situaciją sukėlė klausimas „Į
kokius regionus suskirstyta Lietuvos Skautų

Sąjunga?“ Po atsakymo: „Į Vilniaus, Kau
no, Aukštaitijos, Žemaitijos ir Klaipėdos —
Mažosios Lietuvos“, komisija teisingai atsa
kiusi komandai atsakymo neužskaitė, moty
vuodama, kad čia išvardinta vienu regionu
daugiau. Paaiškėjo, jog žiuri nežino, kad
Klaipėdos ir Mažosios Lietuvos regionas —
tai viena ir ta pati teritorija.
Džiugiai sutikta kūrybinė užduotis.
Reikėjo duotame tekste įrašyti trūkstamus
norimus žodžius ir po to tekstą inscenizuoti.
Buvo šypsenų ir juoko.
Daugiausia balų surinko akademikų
komanda (ją atstovavo akdemikai, nedalyva
vę klausimų sudaryme), tačiau ji nebuvo
konkuruojanti, todėl pirmąją vietą užėmė
vienodą balų skaičių surinkusios „Kaminkrė
čių“ iš Vilniaus ir „Gabijos“ iš Kauno ko
mandos. Po antro turo įnirtingo mąstymo ir
kautynių išsiveržė „Kaminkrėčiai“. „Nugalėjo
draugystė“ — buvo pasakyta ir pradėta
dalinti prizus ir spausti rankas. Viktorina
baigėsi.
Vieni išvažiavo namo, kiti prieš tai dar
apžiūrės miestą. Klaipėdiečiai žadėjo pasi
likti iki rytojaus. Praeis metai ir vėl visi
susitiks daugiau žinodami, su didesniu paty
rimu, bus galvojamos naujos taisyklės, nauji
klausimai, tik jau kitame Lietuvos krašte,
kitame mieste.

KETURIOS DIENOS PRIE BALTIJOS
SENJ. ANDRIUS LUKOŠEVIČIUS

dalis akademikų stovyklavietėje įsikūrė jau
23 dienos ryte. Tomis dienomis aplankytas
Klaipėdos teatras, jūrų muziejus, Palangos
skautai, kine peržiūrėtas filmas „The last
boy-scout“.
Visą stovyklos laiką vyko paskaitos:

Kaip rodo paskutinieji metai, Palanga
tampa vis svarbesne vieta skautiškame gyve
nime. Praeitą vasarą ten įvyko Tautinė
Stovykla, šių metų sausio mėnesį Korp!
VYTIS ir ASD žiemos studijų dienos. Jos
vyko sausio 27-30 dienomis, tačiau nemaža
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Trispalvė, mes ir miškas Kunigiškėse prie Palangos ir mums nešalta.

A.S.S. Žiemos Studijų dienų dalis dalyvių prie Baltijos jūros Kunigiškėse.
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„ASS pradėtis ir tradicijos“, „Pagonybė ir
valstybingumas“, „Reguliamino (Korp!
VYTIS) aptarimas“, „Korp! VYTIS ir ASD
veikla“ bei pan.
Daug linksmybių vyko išpirkto laiko
metu, kurį, beje, buvo galima nusipirkti, taip
pat „sesių vakare“. Taip pat buvo išleistas
stovyklos laikraštis, pavadintas „Kunigiškių
drebutiena“. Buvo nutarta septyniasdešimt
mečio stovyklą organizuoti taip pat Palan
goje 94.08.15-22 dienomis.
Pagrindinis „žiemos studijų“ 94 klausi
mas buvo Korp! VYTIS Reguliamino keiti
mas. Priimant šį reguliaminą dalyvavo 5 senj.
iš 7, o taip pat ir t.n., kadangi jos t.y. ASD
savo reguliamino projekto nesudarė, tad
buvo leista joms dalyvauti priimant korpora
cijos reguliaminą, tuo labiau, kad ASD ir
Korp! VYTIS
veiklą apibrėžia „Korp!
VYTIS ir ASD bendros veiklos nuostatai“,
kurie dar nėra priimti. Pagrindinis klausimas
dėl kurio buvo daug diskutuota yra Korp!
VYTIS priklausomumo klausimas. Po ilgų
diskusijų ir ginčų buvo vienbalsiai nutarta,
jog „Korp! VYTIS jungia visus studentus ir
baigusius aukštąjį mokslą skautus, išreišku
sius norą tapti Korporacijos nariais ir pripa
žįstančius jos ideologiją“ (Korp! VYTIS
Reguliaminas— 1.2). Remiantis šiuo straip
sniu Korp! VYTIS junj. gali tapti skautas
studentas priklausantis bet kuriai Lietuvos
teritorijoje veikiančiai skautiškai organizaci
jai. Tuo būdu „Korp! VYTIS siekia Lietu

vos teritorijoje veikiančių skautiškų organiza
cijų geranoriško ir glaudaus bendradarbiavi
mo“ (K! V Reguliaminas — 2.3). Manau,
jog vieninga LSS gali padaryti tik akademi
kai. Tačiau ne visi vadovai nori, jog būtų
vieninga LSS.
1994 m. sausio 16 dieną LSS Pirmija
(Kauno suvažiavimo [aut.]). Korp! VYTIS
pirmininkui senj. Audriui Lukoševičiui ir
ASD pirmininkei t.n. Jolitai Buzaitytei pa
teikė raštą, kuriuo raginama atšaukti 93 m.
rugsėjo mėnesio nutarimą (nutarimo esmė
ta, jog Korp! VYTIS ir ASD remia visas
Lietuvoje veikiančias skautiškas organizaci
jas). Suprantama,
Korp! VYTIS ir
ASD nutarimo neatšaukė. 94.02.27 įvykęs
Kauno suvažiavimo Pirmijos posėdis nutarė
sustabdyti Korp! VYTIS ir ASD veiklą, bei
perduoti Tarybai klausimą dėl korporacijos
ir draugovės veiklos teisėtumo. Pirmijos
posėdžio metu buvo pareikšta, jog „LSS-gai
akademikai nereikalingi“. Tad belieka laukti
Tarybos posėdžio, kuris spręs šį klausimą.
Savo viduje, nekreipdami dėmesio į tuos
puolimus, sutariame gerai. Visi nusiteikę
taip, kad ginčas bus išspręstas mūsų labui.
Kauno skyrius ruošiasi perleisti A. Saulaičio
„Skiltininko vadovėlį“ ir 1995 m. kalendorių.
Norėčiau padėkoti Br. Antanui, kuris sutiko,
jog būtų perleistas jo tėvo paruoštas „Skilti
ninko vadovėlis“. Taip pat tų, kurie gavo
stipendijas, vardu dėkoju Vydūno fondui.

