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AD MELIOREM!

Beverčiame kalendoriaus lapų kasdienybėje lyg stabteli naujos savaitės, 
naujo mėnesio pradžioje; pasąmonėje žybteli mintis — “štai vėl naujas eta
pas”. Laikui bėgant, taip ateina ir praeina dienos, gimtadieniai, semestrai, 
metinės šventės, jubiliejai, minėjimai. Kiekvieno iš šių įvykių metu atsisuki 
atgalios, permeti akimis praeities eigą, bandai savosios sielos svarstyklėmis 
ją sverti, proto mąstu išmatuoti.

Gal žvelgiant atgalios tegalima ir dabartinį būvį pilnai įvertinti, tą pro 
šalį skriejančią sekundę pajusti. Tik lyginant su praeitim įmanoma kalbėti 
apie šiandieną, tik tuo metu įmanoma tolyn — į atkeliaujančius laiko klodus 
dairytis.

Čia iškyla ir istorija — jos mokslas, jos mintys — atskleidžianti žmo
gaus būklę ir likimo vingius. Skaitome — ji buvus didinga, ji gal skaudi, ji 
— skatinanti, gal nurodanti klaidas, iškelianti įvykius, datomis, vardais ir 
vietovėmis nupasakojanti praeitį.

1924 — 1959: šių metų spalių 16-ji diena vėl pilna reikšmės akademinė 
skautijos nariams. Septyni penkmečiai veda organizacijos įvykius per eilę 
pastangų, vardų bei kartų, per keletą kraštų ir kontinentų. Atsisuki ir ban
dai žvelgti praeitin: kyla šios dienos rimtis, švystelia šypsnis, ateities veiklos 
barai. Iškyla organizacijos, ideologijos minčių pluoštai: — čia pat ryškin
dami asmeninių pastangų silpnumą, asmens miniatiūrą, jo dienos trumpu
mą; — čia pat tas asmenines pastangas jungdami, asmenybes ugdydami, 
bendraisiais reikalais dienas prailgindami. Paskutiniu metu Bradūnas apie 
tai savo “Elegijoj” dainavo:

Mūsų amžius toks trumpas, toks trumpas —
Kaip širdis tų dienų negailės,
Kai jos bėga ir stirnom suklumpa
Nuo likimo strėlės.

O prašau, o meldžiu neskubėti 
Paskui saulę toli už kalnų, 
Bet palieka tik skliautai žvaigždėti 
Ir tik žodžiai dainų.

1959 spalių 16 dieną akademinei skautijai yra tariamas tylus, gęstan
čio stovyklos laužo nuotaikos “ačiū!”: už žvaigždėtus skliautus ir paliktus 
dainų žodžius. O tai, vistik, daug: jie šiandieną į ateities dienų penkmečius 
veda!

LIETUVOS | 179
NACIONALINE *
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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STUDENTAI SKAUTAUJA

Senj. A. Saulaitis jr.

Buvau prašytas šiuo straipsneliu pareikšti savo nuomonę, kaip ASS 
padaryti skautiškesnį; kaip skautauti žmogui, besiruošiančiam profesinį 
gyvenimą; ką daryti, kad skautybė rastų formas ASS. Noriu paaiškinti, 
kad, mano nuomone, akademinė skautija yra natūrali skautybės atžala, kad 
studentiškas gyvenimas su skautybė derinasi, ir, pridėti keletą sumanymų.

I.

Skautybė yra natūralus augimas. Todėl, vos atsiradus skautams šio 
šimtmečio pradžioje, sąjūdis išsivystė į vilkiukų (jaunesniųjų skautų), skau
tų, skautų vyčių, skautininkų ir k. šakas, ilgai netrukus, atsirado skautės, 
jūros ir oro skautai; dabar yra skautų raitelių, raišųjų, aklųjų ir net luošųjų 
skautų. Yra pavienių skautų, parapijų ar organizacijų globojamų vienetų, 
paskiros skiltys, milioninės sąjungos.

Taip Lietuvoje prieš 35 metus natūraliai įsikūrė akademikai skautai.
Pasaulio mąsto sąjūdyje studentai skautai, kaipo atskira grupė, nėra 

paplitusi, nors yra studijuojančių ir studijas baigusių skautų ir vadovų. Mat, 
studijuojančio amžiaus jaunimui (17 — 23 m.) numatyta skautų vyčių, (pa
gal R. Baden-Powellio “Rovering to Success”) ir vyresniųjų skaučių (pagal 
B.-P. “Skautybė Mergaitėms” programas. Tas programos tinka bręstančiam 
jaunimui, ar tai moksleiviams, ar darbininkams, ar amatininkams. Pagal šias 
skautų vyčių ir vyr. skaučių programas galėtų veikti ir studentų skautų bu
leliai. Tam tikros programos dalys būtų šiek tiek pritaikytos. Juk daugelis 
ASS narių priklauso skautų vyčių ir vyr. skaučių vienetams.

Bet mes pasirinkome šiek tiek kitą kelią, kuris nebuvo ir nėra lengvas 
ar paprastas. ASS kūrėjai įsteigė studentiško pobūdžio organizaciją, remia
mą skautiška pasaulėžiūra. Todėl šioje organizacijoje randame du elemen
tus: skautiškąjį ir studentiškąjį.

II.

Iš karto gal kam nors ir atrodytų, kad skautavimas su studentišku gy
venimu nesiderina. Gal atrodo netinkama, kai studentas pakrūmėje maišo 
sklindžiams tešlą ar studentė atsiklaupusi plauna upelyje juodą puodą. Bet, 
giliau pažiūrėjus, tikrai nerasime nieko priešingo skautybėje ir studentų 
gyvenime.

Skautų ideologija remiasi įstatais, įžodžiu, papročiais (šypsena, ge
ruoju darbeliu), geležiniu įstatu, broliškumu. Ir seniems ir jauniems skau
tams yra bendras Budėk! bei tarnavimas Dievui, Tėvynei ir Artimui. Skau
tybė siekia vieno tikslo: tobulos asmenybės, pavyzdingo piliečio. Į tai įeina 
būdas, religija, sveikata, pažiūros, tautiškumas, tarnavimas ir kt.
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Lietuvių skautybės didysis puoselėtojas ir ilgalaikis skautininkais gen. T. Dau
kantas, jo 75 metų anyžiaus sukakties proga, rugsėjo mėn. 12 d. Buenos Aires, 
Argentinoje buvo apdovanotas “Geležinio Vilko” ordenu. Kairėje, skautų vyčių 
“Šarūno” būrelio vadas pask. S. Babronis skaito apdovanojimo aktą. Dešinėje, 
gen T. Daukantas taria padėkos žodį.

L. Kančiausko nuotr.

Gi studentai mokslu siekia to paties tikslo: tobulybės. Mokslas duoda 
jiems stiprių pagrindų jų tikėjimui, būdui (charakteriui, elgesiui), sveikatai, 
tautiškumui, bei savo profesijos gilinimu ir k.

Šie du dalykai gražiai, bent definicijoje, suderinami. Lietuvių enciklo
pedijoje korporacija apibūdinta taip: “studentų organizacija, sudaryta ideo
loginiu... pagrindu... K., be kitų uždavinių, rūpinasi savo narių visuomeni
niu, moraliniu auklėjimu bei jų ekonomine būkle.”

Skautybė duoda tą ideologinį pagrindą bei gerą visuomeninį (per bro
liškumą, pilietiškumą, tautiškumą) ir moralinį (įstatai, šūkis ir kt.) auklė
jimą.

Esminių skirtumų nerandame, o matome, kad skautybė ir studentavi
mas vienas kitą papildo, pagilina bei pastiprina.

Todėl siūlau tokią tezę: skautas gali būti geresnis studentas ir studen
tas gali bųti geresnis skautas.

III.

Kaip minėta anksčiau, skautybė duoda mūsų sąjūdžiui ideologinį ir auk
lėjimo pagrindą. Tad ji tiekia:

A. Sveiką pasaulėžiūrą. Skautai, kaip aiškina skautybės įkūrėjas, ma
to gražų ryšį tarp Dievo, Jo kūrybos, tėvynės, artimo ir savęs. Vienas be ki-
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to netenka vertės. Todėl šių pažiūrų sveikumas matomas tuo, kad skautai 
netampa jokiais fanatikais (ar tokių asmenų ar org-jų pasaulyje būtų ar 
ne) : pvz., nei laiko tėvynę svarbesnę už Dievą, nei stato tautinius siekimus 
virš artimo, nei savo virš visų, nei savęs nedaro tokių, kuriam niekas nei 
šventa nei padoru.

B. Tautinį auklėjimą. Kartu su pasaulėžiūra eina ir tautinis auklėji
mas, bet jį gera paminėti atskirai. Skautybei būdinga, kad skautas ruošiasi 
būti geru piliečiu. Jis ne tik gauna žinių, bet ir tam tikrą tautinį supratimą 
bei sąmoningumą: kad jis žiniomis ir savo charakteriu tarnaus savo tautai 
ir bus geras pilietis.

C. Būdo auklėjimą. Pastabumas, miklumas, atmintis, apskaičiavimas 
ir kt. yra protaujančio ypatybės. Skautas žaidimuose, uždaviniuose, užsiėmi
muose išmoksta galvoti sau, daryti išvadas, rinkti žinias ir kt. Skautai pa
sižymi patvarumu, pasiaukojimu. Tai pasiekiame tik per ilgus metus ir per 
daugelį paprastų skautiškų užsiėmimų, kur atsakomybės bei vadovavimo 
jausmai yra pilnai įjungiami.

D. Fizinį lavinimą. Per mankštos pratimus, sveiką maudymąsį, kvė
pavimą, švarą ir tvarką, lakstymą, tvarkingą žaidimą ir kt. skautas lavina 
savo kūną, ugdo sveikatą.

E. Praktiškų žinių. Tokie skautamokslio dalykai, kaip signalizacija, 
pirmoji pagalba, stovyklavimas, pionierija, virimas,, žuvavimas, gamta
mokslis padeda žmogui gyventi, kartais išgelbsti gyvybę, padaro gyvenimą 
įdomų ir įvairų.

Daug kas skautų eilėse pastebi savo gabumus ar talentus: muziką, vai
dybą, poetinę kūrybą, meną, gamtos mokslą; kiti gal net ir susivilioja pa
šaukimui ar profesijai: daktaro, gailestingos sesers, istoriko, gamtininko, 
žurnalisto, topografo, jūrininko ir kt.

Santraukėlė: Taigi, bendrai paėmus, .skautas studentas turi progos būti 
geru studentu todėl, kad laikosi tinkamų gairių ir nepaskęsta klaidingose 
įtakose (pasaulėžiūra), turi gerus tautinio pagrindo pamatus ir supranta 
savo paskirtį (tautinis auklėjimas), gali išsilaikyti doras ir siekti būdo (dva
sinės) tobulybės, nepakliuvęs su nekokiais pažįstamais ar į netinkamas ap
linkybes (būdo auklėjimas), moka sveikai maitintis, sportuoti, ilsėtis (fizi
nis lavinimas), turi šiek tiek visai gyvenimiškų žinių ir pažįsta savo mėgia
mas sritis (praktiškos žinios).

IV.

Antros tezės dalies paaiškinimui reikia parodyti, kaip studentavimas 
padeda būti geresniu skautu. Reikia pabrėžti, kad studentų gyvenimas papil
do ne tik asmenį, bet pačią skautų organizaciją.

Studentai prie skautybės prisideda šiuo:
A. Gilesniu supratimu ir galvojimu. Kuo daugiau žmogus pasiekia 

mokslo, tuo daugiau jis turėtų galvoti ir suprasti. Daugybė universiteto da
lykų lavina protą, suteikia filosofinių ir kt. žinių, duoda gerą žmogaus, žmo
nių ir tautų supratimą (ar tai filosofiniais, sociologiniais, ekonominiais, ju
ridiniais ar kt. pagrindais).

Todėl studentui skautui netaip sunku mąstyti apie skautiškus idealus,
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juos suprasti, į juos įsigilinti, plačiau studijuoti.
B. Mokslišku metodu. Gal svarbiausia, kad vienokiu ar kitokiu logiš

ku metodu studentas sugeba analizuoti, pagrįsti, apspręsti. Čia, aišku, svar
biausia lietuvybė. Juk lietuvis nėra lietuvis vien prigimtimi, kilme ar kal
ba, o ir apsisprendimu. Studentas gali suprasti, mąstyti, pasiryžti.

C. Studija. Daug dalykų skautybėje galima ir reikia mokslišku būdu 
studijuoti, spręsti — kodėl stovykla ar kursai pavyko, kodėl laikraštėlis ne
patinka, kaip išplėšti tautinį lavinimą ir kt. Įvairias mokykloje išmoktais 
būdais (statistiniais ar kt.) tai galima atlikti.

Kartu, bestudijuojant skautybę ir org-ją kyla įvairūs sumanymai. Tai 
yra mokslo rezultatai.

D. Profesinė pagalba. Beeiną ar išėję mokslus studentai gali prisidėti 
prie skautiškos veiklos pagal savo šaką: ar tai pirmąją pagalbą instruk
tuoti, pravesti gamtos užsiėmimą, rašyti straipsnius, atlikti įvairius techniš
kus darbus (spaudoje, statyboje ir kt.) ; paruošti įvairius leidinėlius, kon- 
spektėlius, iliustruoti laikraštėlius, ruošti vadovams medžiagą, kovoti už lie
tuvybę ir skautybę žodžiu ir darbu; suteikti finansinę paramą; padėti tarp
tautiniuose santykiuose (kur reikia mokėti kalbų) ; padėti ruošti įvairias 
taisykles, instrukcijas, programas, statutus ir kt., versti knygas.

