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JŪROS SKAUTŲ VADO METODAI

IR i JŲ SĖKMINGUMAS
J. Vėlajkis

Jūros skautų veikla daugumoje yra susijusi su vandeniu ir todėl rei
kalaujama iš vado specialaus žinojimo ir patyrimo. Čia susiduriama su pa
vojais gyvybei ir turtui, su didesne atsakomybe ir rizika negu kitose skau
tų šakose. Todėl nenuostabu, kad yra perimama daug iš laivyno naudoja
mų nuostatų bei tradicijų ir, jas modifikavus, pritaikoma jūros skautų vei
kimui; nes vanduo, plaukiojantieji pastatai, pavojai ir uždavianiai yra ben
dri abiejoms organizacijoms- Tačiau pats pritaikymas nėra toks paprastas
ir lengvas, nes tarp laivyno ir jūros skautų, tarp jūrininko ir jūros skauto
esančiųjų bendrumų yra taip pat dideli skirtumai. Laivynas yra karinė bei
prekybinė, o jūros skautai auklėjimo organizacija. Jūrininkai yra suaugę in
dividai, o jūros skautai — bebręstą, gyvenimui besiruošią jaunučiai. Pir
muosius riša į organizaciją vienoki ar kitokį įsipareigojimai — sutartys, bū
tinoji karinė prievolė, o antruosius jungia tik • savanoriškas apsisprendimas
be apibrėžto laiko išbūti organizacijoje.
Kiekvienas vadas susiduria su sunkia problema: kaip tinkamai pritai
kyti laivyne praktikuojamą drausmę bei tradicijas savo tikslais ir sudėtimi
skirtingai organizacijai. Jam yra svarbu surasti tokį metodą, kad būtų produktingiausiai išnaudotas laikas atsiekiant pozityvių patyrimo ir žinių at
veju, ir apsaugoti narius nuo įvairiu pavojų, susiėjusių su vandens sportu.
I-lTūtg~;cs^
I NACJCX?
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Pav., beatodairiškai griežtas laivyno reguliaminų įvedimas ir jų vykdymas
atsiliepia neigiamai į narių moralę, į bendrą veiklą ir tuo pačiu į vieneto
egzistenciją. Tačiau nesant tinkamos drausmės ir nuostatų, prieinama ne
tik prie fatališkų katastrofų gyvybės ir sveikatos atžvilgiu, bet taip pat ne
produktingo laiko ir pastangų eikvojimo. Todėl jūros skautų vadovybės,
tikriau laivo, valties vado pareigų sėkmingas atlikimas priklauso ne tik nuo
jūros skautų nuostatų, žinojimo ir atitinkamo patyrimo vandens sporte, bet
nuo nuodugnaus pačių narių pažinimo, jų tikslaus įvertinimo, supratimo ir
jūros skautų užduočių įvykdymo.
Pirmoji vado būtinybė yra narių ir jų problemų pažinimas, t. y., asme
niškoji nario pusė: kokie yra jo siekimai, kokios problemos bei klausimai
kelia jam susirūpinimą, ko jis ieško ar trokšta ir pan. Jūros skautų eiles su
daro daugumoje gimnazistiško amžiaus jaunuoliai.. Šis brendimo laikotarpis
yra vienas iš audringiausiųjų, pasireiškiąs aktyvumu, keistenybėmis elge
syje bei darbuose, bet pilnas ieškojimų, svajonių ir gerų norų. Žiūrint iš jau
nuolio padėties, tai nėra laimingas, nerūpestingas laikotarpis, kaip kad kai
kurie suaugusieji interpretuoja. Buvimą nei suaugusiu nei vaiku, t. y., neprikalusymą nei prie vienų nei prie kitų, jis labai jautriai pergyvena. Tai
rodo jo noras ir pastangos kur nors priklausyti, kuo nors būti ir ką nors
dirbti, nors ir visiškai neprasmingą darbą. Jis stoja į bendraminčių įvairias
grupes, šutves, nes tuo priklausymu išsprendžia fizines, jausmines ir inte
lektualines brendimo problemas. Stoja į jūros skautus, o ne į kokią gatvės
šutvę, vedinas ne kilnios idėjos ar ieškojimo gyvenimo prasmės, bet grynai
iš savo asmeniškų, savanaudiškų išskaičiavimų. Čia jis randa malonumą ir
pasitenkinimą nekasdieniškose užduotyse ir jų atlikime. Jį vilioja nutoykiai,
nuolatinis su vandens sportu susijęs pavojus ir rizika, kuri iššaukia norą
nugalėti, apvaldyti, būti padėties viešpačiu, laikant rankoje vairą, šotą, irklą,
ir t. t. Jam organizacija yra tik asmeniškų tikslų bei svajonių atsiekime prie
monė.
Tačiau kiekvienas vadas žino, kad jūros skautų tikslas apima daugiau
negu asmeniškų norų patenkinimą. Juk tuo pasitenkinimo buvimu galima
jaunuolį įtraukti į jūros skautų auklėjimo sistemą ir per ją padėti jam augti
geru piliečiu, savarankiu individu, naudingu sau ir žmonijai. Jaunuolio as
meniški tikslai pajungiami organizacijos tikslų įgyvendinimui, gi per tą
yra ugdoma greita orientacija, asmeniška iniciatyva, savarankiškumas, su
jūra ir jos specifiškumais ir pripratinama prie sveiko sportoVadas tokiu būdu atsiranda stovįs tarpe dviejų skirtingų tikslų: ieško
jimo asmeniško pasitenkinimo ir pagrindinio jūros skautų tikslo — auklėji
mo. Jo svarbiausioji pareiga yra rasti būdus ir priemones sujungti tuos skir
tumus į vieną, toleruojant asmeniškus narių tikslus, bet nenukrypstant nuo
jūros skautų užduočių. Tų pastangų išdavoje pastebim du ryškesni jūros
skautų vadų tipai, kuriuos pavadinu vadovu ir kapitonu.
Pagrindinis skirtumas tarp vadovo ir kapitono yra tas, kad pirmajam yra
svarbiausia patys veiklos rezultatai, t. y., kaip ir kokiu būdu įvykdoma jū
ros skauto užduotys. Kapitonui nariai yra priemone, kuria įvykdoma kapi
tono užsibrėžtieji tikslai. Statydamas narius ir rezultatus svarbumu į antrą
vietą, kapitonas vykdo savo sprendimus mažai paisydamas narių nuomonių
bei jų entuziazmo prisidedant prie užduočių atlikimo. Jis yra dominuojantis,
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virs narių, pasirėmęs griežta disciplina ir reikalavimu iš jų nekvesčionuojamo klusnumo. Tuo tarpu vadovui yra svarbiau patys nariai ir atsiekiamie
ji rezultatai negu pats užduočių įvykdymas, nes nariai ir rezultatai yra jū
ros skautų veiklos tikslas, o ne formalinė veiklos pusė — jos vykdymas. Re
zultatu nėra pats darbas, bet per darbų įgalinimas narį auginti
savarankiu ir naudingu individu. Tačiau siekiant rezultatų, o ne tik darbo
atlikimo, yra būtina, kad darbas būtų įdomus pačiam vykdytojui, o ne įsa
kytojui. Bepradedant darbą, vykdytojas turi suprasti jo svarbą ir įsitikinti
jo naudingumu, kad galėtų entuziastiškai prisidėti visomis išgalėmis prie
jo atlikimo. Darbo našumu ir dirbančiųjų gaunamu pasitenkinimu savano
riškas prisidėjimas neabejotinai pirmauja priverstinojo — kapitono praktikuo
jamo — metodo atveju.
Vadovo sugebėjimas vadovauti glūdi kaip tiktai išgavime iš narių savano
riško prisidėjimo bei pritarimo jo planams ir sprendimams- Tačiau to sėk