A. t A.
STASIUI MATUČIUI
mirus, jo žmoną BIRUTĘ, dukrą RAMUNĘ, sūnus fil. GINUTĮ
ir GRAŽUTĮ, marčią fil. AUDRONĘ, gimines ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Akademinis Skautų Sąjūdis
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ŽIEMOS STUDIJŲ DIENOS KUNIGIŠKIUOSE
T.n. JOLITA BUZAITYTĖ

Visą naktį, kad nesušaltume, pamainom
kūrenom židinį, o kad būtų linksmiau, budė
jom poromis. Dar vakare pakilęs vėjas at
pūtė sniegą ir šaltį. Visą šeštadienį laukėm
atvažiuojant vilniečių. Jie užgriuvo kaip tik
tada, kai mes jau nesitikėjom jų pamatyti,
galvojom, išsigando blogo oro ir slidaus
kelio, bet ne taip lengva išgąsdindi Jaunių.
Belaukiant įdomų pokalbį tema Lietuvos
valstybingumas ir pagonybė pravedė junj.
Giedrius Globys. Vakarop broliai rodė savo
sumanumą, galantiškumą, poetinius ir kuli
narinius sugebėjimus sesių surengtame
vakare. Iki pat vakaro pradžios Korp! Vytis
žvalgams nepavyko išsiaiškinti, ką gi ruošia
sesės, todėl negalėjo konkursui pasiruošti iš
anksto. Kompetetinga kandidačių komisija
Galantiškiausiu Broliu vieningai pripažino
Jaunių (dabar aišku, kuo jis sužavėjo Aurė
ją)Degant laužui ir krintant snaigėms
skautės įžodį davė Rita, kartu užrišom ir
akademikų kaklaraištį. Kiek vėliau į senjorus
pakelėm Gintą Minelgą. Mūsų šeima, nors
pamažu, bet auga.
Sekmadienį nuo pat ryto tvarkėmės ir
ruošėmės į namus. Sėdėjom su striukėm
didžiulėje valgykloje, valgėm garuojančią
košę ir svajojom apie karštą vasaros saulę.
Uždarymas buvo trumpas. Nors Studijų
Dienos buvo trumpos, darbų nuveikėm daug
— vėsus oras neleido miegoti. Visi su gera
nuotaika išsiskirstėm. Vėl visi susitiksim
vasarą akademikų stovykloj, kuri vyks ten
pat Kunigiškiuose rugpjūčio antroj pusėj.
Kviečiame visus norinčius ir galinčius atva
žiuoti. Atvažiuokit — tikrai nepasigailėsit!

Dar pernai svajojome Žiemos Studijų
Dienas surengti prie jūros. Kas nesvajoja
atostogas praleisti Nidoj, Palangoj ar Švento
joj?! Šiemet ši svajonė išsipildė. Nors Kuni
giškiai ne Nida, o mediniai namukai ne
poilsio namai, visi labai apsidžiaugėme, kai
brolis Stepas Bladžius leido mums įsikurti
netoli Palangos esančioje Kunigiškių stovyk
lavietėje (ten, kur vyko Jubiliejinė stovykla).
Taigi paskutinį sausio savaitgalį išsiilgę
romantikos patraukėm jūros link. O jūra
nebuvo taip romantiškai nusiteikusi kaip mes
— čia penktadienio rytą buvo apsiniaukę ir
lijo lietus. Bet iki stovyklos atidarymo lietus
liovėsi. Visų nuotaika buvo gera, akademi
kams būdingo išradingumo netrūko — teko
priimti kokį tuziną raportų, kol galų gale
paaiškėjo, kad iš Kauno atvyko vienuolika
akademikų, iš Klaipėdos — trys ir iš Vil
niaus — kol kas tik du.
Prasidėjo darbas. Studijų Dienų tema
buvo ASS praeitis, dabartis ir ateitis. Apie
tai ir sukosi pranešimai, pokalbiai, diskusijos:
ASS istorija, tradicijos, junjorų ir kandidačių
programos. Ilgiausiai užtrūko Korp! Vytis
reguliamino projekto svarstymas. Projektą
paruošė senj. R. Kačinskas ir senj. J. Jakai
tis. Svarstyme patariamojo balso teisėmis
dalyvavo ir tikrosios narės. Diskusijos tęsėsi
iki penkių valandų ryto. Galų gale reguliaminas buvo patvirtintas.
Ką tuo metu veikė junjorai ir kandida
tės, taip ir nepavyko sužinoti — jie irgi turi
savų paslapčių.
Pirmą vakarą psichologijos kampelyje
šeimininkavo t.n. Nijolė Valikonytė ir junj.
Gintas Minelga. Tyliai spragsint ugniai
židinyje kalbėjom apie tai, kad per dažnai
būnam niūrūs, užsidarę, kad reikia daugiau
šypsotis, domėtis kitais, negailėti gerų žod
žių, tada netruks draugų ir nesijausi vienišas.

Smulkesnę informaciją apie stovyklą:
Jolita Buzaitytė
Didlaukio 59-404A, 2057 Vilnius Lietuva
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Sugrįžęs paukštis

Argi tu nežinai?

Koks didelis ir nuostabus
pasaulis:
jame tiek grožio, laimės ir
kančios!
Galėtumei keliauti visą
amžių
ir niekad nepasiektumei
ribos.

Argi tu nežinai, kodėl širdis
suskaudo
ir liūdesys užtemdė man
akis?
Argi nepajutai — pavasaris man
miręs
ir gal daugiau
nebesugrįš

Bet ta ilga kelionė
sutrumpėja,
ir apsistoji pailsėt
tenai,
o ten pūslėtos rankos žagrę
stumia
ir žemė kvepia
vakarais.

Gal niekad nematysiu to gėlių
darželio,
pražystančio pavasario, nušvytusio
dangaus
ir tos mažos lakštingalos
balselio
galbūt nebeišgirsiu jau
daugiau.

Ir supranti — esi šio krašto
paukštis
ir supranti — tai čia tavi
namai.
Nutolsta tie pasauliai
platūs,
nes pailsės tik čia
širdis.

Argi tu nežinai, kad laimė kartais
miršta,
kad ji — per dangų krintanti
žvaigždė?
Kad ji tokia trapi ir
trumpalaikė,
kaip šio pavasario
gėlė?

Argi tu nežinai, kodėl širdis
suskaudo?
.aš'rag
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FU. Donius Remys poeziją pradėjo kurti dar
gimnazijos suole. Jau yra išleidęs du poezijos
rinkinius, dabar ruošia trečią rinkinį „Išlikęs
Džiaugsmas“, kuris greitai pasirodys Lietuvoje.
Spausdiname eilėraščius iš laukiamo leidinio.
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A.S.S. vadijos pareigų perdavimas Chicagoje. Pirmoje eilėje fil.fil.: D. Eidukienė, pirm,
pavad. K. Ječius, naujas pirm. G. Leškys, L.S.S. Pirmijos pirm. S. Miknaitis, vadijos
pirm. E. Korzonas, garbės gynėjas J. Damauskas. Antroje eilėje: V. Mačiulienė, L.
Maskaliūnas, A. Likanderienė, N. Bichnevičiūtė, kun. A. Saulaitis, D. Ječienė, V.
Kerelytė, J. Kerelienė, D. Urbutienė, R. Likanderytė, ir V. Mikūnas. Foto J. Variakojienės