E. Būdo ypatybėmis. Studentams būdingas nenuilstamas entuziazmas, 
nepasitenkinimas prastesniu, kas negera ir netinka. Studentai trokšte trokš
ta daugiau ir geriau žinoti bei mokėti.

Santraukėlė: Studentas skautas giliai išstudijuoja ir įsigyvena skauty
bę (supratimas ir galvojimas), gali pats, ir padeda kitiems tautiškai apsi
spręsti (moksliškas metodas), padeda skautų organizacijai tobulėti ir duo
da pasiūlymų (studija), padeda kuo tik gali — ar raštu, ar pinigais, ar 
žodžiu, ar darbu (profesinė pagalba), duoda daug jėgų ir dvasios skautiš
kajam darbui (būdo ypatybės).

Šiuo kad ir nepakankamu vaizdeliu gal būsiu nurodęs, kaip skautybė 
papildo studentišką gyvenimą ir kaip studentai mokslu gali prisidėti prie 
skautų sąjūdžio tobulėjimo.

V

Gal praeityje ir dabar ASS nelengva, kadangi ar jos nariai ar kiti skau
tai nesuprato, ar galima tuodu dalyku suderinti. Gal buvo ar yra kokių nors 
trūkumų, kurie sulaiko pilną skautavimo ir studentiško gyvenimo sintezę 
Akad. Skautų Sąjūdyje. O trūkumai galėtų būti tam tikri “studentiški pa
pročiai”. Kita priežastis gal buvo ir ta, kad studentai nepilnai arba gal ne 
visai tvarkingai dalyvauja Brolijos ir Seserijos veikloje, nes pilnai skauty- 
bės nesupranta ir jai neatsideda. Daug eilinių skautų ir skaučių dėl vieno
kių ar kitokių priežąsčių (asmeniniu patyrimu ar kitų skautų ar vyres
niųjų pasakojimu) studentų skautų nemėgsta ir juos kartais net pravar
džiuoja, pvz., vadina parazitais.

Todėl ASS veiklą suskautinti reikėtų trimis keliais:
A. Atsikratyti tam tikrų “studentiškų tradicijų”.
Aišku, ne visi studentai jomis užsiima, bet tai nereiškia, kad jų įtaka nėra 

žalinga.
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Kažkodėl nuo senovės su studentais surištas buteliukas. Kai kurie be 
gėrimo negali apsieiti. Atrodo, kad sveikatos, tradicijos ir gero pavyzdžio 
sumetimais skautų organizacijos nariams gėrimas neturėtų būti mirtinai 
reikalingas. Gerti kiekvienas asilas gali, o susilaikyti nekiekvienas. .Todėl 
reikėtų, kad ir savo tarpe, sueigose, prie laužų ir kt., progomis alkoholio 
atsisakyti ir bent prie kitų su pagarba apie jį nekalbėti.

Kita “tradicija”, tai stovyklose laužai nuo, maždaug, saulėlydžio iki 
kito ryto. Savoj ASS stovykloje tai nebaisu, bet stovyklose, kur dalyvauja 
kiti, tai nedaro gero įspūdžio skautams.

Paskui, yra įtartino tipo dainų, kurios nelabai patraukia estetinius žmo
gaus jausmtis ir, tikrai rimtai pažiūrėjus, nepapildo skautiškos dorovės, 
(pvz., gėrimas po stalu su gerais draugais). Nei prisideda prie linksmos skau
tiškos dvasios.

Stovykloje yra tam tikros stovyklavimo taisyklės, kurios saisto visus,, 
todėl maistas ir gėrimas ir poilsis eina nustatyta tvarka; laužo šventumas 
laikomas nepažeistas.

Taip pat “studentai” turėtų užaugti ir atsikratyti berniškų polinkių. Tik
ri studentai tokiais dalykais neužsiima. Visokie keisti pokštai, laikraštėliuo
se karikatūros ir bernų juokai netinka. Gera paišdykauti ir pasilinksminti, 
bet tik linksmai, kultūringai, o ne biauriai.

Bendrai paėmus, turime žiūrėti, kad mes ir kiti laikytumėms tvarkingo 
stovyklavimo taisyklių, atsisakytumėme nuo tam tikrų “džiaugsmų”, pokš
tų arba tų, kurie juos palaiko. Gilesnis skautybės supratimas parodys, kad 
nei vilkiukams, nei skautams, nei mums, nei kitiems tokie dalykai netinka.

B. Konkrečiai numatyti intensyvų darbą sąjungoje.
Pagrindinis darbas: išplėsti ir sustiprinti darbą Seserijoje ir Brolijoje. 

Konkrečiai:
1. Įsijungi daugiau į tvarkingą ir gerą vienetams vadovavimą.
2. Prisidėti prie vienetų instruktavimo namuose ir stovykloje.
3. Išstudijuoti skautybės metodą, papildyti vienetų veiklą.
4. Ruošti ir pateikti daugiau medžiagos vadovams.
5. Leisti skautams leidinėlių (pvz., apie pat. laipsnius, specialybes, 

ypatinguosius ženklus ir kt.).
6. Surasti ir pritaikyti medžiagos apie Lietuvą. Sugalvoti žaidimų, 

rašinėlių, užsiėmimų, darbelių.
7. Materialiniai ir moraliniai remti LSS veiklą.
C. Įgyvendinti tikrą skautybę savo tarpe.
Savoj ASS organizacijoje pavieniai ir užsiėmimuose:
1. Giliau studijuoti skautybę iš įvairių šaltinių, ją pažinti, pamėgti, 

jai atsidėti. Būdami studentai kartais ir negalime dažnai iškylauti ar sto
vyklauti, bet benet galima suprasti ideologiją, metodą, pasaulėžiūrą, ja ti
kėti. Tai svarbiausia.

2. Kiek galima daugiau neatsiskirti nuo praktiškų skautamokslio da
lykų (stovyklavimo, pionerijos, virimo ir kt.). Šie dalykai yra skautiško gy
venimo dalis.

3. Pravesti savo ir kitų tarpe užsiėmimus apie Lietuvą, kraštą, tautą 
ir kt.

4. Rašyti rašinius apie Lietuvą, lietuvybę skautybę ir kt.
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5. Pratintis prie lietuviškos knygos, savos spaudos ir p., ši sritis da
bar ypatingai kenčia.

6. Ruošti literatūros vakarus (su jaunesniaisiais), pramogas (šokių ge
gužines), parodėles ir kt.

7. Kovoti prieš neskautišką įtaką ASS ir LSS, nežiūrint iš kur ji kiltų.
Daugelį šių dalykų jau dabar atliekame. Žvilgsnis į šių metų Mūsų Vy

čio nr. 2-3 ir nr. 4 parodys, kas rašoma ir kas daroma.
Tikiuos šiek tiek įtikinęs tuos, kurie mano kad akademinė skautija ne

visai įmanoma. Gal kam padės konkrečiai nurodyti pavyzdžiai, kaip akade
mikai gali geriau skautauti ir kaip jie, būdami skautais, gali būti geresniais 
studentais. O paskutinieji sumanymai gal kiek padės nariams pamatyti kai- 
kuriuos, kad ir retai pasitaikančius trūkumus; įtikins, kad norėdami būti ge
rais akademikais skautais, turime giliau pažinti skautybę ir ištisai, kiek 
sąlygos leidžia, dirbti su skautais (savo tarpe ir Seserijoje bei Brolijoje).

Mūsų sąjunga tremtyje tikrai pastiprės ir paplis, jeigu akademikai skau
tai smarkiau kibs į darbą, pilni skautiškos dvasios ir žinių, geri, sumanūs 
vadovai, malonūs instruktoriai, linksmi pagalbininkai, smarkūs rašytojai, ir, 
svarbiausia, tobuli skautai-ėsĮ

“35 METAI”
Fil. J. Damauskas, Paryžius

Kai prieš 35 metus spalių 16 d. "gimė” Studentų Skautų Draugovė. Tie, 
kurie ją tada tvėrė, negalvojo apie jokias tolimas sukaktis, nestatė sau kaž
kokių didelių projektų, dar net nemokėjo tiksliai suformuluoti savitos, "aka
deminės skautijos” linijos, kaip dabar tai sugeba ir moka daryti Akademinis 
Skautų Sąjūdis! Džiugu buvo skaityti "Mūsų Vytis” š. m. 2-3 numerį skir
tą "Akademiniams horizontams”, tarp kurių minčių lygio ir mūsų anos, 
steigimo dienos minčių lygio tikrai yra toks pats skirtumas, koks yra 
tarp 35 metų amžiaus, pilno kūrybinio pajėgumo žmogaus, ir ką tik gimusio 
kūdikio, nors esminė skautų akademikų veiklos mintis jau ir tada buvo iš
baigta, buvo subrendusi, buvo teisinga.

Ateidami į Universitetą ir kurdami Studentų Skautų Draugovę, mes 
tada norėjome netik formaliai, būdami studentais, išlikti skautais, bet ir 
drauge pasireikšti aktingai skautiškame gyvenime net neužimant skautiškoje 
"hierarchijoje” jokių vietų. Kaip tai turėtų būti daroma, kokia forma, kokio
mis priemonėmis — mums patiems dar nebuvo visa tai pakankamai aišku. 
Dėl "studentiškos draugovės”, objekcijų turėjo netik Universiteto vadovy
bė, bet ir Vyriausioji Lietuvos skautų vadovybė. Daug buvo girdėti ir iro
niškų kalbų, kad “plikais keliais”, pasipuošę visokiais kaspinais ir kaklaraiš
čiais, ko gero dar su lazdomis, jaunuoliai švaistysis universiteto koridoriuose, 
salėse t
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ASS visuotino suvažiavi
mo metu surengtos meno 
parodos jury komisijos 
nariai dail. K. Račkus ir 
dail. V. Tamošaitis svei
kina pirmos vietos lai
mėtoją t. n. Dalę Meilu
tę.

G. Peniko nuotr.

Rengiantis studentų skautų draugovę organizuoti ir besiorganizuojant, 
mums labai daug padėjo profesorius kun. Morkelis ir tuometinis Lietuvos 
Skautų Šefas Dr. Alekna, abu Lietuvos skautiško sąjūdžio dideli entuziastai, 
rėmėjai, vadovai. Jų kaip tik ir buvo daugiausiai patarta, kuriuo keliu galė
sime prisidėti prie Lietuvos Skautijos stiprinimo ir 1.1.

Savo ruožtu, tas mažas mūsų būrelis, 1924 m. rudenį atėjęs į Universi
tetą, buvo užsispyręs persiėmęs skautybės dvasia, o ne vien'.tik josios iš
orinėmis formomis. To būrelio daugumą sudarė kauniškiai, atėję iš “Aušros” 
gimnazijos ir buvę maždaug nuo 1919 metų rudens skautų eilėse.

Kiekvienas mūsų būrelio dalyvių turėjo labai įvairius gyvenimo kelius 
ir tik pats gali pasakyti, ką gi jam asmeniškai davė tas “skautavimas uni
versitetinėse sienose”. Man pačiam jis davė gyvenimo ideologiją.

Į Universitetą tada atėjau su savo klasės draugais abiturientais kaip 
laisvas klausytojas, nes dar nebuvau gavęs brandos atestato ir neturėjau tei
sės būti renkamas į studentiškų organizacijų vadovaujamus organus, tačiau 
tai nė kiek netrukdė aktingai dalyvauti naujos Draugovės organizavimo dar
be. Kiekvienam iš mūsų tada užteko darbo, nes mūsų iš viso buvo tik kelio
lika, berods tik 17 (prie kauniškių tada prisidėjo keli skautai abiturientai 
iš Šiaulių bei Panevėžio ir pora studentų, Lietuvos mokyklose iki tol neda
lyvavusių skautiškoje veikloje) Busimieji teisininkai, humanitarai ruošė sta
tuto tekstą; technikai, medikai paišė kepuraitės, juostos, vėliavos, cirkulio, 
ženklelio projektus. Organizacijos veikla turėjo vieną modernišką bruožą
— ji buvo greita Į

Susiorganizavęs tas pirmas akademinis skautų vienetas, pirmuosius
- antruosius metus veikė labai sklandžiai. Tačiau toliau, padidėjus Draugo
vės narių skaičiui, ypač padidėjo skaičius tokių, kurie lygiagrečiai dalyvavo 
ir kitose studentų organizacijose bei korporacijose su tokia ar kitokia ideolo
gine kryptimi. Jie neretai net mėgino įnešti į studentų skautų vienetą poli
tines tendencijas, mėgino daryti savotiškos įtakos į visą to vieneto veikimą.
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Per tai prasidėjo visokie nesklandumai, ginčai. Visa Draugovės veikla pra
dėjo šlubuoti. Buvo tada ir tokių, kurie tuojau pat ėmėsi pranašauti, jog 
“studentų skautų” idėja esanti nereali ir kad ji tikrai “mirsianti”. Vienok 
gyvenimas ką kita atnešė!

Greta viso nesklandumo atėjo į draugovę ir labai daug naujų jėgų, 
kurios sugebėjo gerai pagauti tos idėjos esmę. Po įvairių sukrėtimų atsi
rado korporacija “Vytis”, “Skaučių Draugovė”, o paskui ir Filisterių Sąjun
ga, it užbaigdama universitetinių organizacijų (ir Lietuvos akademiniame 
gyvenime) įprastinę konstrukciją. Dar vėliau susidarė ir “tarpuniversitetinė 
organizacija”.