mingumas yra jo santykiuose su nariais. Siekdamas narius paveikti ar pa
lenkti norima kryptimi, vadovas nėra figūra, stovinti narių prišakyje, t. y.,
vedančioji — „šekit mane”, ar virš narių, t. y., įsakančioji — „klausykit ma
nęs”; jis narių tarpe yra kaip centrinis, asmuo. Jis yra drauge moky
tojas, patarėjas ir vadovas. Tačiau mokytojavimą suprantama kaip instruk
tavimą, lektoriavimą, o ne konvencialia prasme mokyklinį auklėjimą. (Pa
prastai mokytojai dėl savo autakratiškumo nėra populiarūs gimnazistų tar
pe; kas lygu ir jūros skautams esant panašaus amžiaus). Vadovas pataria,
sugestijuoja diskusijų, sprendimų atvejuose, nušviečia sąlygas, užduotis jū
ros skautų principų esmės ir prasmės šviesoje. Taip pat jis stovi narių tar
pe kaip jungiantis asmuo darbų planavime, jų koregavime ir vykdyme. To
kiu būdu jis moko, instruktuoja, vadovauja, be.t! neveda ir nevaldo. Įgulose,
esant tokiems santykiams tarp vadovo ir narių, palipsniui gaunasi
bendrumo, familiariškumo atmosfera, kurioje ir narius ir vadovą sieja vie
nodi norai ir siekimai, vienodai dalinasi laimėjimais ir nesėkmėmis. Kapi
tono vadovaujamoje įguloje, esant formaliai ir dominuojančiai atmosferai,
retai kada atsiekiamas galvojime bei siekimuose bendrumas ir vienalytiš
kumas.
Žinoma, vadovas ir kapitonas atlieka tą pačią funkciją, bet jie skiriasi
metoduose ir santykiuose su įgula- Vadovas praktikuoja demokratinį, t. y.,
vado-vavimo metodą, o kapitonas — autokratinį, t. y., į s a k oj a m ą j į, paremtą daugiau karo laivyno bei kariuomenės tradicijomis.
Pirmasis išaiškina savo sprendimus, įsakymus, veiksmus, kad tai viskas
yra daroma ne dėl nieko kito, tik dėl įgulos interesų. Jis atsikląusia jų nuo
monių, stengiasi patirti jų entuziazmą ir išgauti vienokiu ar kitokiu būdui
jų savanorišką pritarimą. Tik tada jis imasi užduoties vykdymo. Kapitonas
tuo tarpu linkęs įsakyti. Aiškina tiek, kiek reikalinga užduočių atlikimui ir
savo aiškinimus, jeigu yra kokių nesutikimų iš įgulos pusės, dažnai baigia
lakonišku teigimu, kaip taip buvo ir yra daroma jūros skautų veikime. Iš
klausęs nuomonės, kapitonas dažniau stengiasi jas nuneigti ir įrodyti savo
teisėtumą negu su jomis sutikti. Bendro ar bent didžiumas pritarimo ieško
jimas kapitonui būtų kaip priešingybė jo suprantamai drausmei ir tvarkaiKapitono ir vadovo metodų skirtumai išplaukia iš jų asmeniškųjų ver
tybių. Vadovas stengiasi vadovauti išaiškinimo metodu; už tai sulaukia
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narių pritarimo ir respektą savo nuomonei bei sprendimams; kapitonas
valdo įsakymu, remdamasis vado teikiamomis galiomis. Todėl pirmasis va
dovauja įgulose įgytu autoritetu, o antrasis — vado pareigomis
suteiktuoju prestižu. Paklusnumas autoritetui yra susijęs su tikėjimu
į jo vidines vertybes, o paklusnumas prestižui siejamas su išorinėmis asmens
vertybėmis. Tokiu būdu pagrindinis skirtumas tarp vadovo ir kapitono me
todų yra tikrumoje tarp respekto ir prievolės —■ būtinybės.
Kapitono vadovaujamos įgulos nariai, paneigiant jų individualią inicia
tyvą bei jų nuomones, dažnai rezignuoja, tapdami pasyviais dalyviais ar
manikeniškai klusniais ar visiškai pasitraukdami iš jūros skautų eilių- Vado
vo įgulos nariai yra aktyvūs dalyviai, nes jie yra informuoti ir tkiri galimy
bes (ne tik teisę) pasisakyti, apsvarstyti ir nutarti. Jų aktyvumas kyla iš
susiinteresavimo ir galimybių pesireikšti žodžiu bei veiksmais. Priverstiems
įsakymu be atatinkamo išaiškinimo darbas atrodo lyg būtų dirbamas pa
čiam įsakytojui, o ne patiems dirbantiesiems. (Panašu į darbdavio ir dar
bininko situaciją!). Todėl pasitenkinimo laipsnis galutiniame rezultate bū
na daug žemesnis negu dirbančiųjų su entuziazmu ir įsijautimu. Darbo na
šumas ir pastangų kūrybingumas priklauso taip pat nuo dirbančiųjų nuo
taikų. Kaip demokratinis metodas valstybėje ilgesniame periode yra tinka
mesnis negu autokratinis, siekiant piliečių gerovės, taip vadovo metodas jū
ros skautų veikloje atneša pozityviškesnius rezultatus negu kapitono.
Kapitono pareigos ir pats vadovavimo metodas yra mažiau sudėtingas
ir lengvesnis negu vadovo, nes kapitono pareigas apibrėžia griežtos taisyklės
bei tradicijos, paimtos iš karinių organizacijų. Vadovas irgi vadovaujasi
tais pačiais principais. Tačiau tos tradicijos ir taisyklės yra tik veiklos rė
mai, o ne turinys ir jų pritaikymas kinta nuo situacines padėties
ir narių nuotaikų bei pageidavimų. Vadovas yra daugiau partizaninio negu
pozicinio pobūdžio vadas. Juk pati jūros skautų veikla turi daug partizamškumo, o ne poziciškumo. Pav., vandens sportas yra puoselėjamas pagal vie
tos sąlygas ir įgulos finansines bei fizines išgales; nariai savanoriškai įstoja
ir niekeno nevaržomi gali kiekvienu metu išstoti; jie ateina savanaudiškų
tikslų vedini, o ne iš būtinybės ar prievartos. Kapitono vadovavimo nesėk
mingumas ir glūdi pozicinio metodo taikyme partizaninio pobūdžio aplin
kojeKapitono autokratiškumas ir pozicinis metodas išplaukia iš jo draus
mės sampratos, nes drausmę laiko pagrindiniu veiklos sėkmingumo veiksniu.
Vadovui drausmė yra taip pat vienu iš pagrindinių jungiančiųjų veiksnių,
sukuriant ir palaikant aukštą įgulos moralę. Tačiau skirtumas tarp kapi
tono ir vadovo drausmės atvejų yra jos įvedime ir palaikyme, o ne jos laips
nyje.
Pati drausmė, pagal jos būdingąsias savybes, skirstoma į dvi rūšis:
formalioji ir vidinė. Pirmąją sudaro jūros skautų egzistuojantieji nuostatai,
antrąją — bendra įgulos atmosfera, neapribota griežtais formaliais nuosta
tais, bet išsivysčiusi iš pačių narių susigyvenimo ir vadovaujančiųjų asmenų
įsitikinimų bei taktikos. Vadovas vertina daugiau vidinę, o ne formaliąją
drausmę, nes per vidinę drausmę yra tinkamiau palaikoma ir formalioji. Vi
dinė drausmė pilniau išsivysto vadovo įguloje, nes, leidžiant ir sudarant
sąlygas individualiai iniciatyvai ir tuo pakeliant narių entuziazmą, jie pasi78
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Čikagos A S'D vėliavos
krikšto iškilmiiį, dalyvių
grupė.
J. Tamulaicio nuotr.