Dalis A.S.S. vadijos su naujuoju pirm., iš k. ftl.: V. Mikūnas, G. Leškys, J. Variakojienė,
E. Korzonas ir L. Maskaliūnas.
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30-TIES METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
Studentų Skautų Korp! VYTIS Garbės Nario
Prof. STEPONO KOLUPAILOS
Nedaugei turėjome lietuvių tarpe tokių
asmenybių kaip prof. Steponas Kolupaila.
Jame radosi kombinacija gilaus mokslininko,
rašytojo, inžinerijos daktaro, gamtos mėgėjo,
tyrinėtojo, keliautojo, fotografo, visuomenės
veikėjo ir skautiškojo jaunimo mėgėjo. Šiais
1994-ais metais minime 30 metų nuo jo
pasitraukimo iš mūsų gretų. Nors jis atsis
kyrė su mumis 1964.IV.9, tačiau mes — tie,
kurie arčiau pažinojome mūsų Korp! VYTIS
Garbės Narį, — prisimename jį pilną energi
jos, sumanumo, jumoro ir jaunatviško studentiškumo.
Mums, akademikams skautams, prof. S.
Kolupaila yra gerai pažįstamas. Jis gimė
1892 m. rugsėjo 14 d. Tuminiškėse, Latvijoje.
1915 metais baigė Geodezijos Institutą
Maskvoje, po to dirbo mokslinį darbą, dau
giausia hidrologijos-hidrometrijos srityje.
Lietuvoje buvo Vytauto Didžiojo Universi
teto profesoriumi, Statybos fakulteto dekanu,
Lietuvos Mokslo Akademijos nariu ir Ameri
koje, Notre Dame universiteto profesoriumi.
Mirė 1964 m. balandžio 9 d. South Bend,
Indianoje.
Visada jis mėgo gamtą, buvo nepailsta
mas Lietuvos vandenų tyrinėtojas, masinių
kelionių po Lietuvą sumanytojas bei vadovas,
nufotografavęs apie 12,000 gražiausių Lie
tuvos krašto vaizdų. Entuziastas skautinin
kas, aktyvus Akademinio Skautų Sąjūdžio
darbuotojas, daugelio akademinių stovyklų
viršininkas ir taip pat pirmasis Studentų
Skautų Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondo
Amerikoje pirmininkas.
Savo darbingo gyvenimo bėgyje jis yra
parašęs apie 200 mokslinių veikalų bei stu
dijų lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų ir
anglų kalbomis. 1961 metais, National Sci
ence Foundation skatinamas, užbaigė pasau

linio garso 975 puslapių darbą „Bibliography
of Hydrology“, kurį išleido anglų kalboje,
tačiau pirmajame puslapyje išdidžiai pasau
liui paskelbė, kad „Šis veikalas skiriamas
Tėvų Žemei — Lietuvai — To My Old
Country — Lithuania This Work is Dedicat
ed“.
Daugelis pasaulio techniškųjų žurnalų
plačiai atsiliepė apie šį veikalą. Vienas iš
gražiausių įvertinimų tilpo Anglijoje leidžia
majame hidroelektros žurnale „Water Pow
er“ kurį sutrauktoje formoje pateikiu skaity
tojams, kad pamatytumėte kaip svetimtaučiai
įvertina mūsų nusipelniusįjį mokslininką.

„Bibliography of Hydrometry — by
Steponas Kolupaila, Dr. Eng. Išleido Uni
versity of Notre Dame Press, South Bend,
Ind. USA, 975 puslapių, 1961 m. Kaina
$10.00.
Leidinys yra tokio monumentalaus
masto, kad sunku mums perduoti tinkamą jo
išsamumo apibūdinimą. Prof. Kolupailos
knyga yra jo nenuilstamo, 1915 metais pra
dėto, darbo išdava. Nuo to laiko, kada jis ėjo
mokslus Maskvoje, autorius be pertraukos
tęsė savo specifines hidrometrijos studijas,
nebodamas nei karo nei revoliucijos sunku
mų Rusijoje, Lietuvoje (krašte, iš kurio jis
yra kilęs) ir Vokietijoje. 1948 metais prof.
Kolupaila buvo pakviestas į Notre Dame
Universiteto inžinerijos fakultetą. Čia jis
pagaliau užbaigė šią atžymėtiną bibliografiją.
Knyga, kuri apima leidinius, spausdintus
iki šių dienų, pateikia rašytinių darbų hidro
metrijos srityje net 7370 pavadinimus...
...Labai griežtas autoriaus tikslumas ypač
pastebimas kitų kalbų vertimuose.
Nors prof. Kolupaila ir kukliai pažymi,
kad jo knyga nepretenduoja į visiškai pilną
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bibliografiją, bet mums yra aišku, jog jo
leidinys yra vienas iš nedaugelio tokio masto
bibliografijų. Todėl mes be jokių rezervų
rekomenduojame šią knygą kaipo nepamai
nomą hidrometrinių žinių šaltinį“. (Water
Power, June, 1961).

egzaminus (t.y. EIT—Engineer-in-Training)
į Profesinius Inžinierius?“
Sumišęs, bandžiau išsisukinėti, sakyda
mas kad tiems egzaminams bandysiu prisi
ruošti ir gal po metų, kitų juos laikysiu. Prof.
Kolupaila, nei nemirktelėjęs atsakė:
„Gerai, turi trys dienas egzaminams
pasiruošti. Grįši čia ateinantį šeštadienį. Mes
Notre Dame Universitete duodame tuos EIT
egzaminus. Nors jau gerokai vėlu, bet ka
dangi aš vienas iš egzaminuotojų, tai tave
užregistruosiu... Iki pasimatymo šeštadienį“.
Jokie mano atsiprašinėjimai, aiškinimai ir
išsisukinėjimai negelbėjo...
Drebančiom kiškom po trijų dienų,
grįžau į South Bend’ą, kaip įsakė profeso
rius, ir laikiau tuos visiems jauniems abitu
rientams „siaubingus“ egzaminus. Išlaikiau!
Tačiau esu tikras, kad pats prof. S. Kolupaila
juos tikrino ir turbūt „nepastebėjo“ ne vieną
mano padarytą klaidą.
Dėka to prof. S. Kolupailos privertimo,
turėjau drąsos po keturių metų laikyti ir
antrąją dalį Profesinio Inžinieriaus egzaminų
ir tuomi atsistojau ant tvirtų profesinių
pamatų. Dėkui prof. Steponui Kolupailai.

***
Baigiant norisi paminėti keletą mano
asmeninių prisiminimų.
1952 m. tapęs Korp! VYTIS nariu Čika
goje susipažinau su prof. S. Kolupaila, kuris
karts nuo karto atsilankydavo mūsų metinėse
šventėse. 1954 m. baigiau inžinerijos aukštes
nius mokslus (įsigijau M.S.C.E. Wiskonsino
universitete ir pradėjau dirbti inžinerijos
įmonėje Consoer, Townsend and Associates,

Čikagoje. Sekančiais metais darbo reikalais
buvau išsiųstas keletai dienų į South Bend,
Indiana miestą. Baigęs darbą užsukau aplan
kyti tenai gyvenantį, Notre Dame Universi
teto profesorių, mūsų garbės narį fil. S.
Kolupailą.
Atsimenu, šiltai priėmė, pavaišino sal
džiais kepsniukais ir arbata. Po kelių valandų
viešnagės, man jau išeinant pro duris, jis
užklausė: „O ar jau išlaikei pirmuosius

s.v. fil. inž. Vytautas Šliūpas, P.E.