Šiandien neabejotina, jog Lietuvos skautai ir akademinėje plotmėje su
gebėjo surasti savitą ir teisingą veiklos kelią, tinkamas veiklos formas. Da
bar Akademinis Skautų Sąjūdis, kaip savystovi skautiška organizacija yra 
stipresnė nei kada nors ji anksčiau yra buvusi! To gi net ir senesnės bei 
stipresnės kitų kraštų organizacijos nesugebėjo padaryti.

Neseniai Paryžiuje teko gana daug kalbėti apie skautybės veiklą uni
versitetinėje plotmėje su Prancūzijos Katalikų Skautų Organizacijos (api
mančios virš 180,000 skautų ir stipriausios iš visų 4-rių Prancūzijos skautiškų 
organizacijų) Generaliniu Komisaru skautininku Rigal. Pasirodo, jog tar
pukarėje ir pas juos įvyko analogiškas bandymas, steigiant paskiruose uni
versitetuose studentų skautų vienetus, kurie turėjo būti ir pagalbinės “skau
tų vadų” mokyklos. Tačiau po karo tas bandymas beveik neatgijo ir šiuo 
metu tik 2-se Prancūzijos universitetuose yra studentų skautų grupės. Aišku, 
jog atskiro spaudos organo (kaip “Mūsų Vytis”, kurio sktn. Rigal Lietu
viams labai pavydi!) tokiai skautybės šakai jie neturi. Veik panaši padė
tis esanti ir Vakarų Vokietijos universitetuose, kur studentų skautų viene
tai nėra apjungti ir visur ten jie turi daugiau “rover” vienetų pobūdį.

Karo audros pasėkoje ilgus metus nieko nežinojau ir negirdėjau apie 
mūsų akademinį skautų veikimą ir metines — Spalių 16-ąją tekdavo pa
minėti vienam. Dabar, nors ir atitrūkęs nuo lietuviškosios išeivijos branduo
lio Jungtinėse Amerikos Valstybėse, džiaugiuosi kiekviena žinute pasiekian
čia mane apie Akademinio Skautų Sąjūdžio pasireiškimus. Trisdešimtpenk- 
tųjų metinių proga tikiu, kad akademinė skautija ir toliau žygiuos tuo nuo
stabiu, jaunatviškos energijos pilnu, keliu, didės savo narių skaičiumi, to
bulės savo veiklos metodikoje ir stiprės savo organizacinio gyvenimo turi
nyje — ideologijoje. Ad Meliorem !
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PASTABOS APIE MODERNŲ MENĄ

Dalia Meilutė

Kiekviena laiko epocha turi savo kūrybą, kuri vargu ar gali būti pilnai 
suprasta ir objektyviai įvertinta net ir tą kūrybą formuluojančiųjų. Ir patys 
didieji istorikai bei sociologai negali pilnai pagauti šiandienos įtakos ateičiai. 
Tačiau kai laiko kaleidoskopas sumeta įvykių bei pasikeitimų raštus ir išsi- 
juoja pelus iš grūdų, tiktai tada praėjusioji epocha gali būti objektyviau na
grinėjama ir tik tada praeities pastangos, kovos bei atsiekimai, jau kaip pil
nutinė istorinė medžiaga, gali būti išrūšiuojama ir logiškoje šviesoje sudėta 
perspektyviniam stebėjimui.

Vienas iš pačių stipriausių elementų bet kurios kultūrinės epochos for
mavime yra menas. Jis yra tiesioginis gyvenimo reiškėjas bei estetinis veid
rodis, perduodąs žmonijos patirties įspūdžius. Tapyba ir skulptūra, šalia ki
tų giminingų meno šakų, šiandien pergyvena didelius formų pasikeitimus, 
pamažu išsivysto į tikrą dabarties interpretavimą ateities paveldėtojams. 
Modernioji meno forma, šiandiena vadinama abstrakčiu menu, yra pati stip
riausia, tačiau daugumos ji yra nesuprasta ir priimama su nepasitikėjimu. 
Vietoj jos priėmimo už savą, mūsų dauguma ją atmeta ir verčiau kabinasi 
už praeities formų. Kame to priežastis?

Visuotinos opozicijos šiai meno formai pagrindinė priežastis greičiau
siai glūdi natūraliame konservatizme, priimant skeptiškai visa, kas nauja.

Kita priežastis yra tai, kad tiek kritikams, tiek patiems menininkams 
yra labai sunku abstraktų meną vertinti. Harold Town, išgarsėjęs Kanados 
abstraktus tapytojas ir tarptautinių premijų laimėtojas, jaučiasi labai tikrai 
dėl savo paties kūrinių bei profesinio sugebėjimo, bet visados laikosi labai 
rezervuotai savo kolegų darbams, nes, anot jo: “...niekad negali būti tikras”.

Meno kritikai dažnai tarnauja meno pirkliams ir kartais dirbtinai iške- 
a į aukštybes pusgabį menininką, kurio darbai jau yra pirklio rankose: kyla 
reklamos bei kainos, o tuo nustelbiami kitų darbai. Tokie įvykiai, netarnau
ja, deja, kaip matas, kuriuo eilinis žmogus galėtų naudotis. Be to, net ir są
žiningas kritikas nevisada gali pretenduoti į pilną nusivokimą ir išnešti vie
noki ar kitokį sprendimą. Dėl šių priežasčių, ieškodamas kelių į meno suvo
kimą, eilinis mėgėjas neturėtų perdaug vadovautis kritikų nuomonėmis. Yra 
daug sveikiau ir saugiau pasitikėti savo paties skoniu ir nuovoka.

Dailininkas Antanas Tamošaitis, savo paskaitoje apie liaudies meną per 
paskutinį A. S. S. suvažiavimą Toronte, labai gražiai palietė šią temą. Gaila, 
sakė, jis, kad mes, vietoj leidimosi į nereikšmingas detales, vietoj rūpinimosi

Dalia Meilutė, Toronto ASS skyriaus narė, studijuoja meną, aktyviai reiškiasi savo 
srityje. Jau keletas MŪSŲ VYČIO viršelių buvo jos iliustruoti; jos “Vėjuota Diena”, 
(MV No. 4), medžio režinys, buvo premijuotas A. S. S. suvažiavime Toronte įvyku
sioje meno parodoje.
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Rytinio pakraščio ASS išvykos į Watertown, Conn, dalyviai klausosi LSS Pir
mūno P. Jurgėlos pašnekesio.

V. Alksninio nuotr.

ką greta stovįs galvoja ir išreiškia apie išstatyta parodoje meno darbą, ne
sugebame gėrėtis linijos muzikalumu, spalvų harmoniškumu ir pajusti iš 
kūrinio plaukiantį grožį bei įkvėpimą.

Abstraktus menas tebėra ir dar ilgokai liks kontraversinė problema. Daug 
melo, paprasčiausio nesugebėjimo ir net nesąžiningumo praeina jo vardu. 
Deja, melas sutinkamas kiekvienoje gyvenimo srityje, kiekvienoje kūrybi
nėje formoje. Bet laikas sugeba atrinkti tiesą nuo melo, talentą nuo nemokšos. 
Faktas gi lieka, kad abstraktus menas yra mūsų epochos forma, nežiūrint 
kaip bandytume tai neigti ar to kratytis. Tai liečia ne vien tik tapybą bei 
skulptūrą, bet ir modernią muziką, kuri daugeliui šiandieną yra tik ausį rė
žianti pustonių kakafonija, tai liečia ir architektūrą, kuri, daug kas sakytų 
— “laimingai” — dėl savo paskirties negali įsileisti į per daug laisvas formas.

Mūsų “kančios” žiūrint į abstraktų tapybos ar skulptūros kūrinį būtų 
daug lengvesnės, jei mes susitaikytume su mintimi, kad tai yra mūsų laiko
tarpio veidas ir bandytume, vietoj nuolatinės pastabos “kaba aukštyn kojom”, 
ieškoti kelio į spalvų bei formų harmoniją, nereikalautume atpažįstamo turi
nio ar melodijos, kuri mums priimtina tik tada, jėi mes sugebame ją pašvilpti 
ar paniūniuoti.

Mes nežinome, kokią vietą užims šių dienų modernus menas ateities 
meno istorijoje. Bet mes matome, kad kas vakar buvo moderniška ar net per 
daug moderniška, šiandieną yra klasiška. Nelengva yra atsipalaiduoti nuo 
mūsų visų įgimto konservatyzmo, bet bandykime bent parodyti tolerancijos 
ir padėti pastangų ieškant kelių į naujųjų meno formų pažinimą.
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STOVYKLA DŽIUNGLĖSE

Rytis Kuzavinis

Stovyklauti džiunglėse — jau nuskamba kur kas kitaip nuo dažnai mi
nimų Panemunės šilų, Alpių slėnių, Š. Amerikoj vykusių Ežėrėnų, kitų “ci
vilizuotos gamtos” vietovių. Džiunglės kelia visą eilę klausimų, žadina vi
dinį nerimą, kurio neįmanoma keliais žodžiais išreikšti. Ten juk paslaptinga, 
gal jaudinančiai baisu, bet žavu, didinga — ir dilgina smalsumą ir tą nors 
nežymų nuotykių ieškotojo gyslelę, kurią kiekvienas turime.

Džiunglės, tai tropikinis miškas, pasipuošęs turtingom ir akį veriančiom 
spalvom. Drėgnose ir vandeningose vietose ten bujoja vešli augmenija, 
knibždėte knibžda tūkstančiai įvairiausių gyvūnų. Bet džiunglių gamta yra 
nepaprastai varginga ir skurdi sausesnėje aplinkoje, kur be kaktusų ar dy
kumų krūmokšnio nepastebėsi kitokių augalų per ištisus šimtus kilometrų.

Stovykla džiunglėse nesiskiria ir nuo kitų skautiškų stovyklų savo dva
sia; čia, kaip ir kitur, praeinamos programos, pravedami žaidimai, skilčių 
konkursai. Vakarais, susėdus prie liepsnojančio laužą nusamba lietuviška 
daina, nuaidi juokas, prisimenami dienos nuotykiai, bet jau skautiškame 
gamtos pažinime turi kažką skirtingo. Tą vieną kitą skirtumą bandysiu ir 
iškelti.

Nuo pat saulėtekio iki leidimosi saulutė kepina negailestingai, sunkia 
prakaitą. Yra nenuginčijamas skrybėlės ar kepurės reikalingumas saulės 
smūgiui išvengti. Galvos priedanga jau sudaro didelį nepatogumą, jau ne
kalbant apie, pilną apvilkalą — jo irgi reikia: tinkamai neapsirengus, po po
ros valandų saulėje, jau oda suerzinta, dažnai karščiuojama. Dėl karščio ir 
palapinių virvės rytmetyje atliuosuojamos — kitaip dienos metu gali trūkti 
ar plyšti.

Pirmomis stovyklos dienomis tai uodai ir moskitai turi savotiško džiaugs
mo ir maisto, bet, po poros dienų, nežinau — ar jie jau būna pasotinti ar 
stovyklautojai taip sukandžioti kad uodų problema atpuola — jie jau ne- 
bekanda. Jie, tačiau yra mažmožiai, palyginus su šliužais, kurių net ir prie
miesčiuose apsčiai randasi, nekalbant apie miškus ir laukus.

Gyvatės — vienas iš didžiųjų rūpesčių. Beveik retai kada ir būna, kad 
laike stovyklos ar iškylos skautukai nepadžiautų keletos odų. Nekenksmin
gų yra žymiai daugiau, negu nuodingųjų, tačiau nors ir lengvai galima at
skirti rūšis iš arti, per daug didelė rizika būtų studijuoti kol jos gyvos. Tad 
“mušk pirma, o žiūrėk vėliau”, yra labai paplitęs posakis tarp gryno oro ir 
gamtos mėgėjų.

Greičiausia gali atpažinti kenksmingą nuo nekenksmingos iš akių ir 
kaklo. Nenuodingos kaklo neturi, galva nesiskiria nuo kūno, tuo tarpu pik
tosios turi lyg ir kaklą, t. y., tarp galvos ir kūno yra susiaurėjimas. Piktųjų 
akys mažytės ir blizgančios, o kitų didelės ir išblėsusios. Yra trys pagrindi-
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nės nuodingųjų rūšys: barškuolės, kurių ir Š. Amerikoje apsčiai randasi; 
mapanarės, dar vadinamos tigrais — dėl odos panašumo tigro kailiui; ir ak- 
rolai.

Barškuolės išsirita iš patelių padėtų kiaušinių, saulės šilumos išperėtų. 
Nuo pat tos minutės, kai pralaužia lukštą, mažytė barškuolė jau yra nuo
dinga, yra pasiruošus medžioklei. Jos daugiausiai laikosi sausuose smilty
nuose — tarp kaktusų, bei jūros pakraščiuose. Įpykusias, galima girdėti: tą 
nepakeičiamą uodegos kaulinių žiedų, barškučių tarškėjimą. Dažniausiai 
medžioja anksti rytą ar vakare, tuoj po saulėleidžio. Minta pelėmis, paukš
čiais ir kitais mažesniais gyviais ir laikosi poromis. Barškuolių nuodai yra 
labai,aktyvūs, veikia nervų sistemą, užtat auką ištinka paralyžius prieš mir7 
tį. Barškuolės įkąstas žmogus, be medicinos pagalbos, turi maždaug tarp 
6 ir 24 valandų laiko. Aišku, daug priklauso nuo asmens organizmo tvirtu
mo bei nuodų kiekio.