junta esantįs įguloje svarbūs asmenys. Pamažu atsiranda bendrumo „mes’’,
„mūsų” jausmas paskirame individe, rišąs jį su kitais nariais ir su pačiu va
dovu. Tai yra lyg nerašytas moralinis kodeksas egzistuojąs tiek paskirame
individe tiek visoje įguloje. Pagal tą kodeksą pavieniai nariai arba ir visa
įgula sprendžia kas jiems tinka, kas yra to kodekso ribose ir kas už jų. Tuo
tarpu* kapitono vadovaujamoje įguloje vidinė drausmė neturi vienalytišku
mo, nes tarp „jo”, t. y., kapitono ir „mūsų’ — narių yra dvasinė tuštuma,
kurios įtakoje nėra sąlygų tam moraliniam kodeksui išsivystyti.
■ Tačiau formalioji drausmė vadovo ir kapitono įguloje įgauna skirtingą
pobūdį. Vadovo vadovybė, tikriau jis ir jo štabas, formalios drausmės at
veju yra lyg oligarchinė systema demokratijoje- Vadų paskyrimas ir paša
linimas nėra narių kompetencijoje, bet vadovas vadovaujasi narių bendru,
aktyviu pritarimu ir net kaikuriais atvejais narių balsavimo rezultatais. Ka
pitonas ir jo štabas remiasi grynai oligarchinė, autokratine valdymo sistema.
Abu vadai vadovas ir kapitonas, palaiko formaliąją įgulos drausmę nuosta
tų ir įsakymų pagalba, bet vadovas vartoja psichologinį metodą drausmės
palaikymui, o kapitonas — techninį. Pirmasis stengiasi drausmę palaikyti
per pačius narius, tikriau per vidinę įgulos drausmę, o kapitonas — per sa
vo.prestižą ir nuostatus. Todėl vidinė drausmė pirmuoju atveju, sujungiant
su formaliąja sudaro bendrą sąrangą ir sujungia narius į vienalytį vienetą.
Antruoju atveju, vidinei drausmei esant mažo laipsnio dėl kapitono vado
vaujamųjų metodų, formalioji drausmė egzistuoja kaip atskras veiksnys.
Todėl įgula stokoja vienalytiškumo veikloje ir produktingumo darbuose.
Bendrinant svarstymus, seka išvada, kad vadas turi būti aktyviu cen
triniu dalyviu, respektuojančiu narius ne kaip kokias priemones tikslui at79
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siekti, bet kaip individas su asmeniškais norais bei savybėmis. Leidžiant in
dividualią narių iniciatyvą, išbujoja nenutraukiami ryšiai tarp įgulos ir jos
vado. Ši padėtis išsivysto daugiausia vadovo įguloje, nes jis paskatina ir su
daro sąlygas vidinės drausmės egzistavimui, kuri sustingimą bei nerangumą
paverčia iniciatyva, apatiją — entuziazmu, indiferentiškumą — giliu įsiti
kinimu, agresyvumą vado atžvilgiu — paklusnumu ir respektu. Santykiuose
su nariais vadovas yra intymus ir taktiškas, sprendimuose bei veiksmuose
aiškus ir tvirtas. Jo vadovavimo pasekmė glūdi nuosekliame išaiškinime,
draugiškame įtikinime, aiškiame ribos nustatyme tarp laisvės ir kontrolės;
kas ir kur leidžiama individualiai iniciatyvai ir kas ne.
Įsakymai yra viena iš būtinųjų vado vadovavimo priemonių, nes jie kaikuriais atvejais yra būtinybe ir net laukiami. Tačiau priklauso kas, kaip ir
kokioje formoje juos perduoda. Autoritetu pripažįstančio vado įsakymus
įgula noriau ir tinkamiau vykdys negu paremtus vien prestižu, t- y., eina
mųjų pareigų galia. Pozityvūs įsakymai, nors jie būtų griežti savo forma,
yra patrauklesni negu negatyvūs. Daug veiksmingiau, kada negatyvūs įsa
kymai pakeičiami patarimu ar dar tinkamiau, jei jie yra perkeliami į vidinės
drausmės dispoziciją. Skatinant individualiąją iniciatyvą ir savanorišką ap
sisprendimą, yra būtina parengti tokias situacijas, kada atsakomybė automa
tiškai būtų neatskiriama nuo veiksmų, kaip apribonjantis ir baudžiantis veiks
nys. Stoka atsakomybės sprendimuose ir veiksmuose dažnai veda prie len
gvabūdiškumo ir beprasmingumo.
Kaip kiekvieno individo taip ir vado vienu iš centrinių motyvų yra
troškimas būti paaukštintu. Vado pareigos suteikia daugiau progų paten
kinti tą vidinį, užslėptą troškimą ir todėl dažnai vadovavimas tampa savo
ego patenkinimu demonstruojant 'per pareigas suteiktąją galią. Tas ypatin
gai ryšku vado-kapitono santykiuose su įgula. Tačiau geras vadas tegali
būti vadovo asmenyje, nes jis yra tik kaip kompasas, nurodantis teisingą
kryptį, kaip žiūronas, įgalinantis permatyti nuostatų ir užduočių prasmę
kaip irklas, tarnaujantis prisiirimui prie tikslų, kaip vairas, plaukiant per sū
kurius ir pro povandenines uolas. Vadovas yra nariams kaip priemonė, o ne
atvirkščiai.