... Taip dail. V. Raulinaitis prisimena Prof. sktn. Steponą
Kolupailą keliaujantį Nemunu.
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Akademinio Skautų Sąjūdžio iškilminga sueiga Vilniuje paminėti Vasario 16 dieną.
Svečias iš Los Angeles fil. Zigmas Viskanta (antras iš k.), fil. A. Milaknis, fil. K.

Dalis sueigos dalyvių su naujai išrinktais A.S.D. ir Korp! VYTIS pirmininkais: t.n. Jolita
Buzaitytė (pirma iš dešinės) ir Andrius Lukoševičius (antras iš dešinės).
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FSS „DAINŲ IR PRISIMINIMŲ“ VAKARAS
Fil. RITA LIKANDERYTĖ

Filisterių Skautų sąjungos Čikagos sky
riaus valdybos narės šeštadienį, sausio 22 d.
Lietuvių centre, Lemonte, rinkosi jau 5:30 v.,
atlikti įvairius pasiruošimus jų šį vakarą
rengiamam „Dainų ir prisiminimų“ vakarui.
Netrukus „Bočių“ menės sienas puošė fil.
Gedimino Peniko, fil. Jono Tamulaičio
nuotraukos iš įvairių ASS stovyklų, studijų
dienų ir suvažiavimų. Kabojo ir keli šių
dienų akademinės skautiškos veiklos nuo
traukų montažai, ant stalo gulėjo dabartinių
dienų stovyklinės ir ASD bei Korp! Vytis
veiklos nuotraukos. Buvo sustatytas ir sena
sis 8 mm prožektorius bei ekranas (nes
senieji įvykiai buvo filmuojami ant tokių
filmų), video aparatas ir ekranas, nes vėliau
sios stovyklos ir suvažiavimai jau įrašomi
video juostelėse.
Vakarą pradėjo fil. dr. Vilija Kerelytė,
FSS Chicagos skyriaus pirmininkė. Ji pakvie
tė visus susėsti (dalyviai rimtai žiūrinėjo
nuotraukas) ir padėkojo, kad svečiai nepabi
jojo žiemos šalčių ir atvyko į vakaronę.
Pirmas programos punktas — išjudinti
svečius ir duoti jiems progos geriau susipa
žinti. Susipažinimo žaidimą pravedė fil. Rita
Likanderytė, valdybos sekretorė. Žaidimo
tikslas — surinkti kiek galima daugiau para
šų, pavardžių, atsakant į įvairius ASS liečian
čius klausimus. Dauguma dalyvių labai
rimtai ieškojo tinkamo žmogaus kiekvienam
klausimui, o kiti nutarė, kad patys vieni,
sėdėdami vietoje, teisingai surašys visas
pavardes į atitinkamas vietas. Atrodo žaidi
mu dauguma buvo patenkinti; atsirado net 5
laimėtojai, kurie spėjo per nustatytą laiką
surinkti daugiausiai parašų.
Tarp žaidimo ir filmų buvo dainos,
kurias pravedė fil. Vladas Žukauskas. Toliau
pirmas filmas — įžanginis, apie ASS, tada
chronologiškai ėjome iki dabarties. Matėsi

vaizdai iš 1968 metų Tautinės stovyklos ir iš
ASS jubiliejaus 1974 metais Dainavos stovyklavietqe. Toje stovykloje fil. Jonas Dainauskas buvo pagerbtas ir pakeltas į Korp!
Vytis garbės narius. Šį vakarą, fil. Jonas
Dainauskas vėl buvo pagerbtas, sulaukęs
brandaus amžiaus ir atšventęs dar vieną
gimtadienį. Fil. Dainauskui buvo įteikta
juosta ir visų dalyvių pasirašyti sveikinimai,
prisegta gėlytė, sugiedota „Ilgiausių metų“.
Fil. Dainauskas, užpūtęs ant savo torto
(kuriuo jis vėliau visus vaišino) žvakes,
padėkojo už jam suteiktą malonumą, sakyda
mas esąs nevertas tokios garbės. Savo žodyje
fil. J. Dainauskas priminė, kad skautai aka
demikai privalo žinoti kas vyksta lietuviška
me gyvenime, o taip pat nebūti naivūs apie
lietuvius veikėjus. Jis pasiūlė pasvarstyti (gal
kitoje vakaronėje ar FSS sueigoje) kas yra
kas tarpe lietuvių (iš Lietuvos) — veikėjų,
politikų, vadovų; kokios jų nuomonės apie
įvairius įvykius, kokios pažiūros ir kokios jų
praeitys.
Sekė paskutinis šį vakarą filmas —
„Degtukas padarytas danguje“, fil. Vyresnio
Rasučio ir fil. Algio Korzono susuktas.
Filmavo, kūrė, rašė, režisavo ir vaidino 1980
metų ASD ir Korp! Vytis nariai. Tai jauni
mo gyvenimo įvykių ir meilės absurdo filmas.
Seniai darytas begarsis filmas daugeliui buvo
nesuprantamas, negalint suvokti, kas ten
buvo bandoma pavaizduoti. Po filmo buvo
vaišės. Visi, prisiminimuose pasinėrę, ilgai
šnekučiavosi gurkšnodami kavą.
Šis pirmas naujosios FSS valdybos filiste
rių subūrimo bandymas buvo sėkmingas.
Susirinko ir daug dažnai ir visur matomi, o
taip pat ir retai kur matomi asmenys kartu
jaukiai praleisti vakarą — Žinoma, buvo ir
nusiskundimų — per mažai dainų, per mažai
filmų, paskutinis filmas nesuprantamas, bet
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valdyba mano šį pirmą bandymą pasisekusiu.
Ir valdyba mokosi — sužinojom, kad visa
medžiaga išsklaidyta pas įvairius žmones,
niekas visko neturi. Geras projektas būtų
surinkti visą medžiagą, visas nuotraukas į
vieną vietą ir padaryti tikrai gerą vaizdajuos
tę, apjungiančią visą skautų akademikų
veiklą nuo pradžios iki dabarties.
FSS valdyba dėkoja visiems prisidėju

siems prie vakaro pasisekimo, o taip pat ir
visiems dalyvavusiems. Sekantis didelis
renginys bus Kaziuko mugė, kovo 6 d. ruo
šiama Jaunimo centre. Visi kviečiami gausiai
prisidėti prie mugės darbų — reikės namuką
sustatyti, visus eksponatus išdėlioti, riestai
nius suvarstyti, knygas pardavinėti ir, žino
ma, padėti viską suskaičiuoti, nurinkti ir
sudėti į dėžes. Lauksime visų darbininkų.