Mapanarės veisiasi lytiniu būdu ir auga iki 2 metrų ilgio. Pastarosios 
yra nepaprastai pavojingos, jos puola žmogų be priežąsties. Mėgiamiausios 
gyvenvietės yra drėgni pavėsiai — lietingoj džiunglėj, nuo 400 iki 2000 met
rų aukščio virš jūros lygio. Mapanarių nuodai yra stiprūs ir sunaikina rau
donuosius kraujo rutuliukus.

Nuo barškuolių bei mapanarių įkirtimo vienintelė viltis — tai prieš
nuodžiai, kurie visuomet su paruoštu švirkštu randasi skautiškoje vaistinėlė
je. Laimingai, iki šiol niekam iš Venecuelos lietuvių skautų jais naudotis 
nebuvo reikalo.

Trečioji ir pati pavojingiausia karolinė gyvatė yra tikras giltinės įran
kis, nes jos įkirstam žmogui telieka 20 minučių gyventi. Ir iki šiol nebuvo 
pagaminti vaistai jų nuodams neutralizuoti. Bet ir jų įkirtimai yra labai reti: 
maždaug, vienas iš tūkstančio.

Be upės ar ežero vargingas bus stovyklavimas, tačiau prieš pasiren
kant vietą reikia gerai apsižiūrėti. Dažnai upių bei ežerų vandenyse yra už
tinkamos gana nedidelės, truputį į silkes panašios, simpatiškos sidabrinės 
žuvytės, neilgesnes kaip geras sprindis. Jų plėšrumui apsakyti nėra galo. Štai, 
keletą pavyzdžių. Užtenka mažiausio įdrėskimo — mikroskopinio kraujo la
šelio — kad karibės (dar kai kur vadinamos parajos) per kelias minutes iš 
žmogaus paliktų tik švariai nuvalytus ir blizgančius griaučius. Jos laikosi 
nepaprastai dideliais būriais, naikina viską savo kelyje; visos kitos žuvys 
bėga jų užleisdamos viską karbių karalystei. Įmetus į vandenį gana didelį ga
balą viela aprištos mėsos, po kelių akimirkų į krantą išsitrauki ir keletą žu
velių, nepaleidžiančių savo grobio. Tad numanykit, kas liktų iš uodų sukąsto 
skautuko, kurs nuo didelio karščio panorėtų atsigaivinti karibių privisusiam 
vandenyj.

Prie didesnių vandens baseinų randasi nemaži kiekiai keturkojų drau
gų — kaimynų, Pietų Amerikos krokodilų. Šie nėra toki dideli nei plėšrūs, 
kaip kad jų giminaičiai iš Afrikos, tačiau leistis į draugystę, nors jie ir su 
geriausiom intencijom artinasi, maudantis noro nekyla. Apgailestaujant, rei
kia tą tropikų karštyje malonų vandens vėsumą apleisti: dažnai prie besi
maudančių drąsuolių kiek arčau stengiasi priplaukti kaimanai. Ypač būna 
įdomu nakties metu pasivaikščioti upės ar ežero pakrantėje ir, laikas nuo
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laiko, apšviesti kišenine lempute banguojančius vandenis. Dažnai apšvies
tam plote sužiba nemažas skaičius raudonai spindinčių akmenukų — kai- 
manų akių. Iš to dviejų švieselių artumo galima spėti apie gyvūno dydį, iki 
6-7 metrų. Jie žmogaus nepuola, nebent labai alkani būtų, gi tai retai pasitai
ko. Vadovaujamasi vistik lietuviška patarle — atsarga gėdos nedaro — į 
draugystę iš arčiau niekuomet nesileidžiama.

Kitas džiunglių vargas — erkės. Šie maži sutvėrimai, paprasta akim 
neįžiūrimi, sukelia skausmingą odos niežėjimą, mažytes pūliuojančias pūs- 
liukes. Dėl jų dažnai jau net įrengtą stovyklą reikia kiton vieton kelti; ne
trūksta jų ir didesnių, bet su šiomis yra daug lengviau susitvarkyti: jos 
aiškiai matomos, o tada tik geros pincetės tereikia, kad žmogus vėl gyve
nimą pamiltum.

Kur kas rėčiaus sutinkami skorpijonai. Jų įkandimas nėra skaitomas labai 
pavojingu ir suaugusiems dažniausiai praeina tik liežiuvio ištinimu. (Tarp 
vietinių moterėlių dažnai galima tokį keiksmą išgirsti: “Kad tau skorpijo- 
nas įgeltų J”). Tas ištinimas užsitęsia apie tris dienas, bet mažamečiams gali 
ir nelabai kaip baigtis.

Venecueloje metų laikai tėra du. Tai sausros ir lietaus laikotarpis: va
sara ir žiema. Sausromis miškų gaisrai sukelia daug vargo miškų sargama, 
tuo pat sudaro didelį pavojų stovyklautojams.

Džiunglėje pats naudingiausias įrankis yra mačetė: maždaug metro 
ilgumo peilis, su platyn einančiu galu. Mačetė atstoja kirvį, peilį — skau
tiškiems įrengimams, o kartu ir ginklą, — be kurio vietiniai gyventojai miške 
nesirodo. Ypač pirmųjų išvykų metu būdavo nejauku, kai kad ir dienos metu 
sutikdavom tamsiaodį čiabuvį, su mačete ant dešinio peties. Tačiau kiek
vienas stovyklautojas mačetės nesinešioja: 10-15 skautų stovykla turi 2-3 
mačetes.

Clevelando ASD sky
riaus narės protesto pa
rade Kruščiovo lanky
mosi metu. Siame parade 
dalyvavo virš 10.000 
žmoniiį.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Stovyklos geriamas vanduo yra imamas iš šaltinių ar nedidelių sraunių 
kalnų upelių; kur jų nėra, ten semiama iš upės ir verdama prieš geriant.

Kokių ypatingų atsargumo priemonių nesiimama (laikytis grupėmis, 
vaikščioti tik po du, kirst visą priekyje esančią augmeniją), bet aišku, jog 
niekada basas nevaikščioji ir niekada neguli žolėje popiečio “siestai”.

Ir, reikia pasakyti, stovyklavimas.; tropikuose lieka maloniu, savotišku 
pergyvenimu, charakteringu savais įspūdžiais, su kuriais kitoje aplinkoje 
nesusiduri. O jie paįvairina ir stovyklas ir kasdieninį gyvenimą.

Kun. Johann Kipp ir Skautai

Kun. J. Kipp, vokiečių jėzuitas (1884. XI. 4 — 1958. XII. 26), atsikuriant 
Lietuvoje jėzuitams, 1923. VII. 20 buvo atsiųstas į Lietuvą. 1924 m. įsteigė 
jėzuitų gimnaziją Kaune. Nuo 1933 m. — Lietuvos pilietis ir tikras gimnazi
jos direktorius.

Tuo metu, kai Šančių bažnyčios (Kaune) klebonas pavarė nuo altoriaus 
prie pirmosios komunijos einančius pradžios mokyklos mokinius skautiškuo
se rūbeliuose, jėzuitų gimnazijos daugiau pusės mokinių buvo skautai. Skau
tai čia nebuvo netik varžomi savo programas išeiti, bet savo subuvimuose 
visuomet jautė direktoriaus šiltus, nuoširdžius pritarimus — paraginimus. 
Plačiau su juo buvo išsikalbėję tėvų komiteto pirmininkas.

Kun. J. Kipp buvo plataus akiračio,, didelių patyrimų, gilaus išsimoksli
nimo, darbštus žmogus. Jis pats rūpinosi, kad Lietuvoje būtų įsteigta sava
rankiška jėzuitų provincija. Jis dvylika metų išbuvo jėzuitų viršininku Lie
tuvoje ir išvystė plačią veiklą. Išrūpinęs iš vokiečių provincijos lietuviams 
jėzuitams savarankumą, provinciolo pareigas atidavė kun. Benediktui 
Andriuškai, S. J., pats likdamas gimnazijos direktorium.

Prie tos progos kun. J. Kipp, įsteigęs gimnaziją Kaune, ėmė rūpintis 
mokinių bendrabučiu. Vienas tėvas su juo rudenį kalbėjosi dėl bendra
bučio savo vaikui. Kun. J. Kipp jam pasakė: “kalbėk lietuviškai, aš atsakinė
siu vokiškai, nes lietuvių kalbos dar nemoku”. Ateinančiais metais per Vely
kas kun. J. Kipp atvyko į Dotnuvą (Žemės Ūkio Technikumas) rekolekcijas 
laikyti. Tas pats tėvas išklausė jo tris dienas po tris valandas. Kalbėdamas 
kuri. J Kipp per visą tą -laiką padarė dvi mažytelaites kalbos klaidas. Padaręs 
klaideles stabtelėjo, pasitaisė ir kalbėjo toliau. Ne bet kas gali taip greitai 
mūsų kalbą išmokti.

Dar ir dabar mėgau ir tebemėgstu pamokslus. 1944 m. Berlyne teko klau
syti kun. J. Kipp pamokslo Kristaus Karaliaus šventėje. Tas rimtas, ramus 
pamokslas ir tikybiniu ir tautiniu požiūriu tikrai buvo nepaprastas. Klau
sytoją tas pamokslas tebelaiko iki šiolei apgaubęs savo ir protą ir širdį ir 
jausmus liečiančia nenugalima jėga, savo tokiu giliu lietuvių širdies supra
timu, lietuvių tautos praeities, mūsų papročių — įsitikinimų pagarbos — 
meilės įžiebimu...

Ig. K.
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I

1959 m. Akademinės Stovyklos nuotraukų konkurso laimėtojai: I ir II vietos senj. 
J. Tamulaitis, III vieta senj. A. Eidukevičius ir vertos paminėti: (a) J. Tamulaičio 
ir (&) A. Juskio.

a.

b.
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MOKSLINĖ KNYGA APIE 
LIETUVĄ

THE EMERGENCE OF MODERN 
LITHUAN I A, Alfred Erich Senn, Stu
dies of the Russian Institute, Columbia 
University, New oYrk, 1959. $6.00.

Columbia Universitetas New Yor
ke išleido Dr. A. E. Senn veikalą: “Dvi
dešimto amžiaus Lietuvos Valstybės 
iškilimą” (“The Emergence of Modern 
Lithuania”). 270 puslapių knyga su
kaupia dėmesį į 1917 - 1920 metų Lietu
vos Valstybės atkūrimo įvykių raidą, 
juos tiekia ,analizuoja, komentuoja.

Dr. A. E. Senn, 27 metų laisvoje 
Lietuvoje gyvenusio žymaus profeso
riaus (berods, vienu metu ir Seimo na
rio, lietuvę vedusio), sūnus. Autorius 
laisvai vartoja didžiumą Europos kal
bų, tad angliški, vokiški, rusiški, pran
cūziški, lenkiški, lietuviški medžiagų 
šaltiniai jam yra tiesioginiai prieinami. 
Daugybę šaltinių jis ir yra naudojęs, 
interpretavęs. Lietuviai — knygoje mi
nimos srities žinovai — jau savo nuo
monę minėjo spaudoje, bendrai apie 
veikalą teigiamai atsiliepė, kartais ne
sutikdami vienoje ar kitoje interpre
tacijoje, fakto tiekime. Čia gi norima 
atkreipti dėmesį į keletą kitų knygos 
pasėkoje iškilusių minčių.

Štai, knygos leidėjo puslapyje yra 
rašoma: “Daugelyje atvejų miestų var
dai sukelia ginčus ir daug reikšmės 
yra priduodama faktui, ar autorius ra

šo ‘Wilno’ ar ‘Vilnius’. Nenorėdamas 
šio reikalo kelti, aš naudojuosi ‘Colum
bia Lippincott Gazetteer of the World’ 
geografiniais pavadinimais. Šio spren
dimo pasėkoje, Vilnius tapo “Vilna”, 
Nemunas — “Neman”, Suvalkai — 
“Suwalki”, Klaipėda — “Memel”; Kau
nas liko “Kaunas”, keli kiti minimi 
miestų vardai — taip pat. Kyla konkre
tus reikalas: ar Bendruomenė, ar aka
deminės organizacijos, ar lietuviai in
telektualai turi dėti pastangas ir tuos 
lietuviškus vardus Gazetteer’e sulietu
vinti. Juk nesenai buvo rašoma spau
doje, kad pasirodžiusios kelios mažes
nės enciklopedijos Lietuvą ar visai už
miršo, ar nei šį nei tą apie ją nurašė; 
šioj pat būklėj yra ir lietuviškų vardų 
klausimas. Be abejo, kad pravedus nuo
dugnesnį tyrinėjimą kituose universi
tetuose, informacijos centruose, leidyk
lose — taisytinų, lietuvintinų objektų 
atsirastų daugiau.

Autorius daro išvadą, kad Lietuva 
pajėgė iškilti dėl susidėjusių tarptauti
nių sąlygų ir, tuo pačiu, dėl energingų 
Tarybos pastangų. Reiškia, reikiamu 
laiku, reikiamoj vietoj buvo žmonės 
šiokio tokio organo pavidale (pradžioj 
Tarybos pareiškimų kitos didžiosios 
valstybės nenorėjo klausyti, vokiečiai 
neleido jai veikti!), jie skelbė, šaukė, 
beldė į duris, kantriai laukė (“Mes ne- 
prašom vietos už derybų stalo, bet su 
pasididžiavimu norime stovėti prie sie
nos — kur mes jau ilgai stovime — kad, 
spręsdami mūsij likimą, galėtumėt
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ir mūsų nuomonę išgirsti”, rašė kun. 
Olšauskis JAV-bių Lansing’ui 1919.1. 
23; psl. 2), gynėsi, gynė kraštą, orga
nizavo lietuvius, neprarado vilties. Čia 
plaukia pamoka ir kantrybės tabletė 
šiems laikams: visur stovėti, šaukti, 
belstis, kibinti duris — nes tik esant 
tinkamoj aplinkoj, tinkamu laiku bus 
galima savuosius tikslus atsiekti.