FSS centro valdybos na
riai, iš kaires, sėdi: D.
Koklytė, V. Šliupas,
pirmininkas ir J. Dainauskienė, stovi: E. Ka
minskas ir A. K eželis.

V. Germano nuotr.
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LIETUVOS

STATUTAS

J. Damauskas

Kas negerbia ir nevertina savo praeities, tas yra
nevertas dabarties pagarbos ir neturi teisiu į atei
tį, sako sena kiny, išmintis, kuri neatskiriamai jun
giasi su mūšy. Himno žodžiais: Iš praeities stip
rybę semiame ...
XV amž. pabaigoje Lietuvos valstybė buvo bene didžiausia Europoje. Gyventojų
tankumu ji buvo tolygi tuolaikinei Anglijai ar Prancūzijai. Priešgedimininės Lietu
vos susiskaidymo — smulkių kunigaikštysčių likvidavimas, ypač Vytauto laikais ir,
pagaliau po Žalgirio mūšio, atsiektas Ordino nepaliaujamos agresijos sustabdymas,
ypatingai pagyvino gamybinių jėgų raidų Lietuvoje, kas visų pirma pesireiškė gyven
tojų skaičiaus padidėjimu. Lietuvos Valstybė tada apėmė virš 550.000 kv. km., kur
gyveno ne mažiau 3,5 milijonų gyventojų; tik tiek, kad apgyvendinimo tankumas
joje nebuvo vienodas. Kai kurie plotai pietryčiuose buvo visai tušti. Dideliausiose
giriose irgi nebuvo nei vieno ten nuolatiniai gyvenančio žmogaus. Gi Kijevo bei
Padnieprės kraštai buvo dar labai retai apgyvendinti, nes ten pasikartojantieji
totorių įsiveržimai buvo ytin išnaikinę gyventojus. Užtai etnografinėje Lietuvoje
bei Volynėje buvo nuo 10 iki 17 gyv. vienam kvadratiniam kilometrui. Palyginimui,
tuo pat metų Britanijoje buvo tik 8 — 12 gyventojų tokiam pat plotui. O juk
tikriausiai nėra pasaulyje kitų žemių, tiek daug aplaistytų savo vaikų krauju, kaip
žemės tarp Baltijos bei Dauguvos, Prėgelio ir Dniepro. Nors ir neskaitlingos, prie
šų surašytos, kronikinės žinutės apie tai aiškiai liudija.
Toji Lietuvos Valstybė buvo apėmusi dabartinę, etnografinę Lietuvą, Baltgudiją, Ukrainą bei Rusijos dalis, kur gyvenusios, etniniai skirtingos, daugiau
siai slaviškos grupės. Atrodo, vienok, jog tai buvo mažiau tarp savęs besiskirian
čios grupės, negu tai „konstatuoja” svetimieji istorikai. Šiaurrytinėje dalyje gyveno
Krivičiai, Dragovičiai, kuriuos Maskva nori laikyti rusais, nors esmėje tai buvo
gentys, visai artimos aisčiams: lietuviams, latviams. Archeologinės iškasenos pil
nai leidžia daryti tokią išvadą. Pietuose bei pietvakariuose, ypač į kadaise jot
vingių gyventas vietas, kur XIII — XIV amž. dideliausi plotai irgi buvo tušti,
dabar skverbėsi gyventi mozūrai, pamariečiai, juodgudžiai, bet ir tai buvo gen
tys, artimos aisčiams. Lenkų mokslininkai savinosi pamariečius Bei mozūrus ir
teigia, jog tai buvo „vakarų slavai”, tačiau visos kronikinės žinutės bei archeolo
giniai jų palikimai rodo, jog tai buVo labai skirtingos nuo „polanų” — didlenkų
ar mažlenkų gentys, tikrumoje net labai artimos aisčiams, prūsams. Tad, visuma
tuometinės Lietuvos Valstybės gyventojų etniniai buvo mažiau gal marga nei pav.
ir tos pat Lenkijos. O juk tos, tariamai, nelietuviškos žemės, gentys įsijungė į
Lietuvos Valstybę be jokio jų užkariavimo, nuo nebeatmenamų laikų, kaip pav.
Juodgudija, kurios žemės taip „noriai” dabar savinasi Baltgudija arba, kaip da
bar ją Maskva vadina, „Baltarusija”.
Tiesa, Lietuvoje tada dar buvo totorių, karaimų, žydų bei žmonių atkeliavusių
iš įvairių Vokietijos kraštų, kaip pav. frizų, frankų ar saksų. Tačiau tai buvo
grupės, kurių etniniai skirtingumai neturėjo įtakos į Valstybės visumos papro
čius. Totoriai, daugiausiai dar Vytauto atgabenti iš Krymo į Lietuvą ir įgulo
mis apsodinti buv. Aukštaitij os-Žemaitijos pasienyje, apsaugai nuo Ordino, kai
tas dar valdė Žemaitiją; jie niekur nesudarė jokio didesnio susibūrimo ir buvo
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vien karinėmis kolonijomis. Karaimai, žydai, visokie „vakariečiai” taįp pat buvo
tik „svetimšaliais”. Atrodo ,tad, jog visų Lietuvos Valstybėje tada iš seno gyve
nusių genčių papročiai buvo mažiau skirtingi nei pav. tuo pat metu buvo skirtin
gi Britanijos bei Flandrijos papročiai. Pagaliau antropologinės charakteristikos
ir mūsų laikais, buv. Lietuvos Valstybės plotuose gyvenančių žmonių neabejotinai
parodo, jog, ypač Baltgudijoje, jie turi vienodus antropologinius rodiklius, labai
skirtingus nuo Maskvos, rusų antropologinių rodiklių (aukštis, krūtinės apim
tis, ilgis rankų bei kojų, kaukuolės, nosies, veido indeksai), čia ypač skiriasi rusų
rankų bei kojų ilgio santykis su kūno ilgiu, kur rusai turi tipingus mongoilidalinių
genčų bruožus: ilgas rankas ir trumpas kojas. Aišku, jog anų laikų Lietuvos Vals
tybėje tas genčių artimumas dar buvo didesnis, nes mažiau buvo, tų mongoilidalinio tipo žymių. Užtat nenuostabu, jog tada tik Lietuvos Valstybė pajėgusi koodifikuoti ir kaip įstatymą paskelbti ištisą kodeksą, apimantį (— moderniškai kal
bant) konstitucinę, civilinę bei baudžiamąją teisę. Lenkai niekad nesugebėjo priim
ti sau bet kokį įstatymų rinkinį. Vakaruose, ar tai anglosaksų ar prancūzų vals
tybėse prieita buvo vien prie veikiančių papročių surašymo, niekad tų rinkinių ne
paskelbiant įstatymu.
Ekonominiai bei administraciniai Lietuva buvo stipri valstybė. Jau Vytautas
buvo pradėjęs vykdyti sistemingą naujų plotų kolonizaciją, steigdamas vis naujas
pilis bei kaimus. Garsus burgundietis Ghillebert de Lannoy rašo, jog savo antrosios
kelionės metu į Lietuvą, pas Vytautą, 1421 metais, savo akimis matė, kaip Vytau
to vietininkas Podolėje Gedgaudas, vieno mėnesio bėgyje sugebėjo pastatyti stip
rią tvirtovę, visai nemiškingoje vietoje, atvirame lauke, kairiajame Dniepro upėsi
krante, prie pat Juodosios Jūros. Pats Ghillebert buvo anų laikų didelis karo sta
tybos žinovas. Jis gi su nustebimu pasakoja apie tokį Vytauto karinių vadų su
gebėjimą. Etnografinėje Lietuvoje jau iš seno buvo taikomas trilaukis ūkininkavi
mas, gi dirvos net buvo tręšiamos (pav. 1557 metų duomenimis, Vaiduvos bei Galvydiškių valdovo ūkiuose net 37 procentai ariamos žemės buvo sistemingai tręšia
ma). Tiesa, valstiečių ūkiai nebuvo dideli. Pav. Antalieptėje tada vienai šeimai te
ko, vidutiniai, 9 ha. ariamos žemės. Tuo tarpu „tuščiuose plotuose” vienas „dū
mas” t. y. vienas ūkis, galėjo būti tiek didelis, kiek jojo šeima pajėgė apdirbti.
Įvedus „valakus”, ūkių dydis buvo labiau suvienodintas. Maža to. Tais laikais ir
Lietuvoje buvo dideliausios „privatinės” nuosavybės. Taip, pagal 1528 metų sura
šymą, Žemaitijos Storosta Stasys Kęžgaila, iš savo bei žmonos ūkių, turėjo duoti
kariuomenei 617 arklių ir savo valdomose žemėse turėjo ne mažiau 55.000 paval
dinių. Vaitiekus Goštautas, Sluoko kunig. Jurgis Alelkaitis bei kunig. Konstanti
nas Astragiškis turėjo, kiekvienas jų, ne mažiau po 40.000 pavaldinių (prie to
nebuvo priskaitomos jų nuomojamos žemės). Tai buvo ne vien tik miškai, pievos
bei ganyklos, bet ir dirbamos žemės plotai. Pav. Stanislovo Astikaičio, Naugardo vai
vados žemėse, 1511 m. buvo 10 ūkių su kokia 1.000 ha. ariamos žemės. O Radvilų
ūkiuose Lietuvoje, 1520 m. buvo per 2.500 ha. ariamos žemės. Užtat rytinėse Vals
tybės dalyse apsigyvenimui ir apdirbimui žemės buvo pakankamai. Karaliui Žigimantui Seniui bei jo žmonai Bonai pradėjus tvarkyti žemės ūkį, buvo padaryti tikrai
milžiniški darbai. 1509 metais buvo pravestas pirmas „nekilnojamų turtų surašymas”,
panašus į Anglijos Katastrinį surašymą (Doomsday Book), kuris buvo reikalingas!
„karinės prievolės dydžiui” nustatyti ir buvo išeities tašku Žigimanto Augusto Že
mės Reformai. Tokio mąsto surašymas bei žemės katastravimas anų laikų Euro
poje buvo vienintelis. Vien 1566-67 metais buvo išmatuota 57.636 valakų (vala
kas buvo 21,36-21,70 ha) t. y. 1.231.000 ha, t. y. apie 3.041.800 akrų. Tiesa, iš to
paviršiaus, bevykdant Valakinę Žemės Reformą, 15.011 valakų neturėjo „savinin
ko” — kolonisto. Tai buvo kaip tik vien rytinėse Valstybės dalyse. Ten buvo vis dar
mažai gyventojų ir teu buvo dar daug nedirbamų žemių. Ten tvarką ir saugumą
teikė vien Lietuvos valdymas, kaip apie tai vaizdžiai liudija tas pats Ghillbert de
Lannoy.
Lietuvos Valstybės miestai irgi nebuvo atsilikę nuo Krašto raidos visumos.
XVI amž. pradžioje Vilniuje buvo virš 10.000 gyv. Gardine (1560 m.) apie 3.500
gyv. Tuo laiku Lietuvos valdytose žemėse buvo kokia 600 miestų bei miestelių, t. y.
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viena miesto sodyba kiekvienam 700 kv. km. plotui tik Lietuvoje miestų buvo kur
kas daugiau. Miestuose virė pilnas viduramžių miestų gyvenimas. Vilniuje, XV
amž. veikė cechai, nes yra žinomi to laiko auksakalių, siuvėjų bei odininkų cechų
statutai. De Lannoy turėjo progos aplankyti ir eilę Lietuvos miestų. Trakuose jis
radęs visai naujų, mūrinę, net labai moderniškų pilį. Trakuose de Lannoy taip pat
rado, aniems laikams labai retų, tikrųj į zoologijos sodų, kurio pamatyti, vėliau,
Žigimanto III-jo laikais, atvykdavo svečiai net iš įvairių vakarų Europos kraštų.
Lietuvos moterys, jis rašo, buvo apsirengusios labai skoningai ir dėvėjo rūbus pa
našius į Pikardijos moterų dėvimus rūbus. Čia mums gal įdomiausia yra de Lan
noy pastaba, jog po Lietuvų kiekvienas svetimšalis, būdamas Valdovo svečiu, ga
lėjo ramiai, be užpuolimo baimės keliauti. Tuo tarpu anų laikų Vakarų Europoje
tokios kelionės nebuvo saugios, nes plėšikaujantieji riteriai, taip Vokietijoje, taip
Prancūzijoje, taip ir Anglijoje siautėjo nesuvaldomi. Kitaip tariant, anų laikų Lie
tuva buvo didelė, turtinga ir tvarkinga valstybė, tik gal su nevienodu gyventojų
pasiskirstymu, kų pav. parodo ir 1567. V. 10 d. kariniai surašai, pagal kuriuos buvo
nustatyta, jog valdantieji žemes turi duoti, karo atveju, 32,627 arklius. (Surašai
yra pagal vietoves bei apskričius, tad lengva yra nustatyti, jog ūkiai, esantieji
už etnografinės Lietuvos ribų, t. y. dabartinėj Baltgudijoje bei kitur turėjo tik
2,636 arklius duoti. Kįitaip tariant, Lietuvos Valstybės visų gynimo naštų nešė et
nografinė Lietuva ir joje niekad nelietuviškos grupės nesudarė daugumos..
Šitokioje Valstybėje, tokioje aplinkoje, XV amžiaus pabaigoje, o ypač XVI
amž. pirmojoje pusėje vyko didelės reformos, apytikriai užsibaigusios 1566 me,
tais, Lietuvos Statuto II laidai pasirodžius.
«•