Dainų ir prisiminimų vakaro dalis dalyvių ir rengėjų, iš k. ftl.: J. Žukauskienė, N.
Pupienė, T. Rudaitylė, J. Variakojis, A. Likanderienė ir R, Likanderytė.

FU. Dr. R. Variakojytė, R. Likanderytė ir D. V. Kerelytė sveikina ir įteikia fil J
Damauskui gimtadienio tortą. Foto J. Tamulaičio.
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UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
„CHEZ RAMONA“
Dieną prieš Gavėnią vadiname Užgavė
nėmis. Gavėnios laikas yra ilgas, rimtas, o
svarbiausia — liesas. Užgavėnias reikia
praleisti linksmai, triukšmingai, valgyti
daugiau ir riebiau. ASS Čikagos skyrius
vasario 5 d. Užgavėnes pradėjo švęsti
linksmai ir riebiai.
Kandidatai nuo 6 v.v. fil. Ramonos
Steponavičiūtės virtuvėje pradėjo maišyti
blynų tešlą. Daina Ancevičiūtė, Lina Augiūtė, Larana von Braun, Rasa Holenderytė,
Vilija Januškaitė, Linas Kasperaitis, Kindis
Nedas, Audrė Šlenytė, Nida Tijūnelytė, Aidė
Užgirytė ir Jonas Valkiūnas, kaip toje daino
je, maišė, vandens nešė, kepė (pylė, tarkavo,
pjaustė, ragavo, t.t.).
Tikrosios narės, senjorai ir filisteriai
pradėjo rinktis 7:30 v.v. Įžengę pro duris, visi
užuodė aitrų aliejaus kvapą. Blynai jau kepa,
blynai jau kepa!!! Anksčiau nenorėjusieji
valgyti, greit pakeitė savo nuomonę — juk
negalima sėdėti ir neišalkti, kai sklindąs
blynų aromatas kutena nosytę.
Pagaliau šeimininkė visus pakvietė prie
stalų. Šiais metais „Chez Ramona“ pakeitė
savo apstatymą. Vietoj ilgų stalų buvo keturi
apvalūs stalai, apdengti baltomis staltiesėmis,
„lapais“ papuoštomis servetėlėmis ir žvaku
tėmis. nuotaika „Chez Ramona“ buvo ...inty
mi. Baltai — juodai apsirengę kandidatai
lakstė tarp stalų, pripildami ASS narių stik
lus gėrimais, kad šie neištrokštų belaukdami
blynų.
Restorano „klientai“ pradėjo nerimauti.
Jau po 9 v.v. ir dar nematyti nė vieno blyno.
Pradėta priekaištautiir „grasinti“, kad kandi
datai paskubėtų arba negalės tapti akademi
kais. Laukiam, laukiam, laukiam!“ ir ...sulau
kiam. Pasirodo kandidatai su blynų lėkštė
mis. Vienose lėkštėse obuoliniai blynai,
kitose — mieliniai, o trečiose akademikų

tradiciniai bulviniai blynai. Kandidatų vei
duose matomas susirūpinimas: „Ar patiks
nariams mūsų blynai? Gal per daug cukraus
dėjome? Svarbiausia,kad niekas nesusirgtų!“
Išalkę akademikai greitai „sudoroja“ visus
blynus ir prašo daugiau. Kandidatai, nubėgę
j virtuvę, vėl kepa blynus...
Staiga restorane pasirodo mažytės švie
selės. Kandidatės neša didelę lėkštę su
žvakutėmis. Lėkštę padeda ant stalo ASD
pirm. t.n. Jūratei Jankauskaitei. „Ilgiausių
metų, ilgiausių...“ Vakar buvo sesės Jūratės
gimtadienis, ir ta proga kandidatės jai iškepė
du blynus J pavidale. Jūratė užpučia žvakes,
ir visi toliau smaguriauja blynais.
Pasigirsta netikėtas šauksmas: „Ei, ką jūs
įdėjote į mano blyną? Čia kažkas juoduoja!“
Ot, tie gudrūs kandidatai! Norėdami truputį
atsilyginti nariams už „krikštynų“ ilgą prog
ramą, paaštrino kai kurių blynų skonį įvai
riais milteliais ir skysčiais, taip pat įdėjo
austrių („oysters“) į blynų sudėtį skonio
paįvairinimui (gal Frugal Gourmet patarė
kandidatams tai padaryti?)
Prisisotinę ASS nariai rinkosi į sesės
Ramonos saloną tolimesnei programai.
Tėvūnas fil. Jonas Variakojis sugalvojo
penkis vaidinimėlius, kuriuos kandidatai
turėjo atlikti. Pirmiausia vaidino Kindis ir
Aidė. „Tylioji avarija“ — tai vaidinimas be
žodžių, kuriame įvyksta avarija tarp mašinos
ir sunkvežimio, kuriame vežamos vištos.
Linas ir Lina vaidino „Kuris geresnis“, mūsų
visų mėgstamiausią pokalbį: „Mano kepurė
nauja, va?“ — „Kas iš to, kad nauja? Mano
šiltesnė. Mano iš leopardo kailio!“ Larana ir
Jonas, įvairiais posakiais ir labai gerai išaiš
kinančiais sakiniais, apibudino „Draugystės“
stadiją. Vyko kiti pasirodymai iki pobūvio
linksmos pabaigos. Lauksime kitų Užgavėnių.
V. R. Brazaitytė
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Fil. E. KULIKAUSKAS yra J.A.V.
Lietuvių Bendruomenės Ekonominių Rei
kalų Tarybos informacijos skyriaus vedėjas,
Draugo dienraštyje šeštadieniais pateikia
gerai paruoštas informacijas apie ekonominį
gyvenimą ir investacijų galimybes Lietuvoje.
Jo darbas yra gražus pavyzdys pensininkams
kaip galima naudingai pasitarnauti Lietuvos
reikalams.

Lietuvos gilumą ir apgulė Pilėnų pilį prie
Nemuno. Pilies valdovas Margeris negalėda
mas apsiginti nuo stipresnio priešo, padegė
pilį ir drauge su jos gynėjais žuvo liepsnose.
Malonu priminti, kad fil. A. Vasaitis yra du
kartu laimėjęs Vydūno fondo premijas.
Fil. VYTAUTAS ŠLIŪPAS buvo
pagrindinis kalbėtojas Vasario 16 d. minėji
me Chicagoje. Jo kalba buvo reali, išmąstyta
ir daugeliui suprantama, todėl minėjimo
dalyviai jam daug kartų pritarė plojimais.
Spausdiname ištraukas iš jo kalbos:
... Didžiausią paslaugą, kurią mes daro
me Maskvai, tai yra mūsų pačių naivumas,
nesugebėjimas atpažinti tiesos nuo provoka
cijos, ir mūsų nenoras dirbti bendrą Lietuvai
naudingą darbą. Mes negalime dvasiniai
aukščiau pakilti, negalime vieni kitiems
atleisti, negalime sutikti, kad ir kitokių
pažiūrų žmonės turi teisę į savąsias nuomo
nes, nenorime sutikti, kad ir jie yra lietuviai.
Broliai lietuviai! Per maža mūsų ant šios
žemės, kad galėtume skirstytis į partijųpartijėles, dalintis, peštis ir bartis. Visų mūsų
reikia Lietuvai! Jeigu vieni kitiems nepaduo
sime rankos šiandieną, rytoj galime jau
nebeturėti progos tai padaryti. Nustokime
tarnavę Maskvos interesams ir susivieniję
dirbkime tiktai Lietuvos labui...
...Šiandien Lietuvos politinė ir ekono
minė padėtis žymiai rimtesnė ir pavojai
didesni, kad galėtume eikvoti jėgas beprasmiems ginčams ir tuomi talkintume Lietuvos