Mokslinio darbo baruose knyga 
šviečia gražiu rezultatu. Anglų kalba 
parašyta, gražiai išleista, ji pasirodys 

įdomia politinių, istorijos mokslų stu
dentui, atskleis eilę duomenų (— jau 
mažiausiai — tieks naudotų archyvų 
sąrašą!) eiliniam skaitytojui. Jau pats 
įspūdis yra keliantis: veikalas apie Lie
tuvą ne geltonuojančiam laikraščio la
pe, bet knygoje! Dr. Senn čia pasirodė 
ir reikiamoj aplinkoj ir reikiamu laiku 
ir su reikiamu darbu. Padėka ir linkė
jimai Jam!

a. d.

VYTAS A. RAMANAUSKAS

gimęs 1937 m. balandžio mėn. 27 d.,Marijampolė
je, gavo bakalauro laipsnį mechaninės inžinerijos 
srityje liepos mėn. 10 d. Vytas mokykloje ( Poly
technic Institute of Brooklyn ) priklausė Engineer 
Corps, kur turėjo kapitono laipsnį. 1954- 1957 m. 
jis priklausė New Yorko jūrų skautų laivui, ir kurį 
laiką ėjo laivo vado pavaduotojo pareigas. 1957 m. 
įstojo į Korp! Vytis. Sekančiais metais Ramanaus
kas buvo pakeltas į senjorus ir išrinktas į skyriaus 
valdybą. Šiuo metu jis eina skyriaus vicepirmininko 
pareigas. 1957 - 1958 m. senj. Vytas buvo Liet. 
Stud. S - gos New Yorko skyriaus valdyboje. Šiuo 
metu jis dirba savo srityje Combustion Engineering, 
Inc., ir neužilgo rengiasi paaukoti du metu Dėdei 
Šamui.

MEILĖ M. LEKNICKAITĖ

šį pavasarį įsigijo bakalauratą sociologijoje, 
Western Reserve Univ. Gimusi 1937 m., vasario 
mėn. 28 d. Kaune. Gimnaziją pradėjo lankyti Schein- 
felde, baigė jau Amerikoje - Worcester’y, Mass. 
Atvykusi į Ameriką 1949 pavasarį, buvo viena iš 
pirmųjų skaučių atkūrėjų. Aktyvi skautė nuo 1945 
m., ėjusi įvairias pareigas draugovėse bei tuntuose 
ir vadovavusi kelis metus jaun. sk. ir skaučių vasa
ros stovyklose. 1953 m« Jubiliejinėje stovykloje 
davusi vyr. sk. įžodį; 1958 apdovanota Tėvynės 
Dukros žymeniu. Eina Clevelando Neringos Tunto 
adjutantės pareigas nuo 1956 m. Į akad. eiles įsto
jo 1955 m<> atvykusi į Cleveland^. Buv. ASD Clev. 
skyriaus korespondentė, aktyvi 'Studentų Sąjungos 
Clev. skyriaus narė, ir Čiurlionio ansamblio seniū
nė.
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RAMBYNO STOVYKLOJE

Cape Cod, rugp. 29 — rugs 
7 d. d.

New Yorkiečiiį pasirodymas

Skautininkų [žodis

Vadovų kurstį dalyviai po nakti
nio žygio

ASD stovyklautojos

Nuotraukos: 
V. Alksninio
A. Eidukevičiaus
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MAIDFIMŪINOS GYVEINDĮMAS

ĮVYKIAI IR KOMENTARAI

MINTYS ATEITININKUS IR 
SANTARIEČIUS APLANKIUS

MŪSŲ VYČIO redaktoriui šią vasarą 
teko maloni proga jau antrus metus iš eilės 
aplankyti ir Studentų Ateitininkų Sąjun
gos stovyklą (šiemet prie Lake Ariel, 
Pennsylvania) ir Lietuvių Studentų Santa
ros metini suvažiavimą, Įvykusį Sodus, 
Michigan, šie du suvažiavimai ir Akade
minio Skautų Sąjūdžio suvažiavimas Toron
te bei stovykla prie Cleveland© sudarė ypa
tingą progą pažinti ir palyginti šių trijų 
vyraujančių akademinio jaunimo organi
zacijų darbus ir nuotaikas.

Kokios gi mintys kyla, prisimenant į- 
vykusias programas ir pasikalbėjmuose bei 
pramogose patirtas nuomones ir nuotai
kas

Nepamirštamas šios vasaros kelionių į- 
spūdis yra pažintų programų turinio pana
šumas. Dar prieš metus Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos stovyklą charakterizavo 
religinis motyvas, o Santaros suvažiavimui 
savitą veidą suteikė liberaliosios minties 
studijos ir politinis atspalvis; A. S. S. 
metinę programą gi išimtinai sudarė tau
tinės kultūros studijos, siekiančios sąmo
ningo jos pažinimo. Šiemet tautinės kultū
ros pažinimas jau yra universali ir vy
raujanti tema visų trijų organizacijų pro
gramose. Dėmesio centre stovi lietuvių 
tautos ir individualių jos narių kūrybinės 
apraiškos — lietuvių kalba, menas, litera
tūra, muzika; taipgi krašto istorijos, poli
tinio ir visuomeninio gyvenimo pažinimas ir 
vertinimas dabarties mastu. Ryškus ir 
noras objektyviai pažinti dabartinį lietuvių 
tautos gyvenimą; visur kyla mintys sudaryti 
grupes, kurios sistematingai vykdytų šį 
darbą.

Šių trijų suvažiavimų skirtumai lieka 
dar žymiai ryškesni išorinėje formoje: 
bendra malda, griežtos taisyklės, sportas, 
ankstyvas privalomas poilsis — pas atei
tininkus; gyvenimas palapinėse, uniformos 
ir apeigos, netilstančios dainos ir vėlyvi 
laužai — pas akademikus skautus; intelek
tualiniai ypač ambicingos paskaitos ir pil
na laisvė individams kiauras naktis disku
tuoti, baliavoti, ar net miegoti — pas san- 
tariečius. Tačiau ir šiose formose matosi 
artėjimas prie Amerikos akademinės aplin
kos diktuojamų elgesio bei tvarkos stan
dartų.

Nustačius, kad programos supanašėjo, 
kyla noras išaiškinti šio reiškinio priežastis, 
ir šiuo atveju tai yra nesunku. Tereikia 
pastebėti, kad nauji visų trijų organizacijų 
nariai atsineša panašius Amerikos viduri
nių mokyklų standartus ir priklausomumą 
organizacijai apsprendžia daugumoje ne 
ideologiniu pagrindu. Tėvų pageidavimai, 
draugų priklausymas, ar kurios organiza
cijos vadovų didesnis sugebėjimas jaunuolį 
sudominti, nustato, kurią organizaciją nau
jasis studentas pasirinks. Iš Europos atsi- 
vetži ideologiniai skirtumai, kurie taip 
ryškūs buvo dar prieš penkeris metus, nau
jam studentui yra jau nepažįstami. Jam yra 
ryškesni skirtumai tarp demokratų ir res
publikonų, unijų ir stambiosios pramonės, 
kapitalizmo ir komunizmo. Todėl, pasiren
kant kurią lietuvių akademinę organiza
ciją, išorinės formos, prieinamumas ir net 
atsitiktinumas atstoja sąmoningą ideologinę 
diferencijaciją.

Kiekvienais metais surinkusi, būrį naujų 
narių, dabar kiekviena organizacija sutin
ka tą patį uždavinį — supažindinti jaunuolį 
su lietuvių kultūros vertybėmis ir jį užan- 
gažuoti kūrybiniam darbui lietuvių akade-
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minėje grupėje. Tik pasiekus jo sąmoningą 
apsisprendimą šioje grupėje dalyvauti tėra 
įmanoma ugdyti ideologinę diferencijaciją 
šios grupės ribose. Šalia šio uždavinio, dar 
reikia išlaikyti ir amerikiečių akademinių 
organizacijų konkurenciją — tai yra, na
riams reikia pateikti atitinkamą bendrą in
telektualinę ir socialinę programą, neuž
daryti jų kad ir vertingame “lietuvybės 
vienuolyne”, bet padėti ruoštis profesiniam 
gyvenimui ir kūrybai šio krašto aplinko
je.

Vienodą uždavinį sprendžiant, neišven
giamai panašus pasidaro ir visų trijų or
ganizacijų programų turinys. Iš nedidelės 
kūrybingų išeivijos intelektualų grupės 
kviečiame tuos pačius prelegentus toms pa
čioms temoms nagrinėti. Ypač pabrėžtina, 
kad visur programos buvo gerai suplanuo
tos ir išlaikė tvirtą akademinį lygį; tai 
parodo, jog visur yra gabių organizatorių ir 
padėtį teisingai vertinančių planuotojų.

Čia ir kyla lemtingas klausimas: ar 
dėl arbitrarinių, praeities sukurtų barjerų 
nuolat liksime su trimis panašiomis progra
momis, tris kartus rengdami tą pačią pa
skaitą trims panašioms studentų grupėms 
tame pačiame mieste, net tose pačiose pa-

Nezv Yorkietės B. Ulėnaitė ir D. Alytaitė 
atsidėję platina “Akademinių Horizontų’' 
kopijas.

G. Peniko nuotr. 

talpose? Ar nuolat tarp šių trijų grupių 
stovės tarpusavinis nepasitikėjimas ir ne- 
da vertinimas?

Šio klausimo negalima lengvai atsakyti. 
Dar vis ateitininko vardas iššaukia kreivą 
šypsnį pas jauną santarietį; dar vis, pami
nėjus Santarą, ranka abejingai mosteli jau
nas ateitininkas — o svečiui taip lengva 
juos įsivaizduoti taip pat nuoširdžiai be
dirbančius apmainytose rolėse. Akademi
niame Skautų Sąjūdyje, bendrų jaunystės 
pergyvenimų suartinti, sutilpo įvairių ide
ologijų asmenys; jų bendrame darbe daly
vavus, galima drįsti tikėti, kad Santaros, 
Stud. Ateitninkų S-gos ir A.S.S. bendradar
biavimas tautinės kultūros ir Lietuvos gy
venimo studijavime ir pažinime yra pilnai 
įmanomas.

Jau pribrendo laikas, pasiliekant savo 
specifines formas ir tikslus, formuoti studi
jų grupes, pravesti bendrus seminarus ir 
vykdyti koordinuotą planą tautinės kultūrop 
studijoms ir Lietuvos gyvenimo pažinimui. 
Reikia pasidalinti darbą pagal sugebėjimus, 
išteklius ir interesų sritis. Reikia koordi
nuotai naudoti modernias priemones: spaus
dintą žodį, dar labiau — magnetines juos
tas, kurių pagelba vertinga medžiaga gy
vu žodžiu pasieks visus JAV kampus ir už
jūrį taip pat lengvai, kaip ir Čikagos stu
dentus. Reikia planingai remti lituanistines 
mokyklas ir mokyklinio jaunimo sporto bei 
visuomenines organizacijas.

Utopiniai užsimojimai? Visai ne! Tik 
kiek atpalaiduokime dabar trigubame plana
vime besivaržančius kūrybingus individus; 
leiskime jiems pajusti pagausėjusį bičiulių 
ir bendradarbių būrį mūsų egzistencinius 
klausimus besprendžiant; sudarykime są
lygas nuoširdiems debatams ir nuomonių 
skirtumo pažinimui — ir pajusime rene
sansą kūrybinio darbo pavidale. Planingai 
atliekant tautinės kultūros studijas ir Lie
tuvos dabarties pažinimą Studentų Sąjun
gai nebereikėtų bandyti duplikuoti šių pa
stangų, ir ji galėtų jėgas koncentruoti 
darbui ir reprezentacijai tarptautinėje plot
mėje. Darbo koordinavimas ir funkcinis pa
sidalinimas uždaviniais nedidelei lietuvių 
studentų grupei yra vienintelė atsiekime ir 
tobulėjimo garantija. O bendradarbiavimui 
įgyvendinti tereikia, sesės ir broliai akade
mikai, mieli kolegos ateitininkai ir santa- 
riečiai, tik pasitikėjimo vienas kito gera 
valia ir nuoširdaus tikėjimo lietuviškosios 
kultūros verte ir Ijetuvių tautos ateitimi.

A įgirdas Avižienis
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ASS PASTOGĖJE

ATLANTO PAKRAŠČIO
AKADEMIKŲ IŠVYKA

š. m. liepos mėn. 18 d. jau nuo pat 
ryto lėkė mašinos į Akademinio Skautų 
Sąjūdžio išvyką ponų Devenių ūkyje, 
Watertown, Conn. Iš viso Atlanto pa
kraščio — Bostono, Elizabetho, Hartfor
do, New Yorko ir Waterburio rinkosi 
akademikai skautai ir jų svečiai. Gražia
jame kieme, grakščių medžių maloniame 
pavėsyje, ant ežero kranto — visur aidėjo 
virš šimto studentų linksmi balsai. Ežero 
pakrantėje futbolą spardė sportininkai ir 
deginosi saulės garbintojai, kiti ežerėlio 
gaivinančiame vandenyje skandino miesto 
dulkes ir karštį. Vienur suskambėdavo se
sių klyksmai, kai kietaširdžiai broliai be 
pasigailėjimo ir be perspėjimo jas metė į 
vandeni, o kitur girdėjosi dainos ir akor
deono viliojanti melodija, kartais linksma, 
o kartais verkianti, liūdna.