1522 m. Vilniaus seime Lietuvos „Hospodaras” (Valdovas) Žigimantas
„Senis” pirmą kartą viešai pareiškė valią sutvarkyti krašto įstatymus ir juos
kodifikuoti, surašant ir paskelbiant kaip atskirą Statutą. 1522 m. Valdovo pa
kviesti „kompiliatoriai” surašė į vieną knygą anuo metu Lietuvoje galiojan
čius teisinius nuostatus. Toliau vyko jų redagavimas, šlifavimas. Visiems
tiems’Statuto parengime darbams vadovavo Lietuvos Kancleris (Ministeris pirmininkas) Albertas Goštautas. 1529 m. to kodekso projektą priėmė
Lietuvos Ponų Taryba, gi Žigimantas tą nutarimą patvirtino. Įstatiminę ga
lią I-sis Lietuvos Statutas įgijo 1530. sausio 1 d. Šis pirmasis Statutas buvo
parengtas ir priimtas daugiausiai prisilaikant Lietuvos kilmingųjų atstovų
pageidavimų, kur visų pirma buvo atsižvelgiama į Lietuvos didikų teises.
Tačiau visumoje Statutas buvo paremtas senaisiais Lietuvos papročiais, val
dovų dekretais, privilegijomis bei kitokiais teisiniais nuostatais, o taip pat ir
teisiniu patyrimu bei daugumos Europos kraštų teisės moksle. Neabejotina,
jog jau ir pirmoje Statuto laidoje yra idėjų, perimtų iš Justinijano Kodekso,
iš vokiečių, lenkų, rusų, o gal net ir skandinavų bei normanų teisinių papro
čių, suformulavimų. Tačiau tai nėra vien paprasta kompiliacija ar papročių,
teisinių minčių registras. Tai yra jau tikras, originalus, Lietuvos teisininkų
suredaguotas, kodeksas.
Pirmosios laidos Lietuvos Statutas turėjo 13 skyrių. Jis niekad nebuvo
spausdintas, tad tie keli, po tiek daugelio karų išlikę egzemplioriai, perraši
nėti įvairių raštininkų, turi kai kurių skirtingumų ir iki šiol nėra dar nus
tatytas vienalytis jo tekstas. Mokslininkų tarpe žinomi kaip Dzialynskių,
Zamoiskių bei Slucko tekstai turi net nevienodą straipsnių skaičių bei įvai
rių praleidimų ar neabejotinų perrašymo paklaidų. Pačio Statuto titulas
skamba šitaip: „Rašytieji įstatymai Šviesiausiojo Pono Žigimanto, Dievo
Malone, Lenkų Karaliaus, Lietuvių, Rusų, Prūsų. Žemaičių, Mozūrų ir kitų
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Didžiojo Kunigaikščio, suteikti Lietuvių, Rusų, Žemaičių ir kitų Didžio
sios Kunigaikštystės valstybei”. Pirmasis skyrius neturi atskiro antgalvio,
bet jau pirmasis paragrafas gerai nusako viso skyriaus esmę: 1. „Valdovas
pasižada nebausti nė vieno, pasiremant vien apkalbėjimu už akių, net jei
tas liestų ir jo Malonybės Didingumo įžeidimą. Gi jei kas nors kitą nepama
tuotai skųstų, tai pats tuo pačiu (kuo būtų nubaustas apskųstasis) turi būti
nubaustas”. II skyrius: „Apie krašto gynimą”. Čia 1 sk. sako: „Kiekvianas
turi nešti karo tarnybą”. III-me skyriuje randame: „Apie kilmingųjų lais
ves ir apie Didžiosios Kunigaikštystės praplėtimą” (viso 17 paragrafų). IV
skyrius: „Apie moterų paveldėjimą ir merginų ištuoką”. V skyrius: „Apie
globėjus”. VI skyrus: „Apie teisėjus”. VII skyrius: „Apie smurtą žemėse
bei muštynes ir apie kilmingų rekompensatą už galvą”. VIII skyrius: „Apie
žemių teises, apie rubežius ir apie ežes, apie kuopas”. IX skyrius: „Apie
medžiokles, apie girias, apie avilių medį, apie ežerus, apie bebrų lizdus, apie
apynynus, apie sakalų lizdus”. X skyrius: „Apie turtus, kurie įskolinti ir
apie įkaitus”. XI skyrius: „Apie rekompensatą už galvą tarnybinių žmonių
ir valstiečių bei bernų”. XH skyrius: „Apie plėšimą ir atlyginimus (už nuos
tolius)”. XIII skyrius: „Apie vagystę”.
Gali būti jog šiandieninei teisinei terminologijai Lietuvos Statuto Sky
rių bei paragrafų antgalvės, kartais skamba gana primityviai, tačiau toks
suformulavimas buvo įprastas viduramžiams, taip Rytuose, taip ir Vakaruo
se. Savo idėjomis, užtat, Lietuvos Statutas yra net labai moderniškas. Jame
nustatoma individualinė atsakomybė už nusikaltimus, visiškai atsisakant nuo
kolektyvinio baudimo už „kolektyvo nario” nusikaltimą. Net ir XX-jame
amžiuje ypač diktatūriniai rėžimai ypatingai taikė kaip tik „kolektyvinę at
sakomybę” ! Įdomu pabrėžti dar ir apie Valdovo santykius su valdiniais,
kilmingaisiais. Statute mes randame 150 metų anksčiau tą nuostatą, kuris
Anglijoje buvo priimtas tik 1679 metais ir yra žinomas „Habeas Corpus
Act”. Apie tai kaip tik kalba pirmasis Statuto skyrius, nurodydamas, jog nie
kas negali būti suimtas be teismo sprendimo. Į I-jį Statutą yra įtraukta ir
Kazimiefo 1447 metų privilegija, liečianti nepažeidimą Lietuvos sienų ir
draudžianti svetimšaliams, o jų tarpe ir lenkams, įsigyti žemes Lietuvoje.
Tie nuostatai yra visuose trijuose Statutuose. Lenkai ir po tos tariamos Liub
lino Unijos, 1569 metų, buvo laikomi Lietuvoje svetimšaliais, kaip tai nusta
to ir 1588 metų, III-sis Statutas (III skyrius, 12 str.).
Nors I-sis Statutas buvo rengiamas ne mažiau 15 metų, tačiau jis dar ne
buvo apėmęs visų Lietuvoje tada veikusių „teisinių papročių”. Iš kitos pusės,
net labai greitai po jo paskelbimo pasigirdo balsų, reikalaujančių kai ką pa
keisti ar papildyti. Čia ypač smulkesni kilmingieji, bajorai, sekdami Lenkijos
šlėktus, reikalavo iš Valdovo vis didesnių teisių ir ypač susiaurinimo didikų
privilegijų. Išorinė Lietuvos Valstybės padėtis irgi keitėsi. Maskva vis labiau
veržėsi į Lietuvos žemes, 1512 m. pradėdama karą. Tiesa, kunigaikštis Kons
tantinas Astragiškis, 1514. IX. 8 d. prie Oršos laimėjęs mūšį, sulaikė tolimesnį
Maskvos veržimąsi. Bet Maskva, nors ir sudarydama pakartotniai naujas taikos
paliaubas,vis stengėsi toliau brautis ir užtat buvo aišku, jog Lietuvai greit
teks stoti į žūtbūtinę kovą. Tad svarbu buvo kuo labiau sukonsoliduoti kraš
tą, patenkinti Krašto gyventojų reikalavimus. Užtat Valdovas ir ryžosi per
redaguoti Statutą, Brastos seime liepdamas išrinkti redakcinę komisiją. To
kia 10 asmenų komisija buvo išrinkta 1551 m. Ji dirbo virš 10 metų. Tuo pat
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metu, naujasisMaskvos Didysis Kunigaikštis, Jonas IV, labiausiai žinomas
Žiauriojo vardu, pasiskelbdamas „Visos Rusės caru”, vėl įsibrovė į Lietuvą,
užimdamas šiaurinę dalį Inflantų, o 1563 m. net Polocką. To karo įvykiai pas
kubino Statuto redagavimą, o ypač jo reviziją „demokratizacijos” krypti
mi.
Naujoje Statuto redakcijoje buvo išbrauktos ištisinės didikų privilegi
jos. Buvo panaikintos teisminės fukcijos vaivadų, storostų bei storastijų
vietininkų-nuomininkų. Bielsko seime tie didikai „atsisakė” patys privilegijų
teisti savo administracinių vienetų gyventojus, o taip pat ir įplaukų iš „teis
mo darymo”, sudariusių iki tol 10% bylos objekto vertės. Nuo 1564 m. buvo