Fil. VYTAUTUI VIDUGIRIUI, Los
Angeles, CA, Amerikos karo veteranai yra
pavedę visoje Kalifornijoje suorganizuoti ir
pravesti aukštesniųjų mokyklų mokiniams
retorikos varžybas. Pirmosios vietos laimėto
jui skiriama 18,000 dol. premija, II —
16,000, III — 14,000 ir IV — 12,000.
Sričių laimėtojai galutinėms varžyboms
balandžio 15 d. suvažiuos į Colorado
Springs, CO. Visame varžybų procese kaliforniečius kalbėtojus lydės ir globos Vytautas
Vidugiris.
Vytautas Vidugiris ir žmona Elena daug
dirba skautuose.

Fil. ALVYDAS VASAITIS, Chicagos
Lietuvių operos meno vadovas ir dirigentas,
balandžio mėn. 17 d. į rampos šviesą sėk
mingai išvedė komp. Vytauto Klovos hero
jinę 4 veiksmų operą PILĖNAI. Jo nuomo
ne puoselėti lietuvišką muziką yra vienas
svarbiausių Lietuvių operos uždavinių. Ope
ros veiksmas vyksta karaliaus Gedimino
laikais, kai 1336 m. kryžiuočiai įsibrovė į
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priešams, kurie tokius ginčus tiktai skatina.
Turime vienytis prieš jėgas, kurios ruo
šiasi kraštą užpulti, paglemžti, bei mūsų
brolius ir seses į katorgą vėl išvaryti. Turime
iš anksto giliai įžvelgti pavojus ir vien tiktai
prieš juos nukreipti savąsias jėgas. Šiandien
aš sakau: Lietuva pavojuje! Lietuviai, vienykimės!...
Fil. RŪTA PAUPERIENĖ yra G.T.
International viceprezidentė ir dalininkė,
gyvena Chicagoje ir vadovauja skyriui Vilniu
je, visur suspėdama ir sugebėdama atlikti, ji
sako: mažiau kalbų, o daugiau darbų. Sesė
Rūta yra pedagogė ir turi magistrės laipsnį iš
pedagogikos. Ji buvo aktyvi A.S.S. veikloje
eidama A.S.S. Vadijos pirm, pavaduotojos
pareigas.

Fil. Dalia Eidukaitė-Fanelli.

Clevelandietė VIRGINIJA BRUOŽYTĖ-MULIOLIENĖ laimėjo pirmą premiją
Alice Stephens muzikos stipendijų konkurse.
Virginija, dainos mylėtojų, Juozo ir Janinos
Bruožiu dukra, gimė 1964 m. Melbourne,
Australijoje. Iš Kybartų kilęs tėvas ir mamy
tė, gimusi Punske, išaugino ir išmokė keturis
vaikus. Sūnus Raimundas yra gydytojas;
Arūnas, kompiuterių specialistas, pernai
vedė Vidą Čekanauskaitę iš Los Angeles, o
dukra Rita pradėjo universiteto studijas.

Fil. Dr. ROBERTAS VITAS buvo
pagrindinis kalbėtojas Beverly Shores, IN.,
Lietuvių klubo surengtame Vasario 16 d.
minėjime. Dalyvavo Union Pier, Beverly
Shores ir kitų apylinkių lietuviai ir jų svečiai.

Fil. Dr. ALGIS PAULIUS, kaulų chi
rurgas, dovanojo vertingų operacinių aparatų
ir mediciniškų reikmenų Kauno Raudonojo
Kryžiaus ligoninei, Vilniaus universiteto
greitosios pagalbos ligoninei ir šv. Jokūbo
ligoninei Vilniuje.
Fil. JŪRATĖ PEČIŪRIENĖ iš Ann
Arbor, Detroito Lietuvos Dukterų draugijos
pirmininkė, išsiuntė 6,082 baltų uniformų
Lietuvos ligoninių gailestingoms seserims.

Fil. DALIA EIDUKAITĖ- FANELLI
kartu su Lietuvos Vyčių ir St. Andrew The
Apostle bažnyčios chorais ir orkestru, sek
madienį, kovo 13 d. 4 v. p.p Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje Brighton Parke ruošiama
jame religiniame koncerte atliko T. Dubois
„Paskutinius septynius Kristaus žodžius“ ir
kitus religinius kūrinius.

Fil. Virginija Bruožytė-Mulionienė.
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KAZIUKO MUGĖ sėkmingai įvyko
kovo mėn. 6 d. parapijos patalpose. Dalyva
vo visi skautų vienetą* su įdomiais pasirody
mais.
Kavinę laikė akademikės skautės ir
skautai, vadovaujant sesei fil. Danai Augutei-Scola. Šių metų patalpos puošimas ir
padavėjų apranga buvo pagal neseniai praė
jusios žiemos olimpiados temą.

Kovo 13 dieną, Čikagos Maria High
School auditorijoje Virginija atliko tris
Mozarto duetus su žinomu solistu Arnoldu
Voketaičiu. Tai buvo aukšto lygio koncertas,
pagerbiant didžiosios lietuvių muzikos Ame
rikoje puoselėtojos ir propaguotojos Alice
Stephens šviesią atmintį, su žinomais solis
tais ir Alice Stephens choru. Š.m. kovo 9
dieną Virginija dainavo tris Rossini duetus
Muzikos Institutą baigiančio studento rečita
lyje, o vasaros sezono metu dalyvaus Clevelando Lyrinės operos „Carmen“ pastatyme ir
ruošiasi kitos operos pakaitalo (understudy)
rolei. Virginija, kaip toji lakštingala— negali
nedainuoti.
Mes fil. Virginiją prisimenam ir kaip
buvusią Melbourne A.S.S. skyriaus pirminin
kę.
*

*

NEW YORK’E įvyko sėkminga Kaziu
ko mugė, kurią suruošė vietos skautų viene
tai. Akademikai skautai įrengė Bingo lošimų
kambarį ir su šypsena jį tvarkė fil. iš k.l
Kristina Matusaitytė, Audra Gintautaitą
Jonas Jankauskas, Vaiva Ulėnaitė, Daina
Penikaitė.

Fil Daina Penikaitė užbaigė Gilvelio
skautų kursus praėjusią vasarą. Kaziuko
mugės metu pažymėjimą įteikia fil. Lilė
Milukienė.