Po užkandžių, pasistiprinęs tradiciniais 
“karštais šuniukais”, jaunimas rinkosi 
rimtesnėm pramogom. Pagrindinis kultūri
nės dalies kalbėtojas, lietuviškos skautijos 
įkūrėjas Petras Jurgėla, skaitė paskaitą 
apie mūsų tautos didvyrių Dariaus ir 
Girėno žygdarbį. Sekė įvairūs organiza
ciniai posėdžiai ir pasitarimai. Atlanto 
Rajono skautų vadovai tarėsi greit įvyks
tančios Rajono stovyklos-Rambyno Il-jo- 
reikalais. Bostono, Hartfordo, New Yorko 
ir Waterburio A. S. S. skyrių vadovai 
svarstė ateinančių metų veiklos planą. 
Nutarta rudenį suruošti studijų dienas 
New Yoi'ke, o žiemą surengti pirmąją aka
demikų žiemos stovyklą ir Naujųjų Metų 
sutikimą rytuose.

Diena tuoj prabėgo, ir saulė jau leidosi, 
bet sporto entuziastai dar spėjo suorgani
zuoti tinklinio žaidynes. Pirmajai žvaigž
dutei pasirodžius, prasidėjo tradicinis skau
tiškas laužas. Laužą pravedė fil. R. Kezys, 
o žiežirbų šviesoje pasirodė akordeonistas 

L. Bajorinas, K. Čampė, V. Alksninis, G. 
Penikas, L. Bražėnaitė ir A. Alksninis. 
Toli aidėjo dainos ir laužo romantikoje 
užsimiršo viskas — liko tik jaunatviškas 
džiaugsmas gyventi, būti draugų-vienmin- 
čių tarpe, būti savoje brangioje lietuviš
koje aplinkoje.
.. Laužo studentiškas ir liaudies dainas 
netrukus pakeitė tango ritmas, valso su
kūrys, polkutės tryptinis. Netruko muzi-

Gražina Gudaitytė išrinkta šių metų Uni
versity of Illinois “Homecoming” karalaite, 
šis įvykis ir jos lietuviška kilmė buvo gra
žiai paminėta Urbanos ir Čikagos ameri
kietiškoje spaudoje. Illinois universitetas 
turi per 22,000 studentų jų tarpe apie 100 
lietuvių. Gražina yra 21 metų, studijuoja 
pedagogiką ir yra tikroji ASD narė. Šiuo 
metu įeina į Lietuvių Studentų Sąjungos 
Urbanos skyriaus valdybą.
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kos — grojo akordeonas, grojo patefonas. 
Sukosi, pynėsi įvairiaspalvis, margas šo
kėjų ratas po nakties aksominiu dangu
mi. Vakarui pasibaigus per greit reikėjo 
išsiskirstyti, grįžti prie darbo, prie mokslo, 
prie kasdieniškos monotonijos.

Ši pirmoji platesnio mąsto A. S. S. iš
vyka rytuose sklandžiai praėjo. Malonu 
pastebėti, kad susirinko nevien akademi
kai, bet ir didelis būrys kolegų santarie- 
čių, neo-lituanų ir ateitininkų. Prie išvy
kos pasisekimo, puikios nuotaikos ir dar
numo daugiausia prisidėjo rengėjai — 
New Yorko, Waterburio ir Hartfordo aka
demikai skautai, vadovaujant A. Kudirkai 
ir R. Keziui. O nuoširdžiausias ačiū tenka 
svetingiems p. Deveniams, kurie taip ma
loniai užleido savo patalpas akademiniam 
jaunimui.

t. n. Laima Petrauskaite

AKADEMIKAI RAMBYNO 
STOVYKLOJE

Rugpiūčio 29 — rugsėjo 7 d. gražiame 
Cape Cod pušyne, amerikiečių skautų sto
vyklavietėje, savo stovyklą įsirengė rytinio 
pakraščio lietuviai skautai ir skautės. Iš 
įvairių vietovių ilgą laiką stovyklavo 272. 
Daugiausiai iš Bostono, New Yorko, Hart
fordo, Worchesterio, Elizabetho ir Water
bury. Savaitgaliais stovyklautojų skaičius 
siekė net 350. ši buvo rytinio pakraščio 

jubiliejinė stovykla — ja buvo atžymėta 
5 metų sukaktis nuo pirmosios rytinio pa
kraščio bendros stovyklos, kuri įvyko toje 
pačioje vietoje.

Stovykloje gausiai dalyvavo akademikai 
skautai. Tai buvo pirmas kartas, rytiniame 
pakraštyje kada jaunieji skautai ir skau
tės buvo drauge su akademikais bendroje 
stovykloje. Yra džiugu pažymėti, kad Aka
deminio Skautų Sąjūdžio nariai ant savo 
pečių nešė didelę dalį stovyklos darbų: sto
vyklos viršininkai A. Molienė ir V. Pileika, 
viršininko pavaduotojas ir stovyklos' laik
raštėlio vyr. red. R. Kezys, skaučių pro
gramos vedėja L. Petrauskaitė, komendan
te A. Vedeckaitė, skautų sargybos virši
ninkas K. čempė, adjutantas V. Raškevi- 
čius, D. Alytaitė, L. Šileikytė, L. Babars- 
kaitė, A. Šileikytė ir daugelis kitų rūpinosi 
stovyklautojų gerbūviu.

Pašnekesį apie studentės uždavinius vy
resnėms skautėms pravedė L. Petrauskai
tė. Infrmacinį pranešimą apie Akademikių 
Skaučių Draugovę ir Korp! VYTIS davė 
A. Labuckaitė, B. Ulėnaitė, K. Čempė ir 
R. Kezys. Šio pranešimo klausė apie 80 
studentų ar besirengiančių studijuoti sto
vyklautojų.

Rugsėjo 5 d., kai atvažiavo didesnis bū
rys akademikų, vyko atskiros ASD ir 
Korp! VYTIS sueigos. Kandidatės į ASD 
nares skaitė savo temas.

Užgesus paskutiniam didžiajam stovyk
los laužui, akademikai susirinko atokiau

New Yorko ASD sky
riaus narės sueigos metu.

J. Tysliavos, jr. nuotr.
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nuo stovyklos į savo lauželi. Čia vyko kan
didatų pakėlimai. Pakėlimo pareigas pra
vedė R. Kezys, A. Labuckaitė ir A. Kudir
ka. ASD spalvas gavo D. Nenortaitė, G. 
Vaitkevičiūtė, B. Šetikaitė, N. Vasikaus- 
kaitė ir S. Skirgailaitė. Korp! VYTIS 
juostom pasipuošė Antanas Saulaitis, jr., 
Vytenis Nenortas ir Jurgis Kirkutis. Nau
juosius narius sveikino Vyriausia Skauti
ninke L. Čepienė ir svečias iš Čikagos sen j. 
S. Banaitis. Po šių apeigų buvo iki vėlumos 
prie lauželio padainuota.

Stovyklos uždarymo iškilmių metu dvi 
akademikės — L. Petrauskaitė ir R. Ton- 
kūnaitė davė skautininkės įžodį.

Pasiliko malonūs įspūdžiai iš antrosios 
RAMBYNO stovyklos. Reikia tikėtis, kad 
sekančiais metais dar didesnis akademikų 
būrys suvažiuos į rajono stovyklą.

Ak. Mts.

A. S. S. IŠKYLA Į LAKE GENEVA

Daug tradicijų išaugo mūsų tarpe, ku
rios iš metų į metus yra sąžiningai seka
mos kolegų -gių einančių skautų akademi
kų keliu. Viena iš tokių prigijusių tradi
cijų yra studijų stovykla Darbo Dienos 
savaitgalio metu.

Tai maloni proga, susibūrus vėlyvos va
saros gamtoje, panagrinėti visiems aktua
lius akademinius klausimus ir pasidalinti 
naujom idėjom bei mintimis.

Šiais metais, kaip ir daug metų prieš 
tai, buvo planuota pravesti naudingą ir 
įdomią studijų dienų stovyklą Tėvų Sale
ziečių vasarvietėje. Tačiau visi geri no
rai ir pastangos nepadėjo, nes dėl nenu
matytų priežasčių vasarviete nebuvo gali
ma naudotis ir kilusios komplikacijos suar
dė planus rimtai studijų dienų stovyklai.

Ant greitųjų perorganizuota programa, 
Lake Geneva miestelio Wisconsine “Stone 
Manor” vasarvietėje, buvo visai kitokio ir 
jau daugiau atostoginio pobūdžio. Pati 
“Stone Manor” atmosfera, su truputėlio 
vaizduotės pagalba, sugeba perkelti į de
vyniolikto šimtmečio ramumą ir lėtesnį gy
venimo tempą.

Tai buvo jau paskutinė šios vasaros iš
kyla, praleista lengvoje akademinėje nuo
taikoje. Jai vadovavo sen j. VI. Stropus ku
riam padėjo senj. S. Girdauskas. Rajonų 
viršininkais buvo t. n. D. Klimaitė ir senj. 
V. Girdvainis. Dalyvavo per 90 narių. bei 
svečių iš Čikagos, Urbanos, Cleveland©,

Detroito ir vienas net iš Los Angeles.
Programa nebuvo sunki nei perkrauta, 

nes, saulutei kaitinant virš devyniasde
šimt laipsnių, kurortinė atmosfera buvo 
'daug palankesnė. Šimtmetį atgal bendras 
poeto idealas buvo: rami vietelė dykumo
je, duonos kąsnis, vynas užsigerti, ir lyri
kos knyga realybei užmiršti. Jisai ieškojo 
atsiskyrimo nuo visuomenės ir atsipalaida

vimo nuo gyvenimo realybės . . . Daug kas 
mus panašiai apibūdina, žinoma ne tokio
je formoje, — nes mūsų situacija kitokia, 
bet bendrai kaltina realybės vengimu. Ta
čiau ar vien tik pats faktas, kad mes bū- 
riamės ir rūpinamės savo problemų spren
dimu nerodo, kad mes ieškome kelio iš dy
kumų į gyvenimą?

Mūsų iškylos ir stovyklos, poilsio, stu
dijų ar abiejų mišinio formoje yra gaivi
nančios ir reikalingos galutinam mūsų 
problemos išsprendimui. Ligšiolinis siekia
mas aukso vidurio suradimas ir jo išlaiky
mas tremties gyvenimo lauke, kaip visi 

* puikiai žino, nėra toks lengvas. Jis rei
kalauja gilaus bendros aplinkos ir jos su
dėties supratimo, o visų daugiausia ištver
mės tame, kartais lyg ir betikslai atrodan- 
čiame, darbe.

Didelis domėjimasis lietuviškąją kultū
ra jos pradais ir vystimusi studentijos 
tarpe laiko vieną auksinio vidurio pusę. 
Kitoje pusėje sveria vienas iš žymiausių 
žmoniškumo reiškinių, — progresas.

Iškylos nors ir maža programa buvo gra
žiai išbalansuota. Muziko prof. VI. Jakū- 
bėno paskaita apie lietuvių liaudies dainas, 
jų pradą, istoriją ir dabartinį stovį, sukė
lė entuziastišką susidomėjimą ir diskusi
jas. Nevienas buvo nustebintas, kai suži
nojo, kad dainos, kurios skamba prie lau
žų senovės liaudies dainų vardu, ištikrųjų 
tėra jų šiokie tokie variantai. Daugelio 
grožis dingo jas beharmonizuojant ir tai
kant prie aplinkos, taip, kad dabar mums 
žinomų dainų originalai skamba gana 
komplikuotai ir net svetimai.

Iš kitos pusės fil. Algis Avižienis pa
teikė įdomių minčių griežtųjų mokslų sti- 
tyje. Jo tema: Griežtieji mokslai ir jų įta
ka moderniojo žmogaus galvosenoje”, su
kėlė daug gyvų diskusijų. Daugumai kole
gų - ių, studijuojant griežtuosius mokslus, 
tai buvo gana aktuali ir susidomėjimo ver
ta tema.

Sekmadienio vakare, po linksmo bet 
trumpo laužo, įvyko literatūros vakaras. 
Programą vakarui paruošė t.n. Nijolė Marti-

203

26



naitytė. Joje buvo trumpai pristatyti keli 
lietuvių rašytojai, reprezentuoja atgimimo, 
nepriklausomybės ir tremties laikus. Di
džiausią vakaro dalį užėmė jų kūrinių iš
traukų skaitymas, gabiai kelių kolegių ir 
kolegų atliktas.

Netrūko ir stovyklinės atmosferos. Va
karo laužai liepsnojo ežero pakrantėje ir 
skambėjo dainos, savo magika traukdamos 
visus arčiau į būrį. Šaltoki vakarai greit 
suvarydavo visus į rūmus, kur toliau tę
sėsi programa linksmavakario formoje. Ne
vienam dar ir šiandien skamba plokštelių 
muzika ausyse, o akyse besisuka poros 
puošnioje praeitą šimtmetį primenančioje 
salėje.

Pirmadienio ryte įvyko atskira Korp! 