sudaryti „Apskričių Seimeliai”, kuriuose dalyvavo ne vien tik apskričio di
dikai, bet ir visi kilmingieji (daugumoje bajorai, arba iš sulenkinto vokiško
žodžio vadinami „šlėktomis”). Tuose seimeliuose buvo renkami ir apskričių
teisėjai (Žemės, Pilies, Pakamarės). Nuo to laiko šie „apskričių teismai” tei
sė ne tik „eilinius” apskrities bajorus, bet ir didikus. Visa valstybė buvo pas
kirstyta į 32 apskričių (savo plotu apimančius, vidutiniai, 3-4-5 mūsų laikų
apskričius), kurių seimeliai išrinkdavo po 2 „Žemės atstovus” į Visuotinį
Seimą. Tie atstovai, jau greta „Ponų Tarybos” pasidarė aktingu elementu
Lietuvos Valstybės įstatymdavystėje. Šis Lietuvos paskirstymas į apskričius
bei „apskričių teismai” išliko nuo 1564 iki 1788 m. t. y., „Ketveriu Metų Sei
mo”. Tie nuostatai buvo įtraukti į II-jį Statutą. 1565. XI. 18 d. Vilniaus sei
mas priėmė naują Statuto redakciją, Žigimanto Augusto privilegiją. II-sis
Statutas nuo 1566. III. 1 d. įgijo įstatyminės galios. To Statuto redagavimo
komisijoje dirbo ir du „universitetų daktarai”: lietuvis Rotundus-Mieliauskas, Vilniaus miesto Vaitas ir ispanas Petras Roisius, kuris vėliau buvo tei
sės profesoriumi Vilniaus Akademijoje. Neabejotina, jog ir II-jo Statuto re
dagavime dalyvavo Lietuvos politikos vyrai, ėję mokslus Vakarų universi
tetuose.
Karo įvykiai, tačiau, privertė prie to, jog šįi Statuto laida negalėjo pa
tenkinti daugelį, nes liko dar daug neišspręstų teisinių klausimų. Iš kitos
pusės lenkai, pasinaudoję Maskvos veržimusi į Lietuvą, Lietuvos bajorus
vis labiau gundė priešintis Lietuvos didikams, neva norėdami išgauti Lietu
vos bajorams daugiau asmeninių teisių, įvesti į Lietuvą daugiau „demokra
tijos”. Nedarant to laikotarpio smulkesnės analizės galima pasakyti, jog
Lietuvos bajorija, siekdama vis labiau „susilyginti” su Lenkijos šlėktomis,
nebesusigaudė Valstybės reikalų visumos. Ji pradėjo vis daugiau rūpintis
tik išoriniais, bėgamaisiais, o paskum tik vietos, lokaliniais reikalais ir paga
liau tik savo asmeniniais reikalais, kas vis labiau silpnino Lietuvą. Lenkams
gi rūpėjo tik kad, priešpastačius Lietuvos smulkesnius kilminguosius prieš
Lietuvos didikus — geriau pramatančius lenkų užmačius, susilpninti Lietu
vos vidinį atsparumą ir privesti Lietuvą prie visiško „suartėjimo” su Len
kija. To jie siekė, dabar lenkų storikų taip išreklamuotame, Liublino seime,
kur, esą, Lietuva „susiliejusi” su Lenkija ir tapo josios dalimi. Tokie bent
buvo-lenkų norai, tačiau, kaip jau aukščiau buvo minėta, Lietuva ir po tos,
tariamos unijos, liko atskira, savystovi valstybė. Tiesa, buvo net sudaryta
12 narių komisija „pritaikyti” Lietuvos Statutą prie tos Liublino „sutar
ties” nuostatų, tačiau toji komisija, kaž kaip išnykusi, jokio darbo nepadarė,
taip kad vėliau paskelbtas III-sis Lietuvos Statutas nieku nepasikeitė. Mat
ir smulkieji bajorai, lenkų pagalba išsikovoję daugiau asmeninių teisių, nė ne85
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manė tapti lenkų pavaldiniais. Bajorijos teisių atžvilgiu, esminis II-jame
Statute pakeitimas, tai leidimas (įvedus į VII skyrių 2 naujus straipsnius)
žemės ūkių savininkams disponuoti jais pagal savo nuožiūrų. Tuo būdu iš
Lietuvos Statuto išnyko esminė feudalizmo žymė. II-jame Statute įvesti pa
keitimai buvo esminiai, principiniai. III-jame Statute buvo įvesta irgi daug
naujų straipsnių, tačiau jie tik papildė, praplėtė jau II-jame esančius dėsnius,
juos aiškiau suformulavo.
Esmėje, III-jame Statute įvestos pataisos lietė: civilinį bei baudžiamą
procesą, nusikaltimų klasifikaciją, bausmių skyrimą bei komuliaciją, šeimos
teises, įpėdinystės, daiktų bei prievolių (pasižadėjimų) teises. Taip pat buvo
įvesti ir Lietuvos Tribunolo nuostatai. Šio Statuto svarbiausiais redakto
riais buvo du gabiausi Lietuvos Valstybės vyrai: O. Valavičius, Kancleris
ir Levas Sapiega, Pakancleris. Aišku, jog jie turėjo (deja, anonimais liku
siais) pagelbininkų — teisininkų būrį, bet jiedu buvo tikri teisės visumos
žinovai.
Trečiojo Statuto suformulavimai jau preciziškesni. Palyginimui verta
susipažinti ir su to Statuto skyrių antgalvėmis. Patys skyriai yra įvairaus
dydžio, bet užtat klausimai yra smulkiau išnagrinėti, palyginus net ir su
Il-ju Statutu. Taip I-mas skyrius yra užvardintas: „Apie mūsų valdovišką
asmenį”. Skyriuje yra 35 straipsniai. Čia 1 str. yra pavadintas: „Visi Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiai tuo vienu rašytu ir mūsų duotų įsta
tymų turi būti teisiami”. I-jame Statute I-ju straipsniu pateiktas straipsnis
čia yra įrašytas 2-ju paragrafu veik be jokių pakeitimų. II skyrius: „Apie
krašto gyvenimą” — turi 27 str., III skyrius: „Apie kilmingųjų laisves ir
Lietuvos D. K. praplėtimą” — 51 str.; IV skyrius: „Apie teisėjus ir apie teis
mus” — 105 str.; V skyrius: „Apie kraičio ir įkraičio užtikrinimą” — 22 str.;
VI skyrius: „Apie globas” — 15 str. Čia 1 str. kalba: „Apie nepilnamečių
vaikų pilnametystę”. VII skyrius: „Apie (turto) užrašymus (užpardavimus)
bei pardavimus” — 31 str. VIII skyrius: „Apie testamentus” — 9 str. Čia
1 str. kalba apie tai, „Kas gali ir kas negali sudaryti testamentą savo nekil
nojamiems turtams”. IX skyrius: „Apie pakamarius apskrityse ir apie žemės
teises, apie rubežius, apie ežias” — 32 str. X skyrius: „Apie girią, apie me
džiokles, apie avilių medį, apie ežerus ir šienavietes” — 18 str. Čia 9 str.
kalba apie bebrų lizdus. XI skyrius: „Apie smurtą, apie muštynes, apie kil
mingųjų rekompensatus už galvą” — 68 str. XII skyrius: „Apie rekompensatas už galvą ir atlyginimą už nuostolius paprastųjų žmonių ir apie tokius
žmones bei šeimynikščius, kurie nuo savo ponų pasišalina, taip pat ir apie
įstaigų (žinybų) valdiškus tarnus” — 24 straipsniai. Čia 1 str. kalba „Apie
paprastojo luomo žmogaus užmušimą (padarytą) kilmingojo”. Būdinga,
jog laikui bėgant, kuo labiau lenkėjo kai kurie mūsų bajorai, tuo mažiau jie
laikėsi kaip tik to straipsnio ! XIII skyrius: „Apie vagystes (padarytas)
bet kokio luomo” — 37 str. Ir vėl čia reikia priminti, jog tie visi skyrių pa
vadinimai, apytikriai nusakantieji skyriaus turinį, gal ir nėra tobuli, žiūrint
šiandieninėmis akimis, bet aniems laikams tai buvo aukštos teisinės koky
bės kūrinys. Joks kitas kodeksas nėra tiek ilgai veikęs kaip Lietuvos Sta
tutas. Ir padalinus Lietuvos-Lenkijos Valstybę, mūsų Statutas dar veikė.
Rusų užimtose žemėse jis buvo paskelbtas negaliojančiu 1838 metais, įve
dant jo vieton Rusijos Įstatymų Rinkinį, nors paskirose gubernijose buvo