LOS ANGELES filisteriai skautai
turėjo sueigą pas fil.fil. Birutę ir Zigmą
Viskantus. Programoje buvo rinkimai ir
einamieji reikalai, naujai išrinktųjų į LSS
vadovaujamas pareigas pristatymas ir fil.
Mildos Mikėnienės paskaita „Alkoholizmo
gydymas Lietuvoje“. Dalyviai skaitė savo
atsineštus eilėraščius ir vaišinosi savais už
kandžiais. F.S.S. skyriaus valdyba buvo
perrinkta sekančios sudėties, fil.fil.: pirm.
Dr. Leopoldas Trečiokas, vicepirm. Milda
Mikėnienė, ižd. Romas Venckus, sekr. Aldo
na Venckūnienė.
Buvo pranešta, kad ASD Los Angeles
skyriaus pirmininke yra išrinkta t.n. Dana
Augutė Scola ir Korp! Vytis pirmininkas
senj. Andrius Kudirka. ASS pirmininke lieka
fil. Birutė Viskantienė.
Aplankiusi Alkoholizmo Gydymo Centrą
Lietuvoje, fil. Milda Mikėnienė davė labai
įdomią paskaitą, apie alkoholizmo gydimą
dabartinėje Lietuvoje.

CHICAGA
VYDŪNO FONDO ir A.S.D. kelis
metus buvo Morkūno spaustuvės patalpose
Marquette parko ribose. Jose tilpo Mūsų
Vyčio redakcija— administracija anksčiau ir
Akademinės Skautijos leidykla, Vydūno
muziejus. Ten veikė vasaros visuomeninio
darbo kursai, vyko mažesni pobūviai. Patal
pos pasidarė per mažos ir teko ieškoti dides
nių, jos buvo išnuomotos Pasaulio Lietuvių
Centre Lemonto vietovėje. Nuo gegužės
mėn. 1 dienos visais Vydūno Fondo reikalais
reikia rašyti adr.: 14911 E. 127th Street,
Lemont, II, 60439. A.S.S. vadijai išsikėlus į
Los Angeles, patalpomis naudosis vietos
akademikai skautai.
CHICAGO’S akademikai skautai kaip
ir kiekvienais metais Kaziuko mugėje įrengė
knygų, plokštelių ir kitų suvenyrų kioską, bet
didžiausią pasisekimą turėjo virtinės riestai-

fil. Aldona Venckūnienė
Sekretorė
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New York’o fil. Daina Penikaitė užbaigė Gilvelio skautų kursus praėjusią vasarą.
Kaziuko mugės metu pažymėjimą įteikia fil. Lilė Milukienė. Nuotraukos fil. Ramunės
Gaižutytės-Papartienės

New York, o akademikai skautai per Kaziuko mugę įrengė Bingo lošimų kambarį. Jį
tvarkė: fil. iš k.: Kristina Matusaitytė, Audra Gintautaitė, Jonas Jankauskas, Vaiva
Ulėnaitė, Daina Penikaitė.
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nių (baronkų), kurių buvo išplatinta labai
daug. Įrengimą tvarkė F. S. S. skyrius vad. fii.
Dr. V. Kerelytės.
A.S.D. ir Korp! Vytis sėkmingai įrengė
kavinę „Po palapine“ ir joje pardavinėjo
kavą ir skanumynus.
Balandžio mėn. 27 d. F.S.S. suruošė
Mabenkos restorane įdomią vakarienę.
Kalbėjo Dr. Linas Sidrys aktualiais šių dienų
klausimais. Susilaukta gausių dalyvių.

rūpėjo pasikalbėti, sužinoti apie kiekvieno
gyvenimą, pasidalinti išgyventais jaunatviš
kais nuotykiais. Šokiai įsisiūbavo tik arti
vienuoliktos valandos vakaro. „Žaibo“ orkes
tras grojo smagią muziką; jaunimui tai pa
tiko.
Laikas bėgo labai greitai, nė nepajutom,
kad jau teko skirstytis į namus. Įsilinksminu
siam jaunimui dar nesinorėjo keliauti namo,
tuo labiau, kad lauke jų laukė labai šaltas
oras.
Korp! Vytis ir ASD dėkingi visiems
apsilankiusiems Lietuvių centre, Lemonte, tą
šaltą, šaltą vakarą.

KALĖDOS
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija
pravedė tradicinį kalėdinį pobūvį savo būsti
nės patalpose. Buvo trumpa programa,
pasidalinta kalėdaičiais su linkėjimais, pasi
vaišinta kalėdiniais patiekalais. Pobūvis buvo
pradėtas žvakių uždegimu, kurias uždegė
vyriausias amžiumi fil. J. Damauskas. Sveiki
nimo žodį tarė vadijos pirm. fil. E. Korzonas. Be vadijos narių dar dalyvavo Chicagos
A.S.D., Korp! VYTIS ir F.S.S. Skyrių vado
vai. Pobūvis praėjo jaukioje kalėdinėje nuo
taikoje. Daugelį patiekalų sunešė dalyviai,
organizavo parengimų vadovė fil. Jūratė
Variakojienė.

FUKSŲ
„KRIKŠTYNOS“
Šių metų sausio 28 d. Vytenio Kirvelaičio namuose, Lemonte, buvo suruoštos
naujųjų akademikų kandidatų „krikštynos“.
Gana gausus būrys jaunimo apsisprendė
tapti tikraisiais ASS nariais. Jų tarpe buvo
trys vaikinai: Jonas Valkiūnas, Kindis Nedas
ir Linas Kasperaitis. Merginų būrys buvo
žymiai gausesnis — jų buvo net šešios: Lina
Augiūtė, Daina Ancevičiūtė, Aidė Užgirytė,
Nida Tijūnėlytė, Larana von Braun ir Vilija
Januškytė.
„Krikštynų“ tradicijos reikalauja, kad
kandidatai iš anksto nežinotų vakaro progra
mos bei įvairių užduočių, kurias jiems kiti
akademikai buvo paruošę. Esant dideliam
būriui jaunimo, vakaras nusitęsė iki vėlyvos
nakties, bet niekas dėl to nesiskundė. ASD
ir Korp! Vytis tėvūnai kandidatams padėjo
paruošti pasirodymams bei juos drąsindavo.
Žinoma, apie vakaro smulkmenas pasa
koti būtų gal ir smagu, o ir visiems paskaityti
įdomu, bet juk negalime išduoti „krikštynų“
paslapčių busimiesiems kandidatams

NEPABŪGO
ŠALTO ORO
Kalėdiniai šokiai jaunimui buvo suruošti
Lietuvių centre, Lemonte, 1993 m. gruodžio
25 d. Ypatingai šaltas oras tą dieną Čikagoje
nesutrukdė, ir jaunimo atvyko daug. Šokių
ruošėjams, Čikagos ASD ir Korp! Vytis
nariams darbo tą vakarą tikrai netrūko. ASD
sesės papuošė salę, o Korp! Vytis vaikinai,
orkestro „Žaibas“ nariai, grojo šokiams.
Buvo labai smagu visiems susitikti su
senais bičiuliais. Galbūt todėl dauguma
susirinkusiųjų ilgą laiką nešoko, nes visiems

Tadas Misiūnas

36

38

Iškilmingas Kaziuko mugės juostos atrišimas Jaunimo Centre Chicagoje, iš k: A.
Ramanauskienė, J. Regienė, garbės konsulas V. Kleiza, kun, J. Vaišnys, L.S.S. Pirmijos
pirm. K. Ječius, R. Kamežytė.