VYTIS ir vėliau bendra A. S. S. sueiga. 
Sueigos metu vyko diskusijos organizaci
niais reikalais. Daugiausiai dėmesio buvo 
skirta A. S. S. statuto keitimo komitetui, 
kuris pristatė iki šiol kilusius naujus pa
siūlymus ir atsiklausė nuomonių tuo rei
kalu. Viskas vyko sklandžiai ir jautėsi 
malonus pasitikėjimas komitetu.

Tuoj po sueigos iškyla buvo oficialiai 
užbaigta. Tuo pačiu jautėsi, kad tai ne tik 
iškylos uždarymas, bet ir visos vasaros 
veiklos bei darbų pabaiga. Mokslo pradžiai 
artėjant visi žino, kad greit rfeikės išsi
skirstyti po universitetus ir apsikrovus 
knygom mėginti pamiršti vasarą su visais 
jos malonumais.

D. K.

DR. NIJOLĖ ŠALKAUSKAITĖ

Šį pavasarį baigė Illinois universiteto 
odontologijos mokyklą Doctor of Dental 
Surgery laipsniu.

Gimusi Šiauliuose, kur pradėjo lankyti 
pradžios mokyklą. Mokėsi Wiesbaden’e ir 
Kasselyje (Vokietijoje). Čia taip pat pri
klausė Vaikų Teatrui, kur teko vaidinti pa
grindines roles. Atvykusi į JAV lankė Šv. 
Kazimiero Akademiją Čikagoje ir 1953 m. 
su pasižymėjimu baigė Maria vid. mokyklą. 
Studijuoti pradėjo Illinois universitete, Na
vy Pier, iš kur po dviejų metų buvo pri
imta į Illinois University Dental School. Už 
atsiekimus moksle buvo pakviesta į Alpha 
Lambta Delta Sorority, yra garbės narė 
Psi Omega Fraternity ir, baigdama, ket
virtoj klasėj tapo Alpha Upsilon Sorority 
(Moterų dantisčių baigusių Illinois Odon
tologijos oMkyklą) korporacijos narė. Už 
pasižymėtinai sėkmingą fakulteto baigimą, 
jai buvo suteikta eilė garbės pažymėjimų. 
Nijolė buvo pakviesta nare į Omicron Kap
pa Upsilon. garbės korporaciją, jai taip pat 
buvo suteikta Mosby Scholarship Book 
Award for Scholastic Excellence ir Associa
tion of American Women Dentists, pažymė
jo jos aukštus atsiekimus moksle, suteikda
mi Setana Friedman Award. 1957 m. Nijolė 
įsigijo University of Illinois Dental School 
B. S. laipsnį odontologijoj ir šiuo metu yra 
pakviesta dėstyti odontologiją šioje pačio
je mokykloje. Tuo pačiu Nijblė žada tęsti 
studijas toliau įsigydama Magistro laipsnį.

Skaute tapo 1946 m. Wiesbaden’e. Ėjo į- 
vairias pareigas tunte Vokietijoje ir JAV. 
Pradėjus studijuoti įstojo į ASD ir 1957 
m. Smiltainės stovykloje gavo spalvas. Ket
virtoje Tautinėje Stovykloje ėjo ASD pa- 
stovyklės komendantės pareigas. 1958 m. ta
po filistere. 1958 - 59 m. m. kadencijai buvo 
išrinkta ASD Centro Valdybos sekretore ir 
šiuo metu, ASD CV pirmininkei pasitrau
kus, eina Centro Valdybos pirmininkės pa
reigas.
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ASS Studijų Dienų daly- 
irių grupė. Viduryje pa
skaitininkas prof. Vladas 
Jakubėnas.

V. Pabarčiūtės nuotr.

CLEVELANDE
• Rugpiūčio mėn. 22-23 d. ASS skyrius 
iškylavo prie Pymatuning ežero.
• Fil. Dr. Budrienės lankymosi Cleve- 
lande proga, rugsėjo mėn. 6 d. sktn. Šen- 
bergų bute įvyko akademikų ir skautinin
kų sueiga.
• Rugsėjo mėn. 20 d. p. Juškėnų bute į- 
vyko ASS skyriaus suiga. Jun. A. Šenbergui 
pirmininkaujant ir t. n. A. Gelažytei sek
retoriaujant, buvo aptarta keletas svarbių 
skyriaus veiklos reikalų ir išklausyti pra
nešimai apie ASS Studijų Dienas, Santaros 
visuotinų suvažiavimą ir New Yorko ASS 
skyriaus veiklą.
• Clevelando ASS skyriaus metinė šven
tė įvyks spalio mėn. 17 d. Čiurlionio An
samblio namuose.
• IX ASS stovyklos metu t. n. ir senj. 
pasižadėjimus davė: Audronė Gelažytė, 
Genė Maciulevičiūtė, Gailė Mariūnaitė, 
Giedrė Natkevičiūtė ir Mindaugas Leknic- 
kas. Į filisterius pakelti: Mirga Dabrikai- 
tė, Meilė Lekniekaitė, Vytautas Kamantas 
ir Rimas Minkūnas.
• Fil. Mirgai Dabrikaitei ir t. n. Myli- 
tai žyžniauskaitei-čėsnienei iš ASD sky
riaus valdybos atsistatydinus, jų vietas 
užėmė t. n. Aldona Liutkevičiūtė ir t. n. 
Viktorija Vaivadaitė. T. n. Amanda Gela
žytė ir toliau eina iždininkės pareigas.
• Rugsėjo mėn. 20 d. ASD narės su ge
dulo kaspinu perjuosta vėliava dalyvavo 
Katedroj ir protesto prieš Kruščėvą para
de.

LOS ANGELES
• Rugpiūčio pabaigoje stovyklavo Los 
Angeles skautai ir skautės. Stovyklos ruo
šime, taip pat ir pravedimo darbuose pri
sidėjo vietos akademikų aktyvas.
® Baigęs studijas, iš Detroito atvyko 
senj. V. Memenąs ir dirba savo specijaly- 
bėje. Taip pat iš Omahos persikėlė du 
skautai, inžinerijos bakalaurai: Gytis 
Kvedaras ir Gedas Leškys.
• Rugpiūčio mėn. 23 d. skyrius surengė 
išvyką į Lake Arrowhead apsilankyti vie
tos skautų stovykloje.

NEW YORKE
• ’ T. n. L. Petrauskaitė paskirta rytinio 
pakraščio vyr. skaučių skyriaus vedėja.
• T. ri. Birutė Ulėnaitė vadovavo A. S. 
D. vienetui Rambyno II stovykloje. New 
Yorko akademikai skautai taip pat prisi- 
dėo prie laikraštėlio ‘Rambyno Aidai” re
dagavimo. Redakcijoj dirbo: t. n. .Laima 
Šileikytė, t. n. Daiva Alytaitė ir fil. Romas 
Kezys.
• Sk. Saulius Arūnas Pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybėse Čikagoje rugpiūčio 
mėn. 8 — 9 d., laimėjo pirmą vietą vyrų 
vienete.
• T. n. B. šetikaitė vadovavo New Yor
ko skaučių pastovyklei Rambyno II sto
vykloje.
• Junj. A. Rimas įsijungė į “Akademi
nių Minčių” skyriaus “Vienybėje” redak
cinį kolektyvą, vietoj pasitraukusio senj. 
V. Virbicko.
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• Senj. V. Virbickas, Korp! Vytis N. Y. 
sk. junjorų tėvūnas yra vyr. redaktorius 
jaunimui skirta skyrelio, kuris pasirodys 
kartą per mėnesį savaitraščio “Tėvynė” 
puslapiuose. Šis savaitraštis yra Susivie- 
nyjimo Lietuvių Amerikoje organas.
• Akademikės skautės organizuotai da
lyvavo lojalumo parade, kuris vyko New 
Yorko Penktąja Avė. gegužės mėn. 2 d.
• BALF’o reikalų vedėjas kun. L. Jan
kus Korp! Vytis sueigoje rugpiūčio mėn. 
28 d. pravedė diskusijas religiniais klausi
mais.
• ASS rytinio pakraščio studijų dienos 
įvyks lapkričio mėn. 14-15dd. New Yorke.
• ASS New Yorko skyrius surinko 888 
parašus po prez. Eisenhoweriui adresuotu 
laišku. Laiško turinys sekantis: “Mes, že
miau pasirašę, tikime, kad teisinga ir pa
stovi taika bus atsiekta tik tada, kai So
vietų Rusija išlaisvins iš savo vergijos 
tuos kraštus, kuriuos Jūs, Pone Preziden
te, minėjote savo Pavergtųjų Tautų De- 
kleracijoje. Idant įgyvendinti teisingą ir 
pastovią taiką, mes tikime, kad Jūs reika
lausite iš Chruščiovo, kad jis panaikintų 
Sovietų Rusijos rėžimą Lietuvoj ir kituo
se pavergtuose kraštuose. Pastovi taika yra 
neįmanoma, nebent šis reikalavimas bus iš
pildytas.”

★

TRUMPAI Iš VISUR

• šių metų rugsėjo mėn. 19 - 20 dienomis 
Toronto akademikai skautai turėjo rudenio 
stovyklą Vasagoje, Ontario valstybėje. Ben
droji programos tema “Lietuviškieji minė
jimai” buvo nagrinėjama paskaitos, disku
sijų bei simposiumo pobūdžiu. Laužo metu 
buvo pristatyta naujoji Nykos - Niliūno po
ezija, paaiškinant būdinguosius jos bruo
žus bei deklamuojant charakteringesnius 
eilėraščius. Stovyklos metu keturios sesės 
davė tikrosios narės įžodį.

• Rudens Lapų Balių š. m. spalių mėn. 
24 d. Čikagos South Shore Country Club 
rengia Akademinio Skautų Sąjūdžio sky
rius. Programą atliks iš Clevelando pakvies
ta sol. Aldona Stempužienė. Baliaus metu 
laimėtojams bus įteiktos A.S.S. Jaunimo Li
teratūros Konkurso premijos. Pelnas ski
riamas jaunimo lituanistikos stipendijoms 
ir naujai literatūros premijai.
• Urbanos A.S.S. skyriaus valdybą 1959-60 
metams sudaro: Romas Aninkeyicius — pir
mininkas, Dalia Verbickaitė — A.S.D. va
dovė, Rimas Pūnkrys — Korp! VYTIS va
dovas, Irena Langytė — iždininkė* ir Jūra 
Geležiūtė — sekretorė. Skyriui šį semestrą 
priklauso 32 nariai.

DALĖKOKLYTĖ

Šiais metais birželio mėnesį, įsigijo B. A. 
laipsnį Mount St. Joseph on-the-Ohio ko
legijoje. Studijuodama specializavosi che
mijoje ir kalbose.

Kilusi nuo Marijampolės, tačiau vos 
tik keliolikos metų amžiaus kartu su tė
veliais atvažiavo į Vokietiją kur gyveno 
iki 1951 metų. Vokietijoje baigė pradžios 
mokyklą ir pradėjo lankyti gimnaziją. Vė
liau, atsidarius “Vasario 16-osios” gimna- 
zjai ji persikėlė tenai ir tęsė savo mokslą. 
Gimnaziją baigė atvykusi į JAV — Cleve- 
lande.

Į skautų organizaciją įstojo 1946 me
tais Vokietijoje. Ėjo įvairias' pareigas pra
dedant skiltininkės ir baigiant drauginin- 
kės. Pradėjusi studijuoti įstojo į Clevelan
do A. S. S. skyrių. Studijuodama Mount 
St. Joseph kolegijoje aktyviai veikė lietu
vių studentų tarpe eidama skyriaus pirmi
ninkės pareigas.
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MOTIVACINIO TYRINĖJIMO PRITAKYMO 
GALIMYBĖS LIETUVIŠKOJE STUDENTIJOJE

Dr. Remus, R. I. P., D. D. T., L. S. M. F. T.

Sir Francis Bacon, 17-tojo amžiaus anglų filosofas, berašydamas apie 
15-tojo amžiaus mokslininkus, kurie paprastai mėgindavo išspręsti visas 
problemas grynai racijonaliu argumentavimu, duoda sekančią citatą:

„1432 Mūsų Viešpaties Metais įvyko didžiulis ginčas tarp vie
nuolių dėl dantų skaičiaus arklio burnoje. Šis ginčas tęsėsi 13 dienų 
be jokios pertraukos.. Visos senos mokslinės knygos buvo peržiūrė
tos ir vienuoliai parodė tiek daug puikios erudicijos, kiek šio 
vienuolyno sienos dar nebuvo girdėję.

Tačiau pradžioje keturioliktos dienos, vienas jaunas vienuolis, 
didžiausiam kitų nustebimui, išdrįso pasiūlyti visai negirdėtą ir 
radikalų metodą šiam ginčui išspręsti — būtent — pažiūrėti į 
atvirą arklio burną ir suskaičiuoti dantis.

Tai išgirdę, mokslininkai vienuoliai labai supyko už šitokį 
jų orumo pažeidimą, apipuolę apmušė šį išsišokėlį ir išvijo iš vie
nuolyno.

Dar po daugelio dienų ginčo, galų gale vienuoliai priėjo vie
ningos nuomonės, kad ši problema yra neišaiškinama gamtos pa
slaptis ir visa tai užrekordavo savo knygose.”

Šiais laikais, jeigu mes duotumėme šią problemą išspręsti filosofams, 
galbūt irgi atsitiktų panašiai; jei pavestumėm inžinieriams, tai galbūt pro
blemą išspręstų, jei nesumaišytų arklio galvos su užpakaliu; šiuo atvejų, 
jie patys liktp bė dantų.