įvairūs įvedimo terminai. Ilgiausiai mūsų Statutas veikė Uždnieprėje, Čer-
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nihovo bei Poltavos gubernijose, net iki komunistų revoliucijos. Galicijoje,
kuri buvo atitekusi Austrijai, Lietuvos Statutas, imperatorienės Marijos Te
resės specialiu patentu, buvo pripažintas „veikiančiu šaltiniu” paveldėjimo
teisei. Įdomu dar ir tai, jog lenkai, neturėdami savo jokio kodekso, naudojosi
mūsų Statutu kaip „pagalbiniu teisės šaltiniu”, patys „pasitenkindami” dau
giausiai Seimo Konstitucijomis (nutarimais) bei senesniais papročiais.
Sumoje, kai kurie mūsų Statuto nuostatai labai skiriasi nuo XX-jo am
žiaus idėjų, gi kiti — visai supuola ir su mūsų pažiūromis.
1. Statutas, lygiai kaip ir kitų kraštų nuostatai Viduramžiais, pripažino
„teisinę asmenybę” gyvuliams, nes liepė „ išduoti gyvulį įžeidusį žmogų”.
2. Statutas globojo dar negimusią gyvybę ir grąsino bausmėmis smurtininkui,
užgavusiam nėščią moterį, pasunkinant bausmes kaip tik todėl, jog užgauto
ji moteris buvo nėščia. 3. Visos trys laidos kalba apie „nelaisvus” žmones.
Vedybos su nelaisvu žmogumi laisvą žmogų darė nelaisvu, 4. Žmona atsa
kydavo už savo nusižengimus teisme tik tada, kai jos vyras „neatsiskaitė” už
ją. 5. Po tėvų turtus paveldėjo jų vaikai. Po tėvo 3/4 gaudavo sūnūs, gi
1/4 dukterys. Po motinos visi vaikai gaudavo lygiomis. Kai brolių nebuvo
— paveldėjimą gaudavo seserys. 6. Pavainikiai vaikai negalėjo paveldėti tei
sėtų vaikų nenaudai (III St. Illskyr. 28 str.). 7. Testamento klastotojai buvo
baudžiami mirtimi. Pagal I-jį Statutą (IV Skyr. 13 str.) eretikai negalėjo
sudaryti testamento. Sekančios laidos to nuostato neturi. I-sis Statutas leido
disponuoti 1/3 turtų, paveldėtų po tėvų. II-sis Statutas (VIII Sk. 2 str.) lei
do disponuoti visais įgytais turtais. III-sis Statutas (VIII Sk. 2 str.) neleido
testamentu užrašyti turtus, paveldėtus iš tėvų. Čia testatoriaus valia buvo
apribota šeimos naudai. 8. Daiktinė teisė, pirmon eilėn „teisė į niekam nepri
klausančią žemę”. Prieš pat suredaguojant II-jį Statutą, Žigimanto Augusto
privilegija, duota Livonijos kilmingiesiems 1561 m., nustatė, jog tas, kas pir
masis iškirto, išgenėjo girią ir jos vieton padarė dirbamą žemę, tampa tos
žemės savininkas, jei jis tos žemės nepames. Tokia tvarka atsirasdavo ir Lie
tuvoje vadinama „paveldėtiniu žemės naudojimu”. Kitaip tariant, Valdovas,
87
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kuris Lietuvoje buvo viso Krašto turtų savininkas, pripažindavo „prior occupans” teisę tam, kas savo darbu iki tol nedirbamą žemę paversdavo dirva.
9. Sutartyse III-sis Statutas esminiu laiko antspaudą, o parašą tik antraeiliu
(IX Skyr. 2 6str.). Antspaudo klastojimas buvo baudžiamas mirtimi. 10. Prie
saika vaidino didelį vaidmenį visame ano laiko gyvenime, taip sudarant santorius, taip besibylinėjant, esant įskųstam, rubežių bylose, lygiai kaip ir pra
dedant eiti bet kokias viešąsias pareigas. Priesaika neabejotinai rišosi su se
nosios dar stabmeldiškos Lietuvos papročiais, nes tai buvo sukrikščioninta
forma seno „prakeikimo savęs”. Pav. Teismo antstolio priesaika baigėsi ši
tokiais žodžiais: „ ... taip man Dieve padėk, o jei nesąžiningai (priesaiką da
viau ar ką padariau), Dieve užmušk mane !” 11. „Jei dėl sargyboje esančio
įvyks kokia žala, tai (tas sargybinis) netenka garbės ir galvos”, buvo nusta
tęs jau I-sis Statutas. „Jei kas pašauktas karo žygiui, nevyktų, tai netenka
žemės, gi jei per tokį jo „apsileidimą” įvyktų kokia žala Valstybei, tai
netenka galvos”. Atsisakantį ginti savo Valstybę bei dezertyrą ir šiandieną,
joks kraštas „neglosto”. 12. Jei kas kam prikištų gimus iš neteisėtos santuo
kos ir to (priekaišto) neįrodytų, tai tokį (melą) turi po suolu atloti it šuva.
13. Jau I-sis Statutas nustatė, jog tas, kuris užpuls kieno nors namus ir ten/
ką nors sužeis — netenka galvos. Gi III-sis Statutas nustatė, jog tokio už
puoliko bendrininkai baudžiami kalėjimu. 14. Nužudžiusieji savo tėvus bu
vo baudžiamu ypatingu būdu. III-jo Statuto, VII Skyr. nustatė, jog toks
„Nusikaltėlis turįs būti parodytas turgavietėje, budelis turi replėmis, vie
šai, drąskyti jo kūną, o paskui, po tokio viešo nusikaltėlio aprodymo ir
išniekinimo, jis turi būti užsiūtas į odinį maišą, drauge su šunimi, kate,
driežu bei žalčių ir įmestas į vandenį paskandinimui.” 15. Jei tėvas ar mo
tina tyčiomis nužudytų vaiką, tai baudžiami kalėti „pilies kalėjime”, gi iš
kalėję metus ir 6 savaites, turi kasmet keturius kartus daryti (viešą) at
gailą prie savo bažnyčios. 16. „Išprievartavęs moterį baudžiamas mirtimi,
arba toji moteris galinti jį sau paimti vyru, jei jai patiksiąs !” 17. I-jame
Statute (X skyr. 1 str.) buvo nustatyta, jog kilmingasis, nužudęs valstietį,
moka 12 rublių grašių baudos, t. y., 1,200 grašių, kas sudaro didelę sumą,
nes už jautį buvo mokama 50 grašių. III-sis gi Statutas (XII Sk. 1 str.),
jau kaip buv ominėta, nustatė, jog „Jei bajoras nužudys nebajorą ir tlas
nusikaltimas įstatymo nustatytu laiku bus jam įrodytas, tai žudikas bau
džiamas mirtimi”. 18. Labai griežtai buvo baudžiami vagys, nors kiekviena
tų trijų Statuto laidų, paeiliui vis tas bausmes švelnino. Pagal I-jį Statu
tą (XI Sk. 1 str.) „nelaisvasis” už pirmą vagystę buvo plakamas, gi už
antrą, nors ir menkiausią, kariamas. Gi III-sis Statutas, — jog tik trečią
kartą pagautas („in flagranti” ar su kaltės įrodymais) baudžiamas mirtimi.
Eet ir III-sis Statutas paliko mirties bausmę už bityno išvogimą.
Nei I-sis, nei II-sis Statutas nebuvo atspausdintas; yra išlikę tik rank
raštiniai jų egzemplioriai. Atspausdintas buvo tik III-sis Statutas, pirmą
kartą jau tais pat 1588 metais (pasiremiant Žigimanto III-jo 1588. II. 11d.
privilegija) Vilniuje, Mamoničiaus spaustuvėje. Tą spausdinimo darbą pri
žiūrėjo pats Pakancleris Leonas Sapiega. Statutas buvo išverstas į lotynų
bei lenkų kalbas o paskui ir į rusų kalbą berengiant pirmąjį Maskvos ko
deksą, vadinamą „Uloženije caria Alieksieja Michailoviča, 1649 metų”, kur
daugumas kultūringų, žmoniškų straipsnių yra tiesiog ištisai paimta iš Lie
tuvos Statuto. Pasinaudodamas T. Čackio 1824 m. vertimu, kai kuriuos visų
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trijų Statutų nuostatus į Lietuvių kalbą yra išvertęs Šliūpas. Šiuo metu yra
padaryti I-jo bei III-jo Statuto vertimai į lietuvių ir prancūzų kalbas.