Linksmas atidarymas Kaziuko mugės Chicagoje, iš k.: fll[d S Kerelytė, N. Bichnevičiūtė, J. Variakojis, Danutė, O. Kotovienė ir N. Pupienė
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Kalėdinio pobūvio dalyviai. Žvakes uždega fil. J. Dainauskas.

A.S.S. Vadijos nariai

Chicagos akademikų skautų skyrių vadovai.

38

40

KNYGOS — LEIDINIAI

Ignas Končius, KELIONĖ Į ČERVENĘ
IR ATGAL atsiminimai, leidykla „Vilius“,
Kaune 1993 m., 80 pusi, šiurpūs išgyvenimų
sovietinės okupacijos metu. Daugelis iš
Červenės negrįžo, kaip ir pulk. J. Barauskas,
kurį gražiai aprašo knygos autorius.
*

dabar ją galės skaityti ir Lietuvos jaunimas
besidomintis skautybe. Lauktina ir likusios
dalies perspausdinimo.
*

SKAUTŲ AIDAS, žurnalas, 1994 m. Nr. 1,
leidžiamas redakcinės kolegijos numerio
kaina 50 centu. Redakcijos adr.: Skautų
Aidas Minties 10-35, 2051 Vilnius. Vėl iš
naujo atgimęs žurnalas skautams ir skautybe
besidomėjusiems skaitytojams, įdomus
išvaizda ir turiniu pradėjęs pasirodyti vietoje
anksčiau leisto laužo.

Vydūnas, MANO TĖVYNĖ, išleido
Vydūno Fondas Chicagoje 1993 m. paminėti
autoriaus gimimo 125 ir mirties 40 metų
sukaktį. Knyga gausiai iliustruota, 80 pusi.,
didesnio formato. Ji skirta išeivijos
lituanistinių mokyklų mokiniams.
*

*

ATEITIS, 1994-1, leidžia Ateitininkų
federacija, redaktorė Danutė Bindokienėj
adr.: 7155 S. Homan Ave, Chicago, IL,
60629. Prenumerata metams $12.00. Žurnale
yra skyriai: Ateitininkai Lietuvoje, Kalbos
Skyrius, Ateities spinduliai, Įvykiai ir
Žmones, Mūsų Veikla, Kreivos Šypsenos.
Viso 40 pusi. įdomių straipsnių ir iliustracijų
ledinys.

Donius Remys, IŠSIPILDYMO SALA,
poezija, Chicago — Vilnius 1992 m., 64
pusi., tiražas 700 egz. Pirmasis autoriaus
eilėraščių rinkinys. Pirmoje dalyje autorius
rašo jautrius laiškus-eilėraščius motinai,
vėjui, Dievui, angelui, žmogui ir žemei.
Likusieji 49 eilėraščiai parašyti įvairiomis
temomis, vyrauja gimtosios žemės ilgesys,
gamtos išgyvenimai, kurie parašyti visą
gyvenimą skautavusiam autoriui.

♦

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1944 m. kovo
mėn. religines ir tautinės kultūros žurnalas,
redaktorius J. Vaišnys, S.J., adr.: 2345 W 56
th St., Chicago, IL, 60636 administratorė A.
Likanderienė Aktualių straipsnių rinkinys
paįvairintas poezija ir nuotraukomis.

♦

Marius Katiliškis, PIRMADIENIS EM
ERALD GATVĖJE romanas, Algimanto
Mackaus knygų leidimo fondo leidinys,
Chicago 1993 m., 208 pusi. Aprašoma
lietuvių išeivių įsikūrimas Chicagoje, kurie
atvyko 2-ojo Pasaulinio karo pasekmėje.
*

*
Algimantas Kezys, LITHUANIAN ART
ISTS in NORTS
AMERICA, išleido
Galerija 1994 metais, gausiai iliustruota
juoda-balta ir spalvotomis reprodukcijomis,
288 psl. Aprašyti 87 dailininkai, dalyvavę
kasmetinėse „Dailė ’91, ’92, ’93“ parodose
Čikagoje.

Romualdas Spalis, GATVĖS BERNIUKO
NUOTYKIAI, apysaka jaunimui ir senimui,
126 pusi., Vilniaus Vyturio leidykla 1993 m.
Tai trečias nepilnas knygos leidimas
finansuotas Vydūno fondo. Dail. Alg.
Trinkūno, viršelis Viliaus Jurkūno. Išeivijoje
pirmos dvi laidos yra sėkmingai išparduotos,

♦
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Po Chicagos A.S.S. skyriaus reklekcijų įvyko velykinis pobūvis, kurį paruošė F.S.S.
skyrius, iš k fil.: J. Kerelienė, Dr. R. Variakojytė, pirm. Dr. S. Kerelytė, O Kotovienė
(viešnia) ir R. Likanderytė. Foto J. Variakojienės.

Vilnius, 1994.02. 16.

Skautų Sąjunga

Lietuvių Skautų Sąjungos ASS Vydūno Fondo
Tarybos Prezidiumo Pirmininkui
fii.v.s. L.Maskaliūnui
Valdybos Pirmininkui
fil.v.s.V.Mikūnui

A.Milainis
Medžiotojų 21-1
200 Vilnius
Lithuania
Mes,LSS ASS studentai skautai-tės nuoširdžiai dė
tel.769575
kojame už mums paskirtas Vydūno Fondo 1993/94 m.m.
stipendijas.«Jos padės mums siekti aukštojo mokslo
žinių,taip reikalingų ruošiantis vykdyti mūsų prie
saiką Tėvynei Lietuvai.
Budime Ad meliorem

42

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu
viui čia ir Lietuvoje.
Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol.

Knyga gaunama:

Vydūno Fondas
6243 Carol Lane
Palos Heights, IL 60463-1823

A. t A.
Inž. JUOZAS PILEIKA
Mirė 1984 m. balandžio 14 d., Putnam, CT, sulaukęs 102 metų.
Širdinga užuojauta velionio sūnui fil. Vytautui Pileikai ir šeimai.
Akademinis Skautų Sąjūdis

Vydūno Fondas remia:

Studijuojantį jaunimą, lituanistikų, jaunimo organizacijas, vydūnistiką. Skiria pasižy
mėjusiems asmenims metines premijas, leidžia mokslines knygas ir kitus leidinius.
Jau išmokėta $521,536 suma! Prisiminkite Vydūno Fondą ir paremkime jį aukomis.
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LITHUANIAN SCOUTS ASSOC., INC.

dip 50 U

COLLEGIATE DIVISION

1310 Wayside Drive
Villa Park, IL, 60181-3525

lieti^oT £5<|<Jnalinė
M*$IažVy atf orolloteka

rtKMTl NO. 3693

RETURN POSTAGE GUARANTEED
TO_________________________ _

% .3 4 3152