Tačiau šią problemą geriausiai išspręstų psichologai, kurie surinktų šim
tą arklių iš įvairių vietovių bei ekonominių gyvenimo sąlygų ir, suskaitę jų 
visų dantis, gautąjį skaičių padalintų iš arklių skaičiaus ir panaudotų vi
durkį.

Šiais laikais mes gyvename motyvacinės psichologijos amžiuje, kuria
me kiekvienas žmogiškas veiksmas yra interpretuojamas psichologijos dės
niais. Jeigu žmogus nusispjaus gatvėje, tai šis jo veiksmas bus interpretuo
jamas, kaip išreiškimas paslėptos neapykantos visam pasauliui, visai neatsi
žvelgiant į tai, kad jis gal šitaip pasielgė vien dėl to, kad mama jį taip iš
mokė, sakydama: “Sūneli, jei nenori apspjauti tėvą — geriau spjauk į gatvę.”

Motyvacinio tyrinėjimo įstaigos Amerikoje daro didžiulį biznį, išaiškin- 
damos mūsų paslėptus jausmus bei motyvus. Štai, galvojantiems žmonėms 
yra parduodamos cigaretės su galvojančio vyro filtru, o negalvejantiems —
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cigaretė be filtro, kuriai galima uždegti abudu galus. Tačiau jeigu vienas iš 
tų uždegtų galų yra įkišamas į burną — žmogus pasidaro tikrai galvojantis 
ir iš viso meta rūkyti.

Mūsų lietuviškoje studentijoje, ypatingai pas tuos, kurie yra studijavę 
bent semestrą psichologijos, yra įprasta save skaityti čiut ne ekspertais 
arba bent autoritetingais šios srities žinovais.

Turint tokius “ekspertus”, kyla klausimas, kodėl dar nebuvo pavartoti 
motyvacinio tyrinėjimo metodai lietuviškoje studentijoje? Man atrodo, kad 
tokie metodai atneštų daug rezultatų, ypatingai bemedžiojant narius savo
sioms organizacijoms.

Galime įsivaizduoti, kiap po poros reklamų su paslėptais motyvais pasiro
dymo studentiškuose žurnaluose staiga pradėtų augti narių skaičius.

Sakysim ateitininkai, norėdami atitaisyti nuomonę, kad jų merginos nėra 
pasaulietiškos pažiūros, įdeda tokią reklamą į ATEITĮ: Paveiksliuke matosi mer
gina, stovinti prieš grupę žmonių, su keliais pluoštais popierio rankose. Apačioje 
didelėm raidėm parašyta: AŠ SAPNAVAU, KAD STUDENTŲ SUSIRINKI
ME SKAIČIAU PASKAITĄ, UŽSIDĖJUSI SAVO MAIDEN - FORM 
BRA.

Santariečiai, aišku, panaudos subtilesnę, daugiau intelektualinio pobūdžio 
reklamą.

Paveiksle matosi vakariniais rūbais apsirengęs santarietis, besėdįs prie sta
liuko, ant kurio stovi Smirnoff vodkos butelys. Kitoje pusėje stalo sėdi didelis 
baltas susivėlęs šuo — santariečio draugas. Iš tolo gailiomis akimis į juos žvel
gia baltas arklys ant nugaros matosi tuščias stiklas su viduje esančia alyva. Po 
paveikslu užrašomas toks dialogas:
Santarietis: Taip. Santara ir liberalizmas. Neatskiriami dalykai. Intelektualų ir 

menininkų rojus.
Santariečio Draugas: Taip. Aš tapau. Esu menininkas.
Santarietis: Kokios šakos tavo menas? Kubizmas? Surrealizmas? Impresionizmas? 
Santariečio Draugas: Nežinau. Plaukai ant akių. Nematau ką paišau.
Santarietis (džiaugsmingai): Puiku! Tikras menininkas! Vieta tik Santaroje! 
(Iš džiaugsmo abudu susikabinę verkia į vodką.)

Akademikai skautai pavartotų taip vadinamą “togetherness” temą.
Paveiksle matosi jaukus jaunimo ratelis, kurio viduryje dega lauželis. Toliau 

nuo ratelio stovi vieniša mergina. Seka žodžiai:
“Ar tu esi vieniša? Ar tu turi tėvo kompleksą? Ar tąve visi vadina sienos 

gėle? Ar tu nori išmol ti šokti polką su ragučiais ir dainuoti “Linelius”? Jei taip, 
tai įeik* į šį jaukų akademinį ratelį ir tapk nare šios didelės ir laimingos šei
mos!” Po paveikslu įrašytas akademikų motto: “Kada geresnės merginos bus 
budavojamos — mes jas pabudavosim!”

Sunku dabar pasakyti, kokie rezutatai gautųsi po tokių reklamų pasirody
mo — greičiausiai jokių, tačiau kodėl nepabandyti? Yra puiki proga atsirasti dar 
vienai organizacijai, būtent psichlogų korporacajai. Todėl aš jums sakau: “Visų 
organizacijų psichologai, vienykitės!”
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MIRGA A. DABRIKAITĖ

š. m. birželio men. 8 d. baigė Notre Dame Kole
giją Clevelande, įsigydama meno pedagogikoje Ba
chelor of Arts laipsnį. Gimusi 1936 m. birželio 13 
d. Gruzdžiuose, Šiaulių, apskrity, gimnaziją pradėjo 
lankyti Augsburgo stovykloje.

Skautė nuo 1945 m., o atvykusi į Clevelandą 1949 
m. buvo viena iš pirmųjų skaučių, stojančių į stei
giamą skiltį, kuri vėliau išaugo į draugovę ir tuntą. 
Ėjusi paskiltininkės, skiltininkės ir draugininkės 
pareigas. Vyr. sk. įžodį davė 1955 m. 1958 m. pa
kelta į paskautininkės laipsnį. IV Taut. Stov. apdo
vanota Tėvynės Dukros žymeniu. 1956 m. įstojo į 
Clev. ASD. Šiuo metu eina ASD Clevelando skyriaus 
** Šatrijos Raganos ” Dr- vės pirmininkės pareigas. 
Aktyvi Studentų Sąjungos Clev. skyriaus narė, buvu
si valdybos sekretorė praėjusius du metus.

ALGIS EIDUKEVIČIUS
gavo bakalauro laipsnį mechaninės inžinerijos 

srityje City College New York. Algis į skautų or
ganizaciją įstojo Nordlingene, Vokietijoj 1946 m. 
Ėjo draugininko ir vietininko pareigas Memmingene. 
Jis yra skautas vytis, vyr. skltn. Dalyvavo dauge
lyje skautiškų stovyklų, jų tarpe ” Taikos ” džiam- 
borėj 1947 m., Prancūzijoj.

1952 - 54 m. Algis atliko savo karinę prievolę. 
Priklauso American Society of Mechanical Engineers 
ir American Legion.

Kolegijos baigimo proga ” Machinery ” žurnalas 
suteikė A. Eidukevičiui “ Achievement Award for 
Outstanding Excellence in Machine Design ”. Tai 
vienintelė tokia premija, kuri buvo suteikta šį se
mestrą baigusiems CCNY studentams.

Algis yra pamėgęs foto meną, ir savo nuotrauko
mis bendradarbiauja Mūsų Vytyje ir kituose laikraš
čiuose. Jis yra vienas iš ketvirtosios Tautinės Sto
vyklos albumo redaktorių.

VIDA JURGULYTE

baigė Toronto universitetą Bachelor of Arts laips
niu. Studijavo rusų ir prancūzų kalbas ir literatūrą.

Gimė 1938 m. sausio 2 d. Klaipėdoje. Mokyklą 
lankė tremtinių stovykloje, Schwabisch Gmūhd’e, 
Vokietijoje, kur baigė dvi gimnazijos klases. Kana
doje gimnaziją lankė Sudbury, North Bay ir Toronte. 
Baigė ją laimėdama stipendiją į Toronto universite
tą. Stipendiją gavo kiekvienais metais iki baigė 
studijas.

Skautauti pradėjo 1946 m., o į ASD įstojo 1955 m., 
1957 m. gavo spalvas. Be ASD taip pat priklausė 
Toronto LSS kur paskutiniais metais ėjo iždiainkės 
pareigas.
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ALDONA SIDZIKAUSKAITĖ

baigė Čikagos Art Institute Bachelor of Fine Arts 
laipsniu. Aldona specializavosi Dress Designing 
šakoje.

Ji gimė Prahoj, Čekoslovakijoj. Pradėjo mokin
tis Kaune, tęsė mokslą Rodelsee ir Kitzingen’e ( Vo
kietijoje ). Vid. mokyklą baigė Čikagoj — Maria 
High School, 1953 m« Kartu lankė Čikagos Šešta
dieninę Aukštesniąją Lituanistikos Mokyklą, kurią 
baigė 1955 m. gaudama brandos atestatą. Studijas 
pradėjo University of Illinois, Navy Pier. Po dvie
jų. metų įstojo į Meno Institutą, kur po keturių metų 
studijų įsigijo diplomą. Ji dalyvavo madų parodose 
su savo kūriniais, kartą laimėdama premiją.

Skautų organizacijon įstojo 1951 m. Čikagoje. 
Aktyviai dalyvavo tunto veikloje ir kurį laiką pri
klausė oro skaučių draugovei. Pradėjus studijuoti 
įsijungė į ASD ir 1954 m. gavo draugovės spalvas.

GEDIMINAS RAJECKAS

gimęs 1925 m. vasario 6 d. Panevėžyje. Gimnar 
ziją baigė Kėdainiuose. Ten pat baigė ir Kulturtech- 
nikos - Geodezijos mokyklą. Vokietijoje studijavo 
Muenchene ir Karlsruhe. 1951 nu, vos atvykęs į 
JAV, Gediminas atliko dviejų metų karinę prievolę. 
1954 m. įstojo į City College New York ir, studijuo
damas vakarais,, ją baigė, gaudamas bakalauro laips
nį mechaninės inžinerijos srityje. Į skautų organi
zaciją Gediminas įstojo 1936 m. Kėdainiuose. Aukš
tų pareigų jis neturėjo, bet, jo paties žodžiais ta
riant, dasimušė iki skudutininko. New Yorke pri
klausė skautų vyčių draugovei, dainavo baritonu 
skautų vyčių oktete, priklausė Brooklyno Operetės 
chorui.

Gediminą tenka ypatingai šiltai pasveikinti, ga
vus inžinieriaus laipsnį. Studijuoti vakarais, die
nomis dirbti ir išlaikyti žmoną ir du vaikučius — tai 
nėra lengva. Gedimino pasiryžimas siekti mokslo 
galėtų būti pavyzdžiu daugeliui mūsų jaunų studen
tų.

Mielą mūsą narį
fil. dr. Henriką Lukoševičių 

ja žmonai mirus, užjaučiame ir 
kartu liūdime

Akademinis Skautą Sąjūdis

Mielam mūsų filisteriui Dr. Hen
rikui Lukoševičiui, jo mylimai žmo
nai mirus, gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

ASD New Y or k o skyrius

Mūsų mielam broliui Stepui Za- 
buliui, jo mylimam tėveliui mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

Hartfordo ‘‘Tėviškės” 
skautų vietininkija

Mielus brolius
senj. Giedrių if Rimantą Penčylus 
jų mylimam tėveliui mirus, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime

A.S.S. Čikagos skyrius
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■
Mielus

f U. Vidmantą Variakojį
ir kol. Aldoną Audronytę 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir laimingo gyvenimo linki

MŪSŲ VYČIO Kolektyvas

Mielą MŪSŲ VYČIO red. kolek- 
tyvo narį

fil. Vytautą Černių
ir

ps. Vitą Pavilčiutę 
sukūrusius akademinę skautišką šei
mą nuoširdžiai sveikiname!

MŪSŲ VYČIO Kolektyvas

£-■ -J Mielus
fil. Algį Bakaitį ir

kol. Jūrą Mašiotaitę 
sukūrusius šeimą, nuoširdžiai svei
kina ir laimingos ateities linki

Urbanos Korp! VYTIS filisteriai

' -J
Mielus

sen j. Rimantą Blinstrubą ir 
kol. Ireną Šimaitytę 

sukūrusius šeimą nuoširdžiai sveiki
na ir daug laimės linki

A.S.S. Čikagos skyrius

Mielą sesę
fil. Zitą Biliunaitę 

ir brolį
Povilą Sodeiką 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį 
nuoširdžiai sveikina ir laimingo gy
venimo linki

A.S.S. Čikagos skyrius

Mielus mūsų skyriaus narius 
fil. Vytautą Černių 

ir
ps. Vitą Pavilčiutę 

sukūrusius šeimą, nuoširdžiai svei
kina ir laimingos ateities linki

A.S.S. Čikagos skyrius

// Mielą centro valdybos bendradarbi 

Algimantą Gečiauską
ir

kol. Teresę Masionytę 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina ir laimingos 
ateities linki

Liet. Stud. Sąjungos CV

Mielą brolį
s. v. Martyną Cerkų ir
skautę Ziną Bazėnaitę 

sukūrus skautišką šeimą, sveikina ir 
laimingo gyvenimo linki

POVILO LUKŠIO Skautą 
Vyčių Būrelis

Skit. Dr. Angelę Kuolaitę ir jū
rų skautą Sigitą Kazlauską, sukū
rusius skautišką šeimą sveikina ir 
laimingo gyvenimo linki

Toronto Vyresniųjų Skaučių 
Draugovė
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VIRŠELIS: dail. Ados Korsakaitės
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