Jau buvo minėta, jog Lietuvos Statuto redaktoriai, neabejotinai pasinaudoję svetimų kraštų teisiniu patyrimu, tačiau Statutą esmėje suredagavę
Lietuvos papročiai bei teisinė praktika. I-jo Statuto, VI-jo Skyr. 1 str. ran
dama: „ ... o jei kurių straipsnių dar nebūtų šiuose įstatymuose (t- y. Statu
te) įrašyta, tada tokia byla turi būti nagrinėjama (teisiama) pagal seną
paprotį, o paskui Visuotiniame Seime toks straipsnis, pagal reikalingumą
turi būti įrašytas”. Čia Statuto leidėjas aiškiai nurodo, jog Lietuvoje veikė
„teisiniai papročiai”. Ne kitaip galima suprasti ir Lietuvos Maršalkos Liu
tauro Chreptavičiaus žodžius, pasakytus į Valdovą Aleksandrą, kai tas 1492
m. įžengė į Lietuvos Valdovo sostą: „..-Valdyk ir rėdyk Lietuvą ne italų,
čekų bei Žemaitijos papročiais ...”. Iš Chreptavičiaus žodžių aišku, jog Lie
tuvoje, dar veik 40 metų prieš pasirodant I-jam Statutui, buvo žinomi sve
timų kraštų (o jų tarpe ir čekų) papročiai (bet jokie kodeksai, įstaty
mai !).
Pabaigai galima pasakyti, jog berengiant I-jį Statutą, Lietuvoje visuo
menė gyveno viduramžių feodaline tvarka, panašia į anglų ir prancūzų, anų
laikų, visuomeninę tvarką. Politinių bei ekonominių teisių visuma ano laiko
Lietuvoje priklausė kunigaikščiams bei didikams, kurių buvo virš 180 šei
mų. Iš jų buvo visi aukšti pareigūnai administracijoje, paprastai Valdovo
skiriami iki gyvos galvos. Jie buvo teisėjais, vadovavo iždui, buvo kariniais
vadais. Pagaliau tik jų atstovai patekdavo į „Ponų Tarybą”, kuri drauge
su Valdovu turėjo įstatymdavystės galią. Tačiau ėjo įvairaus „turtingumo
bei galingumo” kilmingųjų piramidė, kurios žemiausią pakopą sudarė apie
3 000 bajorų šeimų, kurie patys dirbo valdomą žemę ir sudąrė krašto karinę
jėgą, nes žemės valdymas neatskiriamai rišosi su karine prievole. Pastarieji
visą savo gyvenimą būdavo arba Valdovo karo tarnyboje, arba dirbo savo
valdomą žemę. Plačiausią masę sudarė „nelaisvieji žmonės”, šeimynykščiai,
valstiečiai, pavaldiniai. Prievolė tarnauti Valdovui bei kariauti buvo su
rišta su žeme, nekilnojamu turtu, o ne su asmeniu. Čia, Lietuvos santvar
ka visiškai panaši į Vakarų Europos feudalinę santvarką, kurios esmę su
darė daiktinis, o ne asmeninis vasalo — suzerenu santykis- Ryškiausiai ir
aukščiausiai toji santvarka buvo susiformavusi Anglijoje, užėmus ją normanams, XI amžiuje (Visuomeninė piramidė, kurios esmę sudarė valdan
tieji žemę kariai ir kurių prievolių dydžiui nustatyti buvo daromi žemės su
rašymai, sudaromi katastrai). Normanai, atrodo, tą santvarką „išnešiojo”
į visus kraštus.
Lietuvos Valstybės gyvybingumo esmę sudarė faktas, kad ją valdė la
bai gabi Gediminaičių dinastija, kuri rėmėsi viršutiniu krašto klodu: kuni
gaikščiais bei kilmingaisiais, kurie Krašto politinei veiklai vadovauti buvo
ytin subrendę ir kurie puikiausiai mokėjo rasti vidurkį tarp savo „luomo
interesų” bei Valstybės reikalų. Jie „matė” Valstybės ateitį ir ją kūrė. Jie
sudarė Lietuvos valdymo smegenis. Tokią būklę „užfiksavo” I-sis Lietuvos
Statutas. II-sis ir III-sis Statutas, kaip jau buvo minėta, nuėjo „demokra
tizacijos” kryptimi, nušalinant nuo išimtino vadovavimo tuometinius Lie
tuvos „smegenis” ir jų vieton pastatant „kumštį”. Valdovas, netekęs atra
mos „smegenyse” liko „kadaroti” ore, gi „kumštis” su laiku „išglerusi” irgi
prarado savo teigiamas vertybes. Galima pasakyti, jog toji „ankstyva” de89
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mokratizacija, neleidusi išaugti miestelėnų klodui, ypač autoritarinių vals
tybių aplinkoje, sužlugdė mūsų Valstybę. Bet tai jau politinės išvados, daleidimai, tiesioginiai mažiau besirišantieji su mūsų Statuto esme, kuris,
neabejotinai buvo savo laikams pavyzdingas ir išsamus kodeksas, nustojęs
galioti ne dėl savo netinkamumo, neaktualumo, bet vien tik todėl, jog toks
buvo priešo noras, baimė palikti bet kokį pėdsaką lietuviškos, nepriklauso
mos minties. Juo mes galim tik didžiuotis, gi geresniam savo krašto praei
ties pažinimui, turime tą, Lietuvos Statutą kuo geriau pažinti. Visos trys
Statuto laidos buvo parašytos anų laikų Rytų Europos kanclerine kalba, se
na vakarų slavų kalba, arba kanceliarine slavų kalba. Po senosios Romos
imperijos susiskaldymo į Romos bei Bizantijos imperijas, įvyko susiskaldy
mas ir kalbų srityje. Šv. Kirilui bei Šv. Metodijui išradus geriau pritaikomus
slavų kalboms rašmenis, bulgarai pirmieji pradėjo juos (vadinamas „Ki
rilica”, arba bulgarų rašmenys) vartoti. Su laiku, kai Vakarų kraštuose,
Valdovų kanceliarijose raštai buvo rašomi lotynų kalba, lotynų kalba daž
niausiai būdavo sudarkyta, turinti gana daug vietos krašto kalbos žodžiųGi Rytų kraštuose, Europos kontinente, vieton lotynų kalbos, į Valdovų
kanceliarijas įėjo sena Vakarų Slavų kalba. Tokia kalba daugumas raštų
buvo rašyta ir senosios Lietuvos valdovo kanceliarijoje (nors jau ir Gedimi
nas į Vakarus rašė lotyniškai, gi Vytautas totoriams rašė arabiškai, Ordinui
vokiškai) ir užtat tokia kalba ir buvo surašyti mūsų Statutai. Sakinio kons
trukcijos atžvilgiu, lygiai kaip ir žodyno atžvilgiu mūsų Statutų kalba turi
daug bendrumo su senąją čekų kalba. Prisimenant, jog ypač Vytauto lai
kais Lietuvos ryšiai su Čekija buvo labai artimi (juk Vytauto brolis kurį
laiką valdė Čekiją ir su savimi turėjo didelį būrį Lietuvos didikų), tai neabe
jotina, kad daug lietuvių buvo su čekų papročių teise, o taip pat ir su romėnų,
su „Saksų Veidrodžiu”, Magdeburgo teise bei kitų kraštų teisine mintimi su
sipažinę kaip tik Pragoję, tenykščiame senajame universitete. Jų patirtos ži
nios ir buvo panaudotos redaguojant mūsų Statutą. Užtat, kaip palyginamo
sios kalbų studijos šiandieną jau neįmanomos be lietuvių kalbos mokėjimo,
taip, gali būti, jog greitai Viduramžių Europos teisės geram supratimui bus
reikalingas kuo geriausias pažinimas ir Lietuvos Statuto visų laidų.

Tėvas Kubilius S. J. at
lieka Čikagos ASD vė
liavos krikšto apeigas.
J. Tatnulaičio nuotr.
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AKADEMINĖS

KELIAS

SKAUTIJOS
IR TRADICIJOS

Dr. J. Gimbutas

L. Maskaliūnas

KORP I VYTIS TRADICIJOS

Tradicijos tai nerašyti įstatymai, tai neskelbtas bendras susitarimas, iš
plaukiąs iš grupės vienminčių žmonių; tai puoselėjimas to, kas yra kilnu,
kas leidžia žmogui pasijusti savųjų tarpe gyvenimo kasdienybėje. Tradicijos
yra tai, kas buvo „šventa”, kas liko miela ir malonu.
Kiekviena organzacija turi arba skubotai stengiasi sukurti savasias tra
dicijas, nes tradicijos dažnai riša narius daugiau nei statutai ar įstatymai.
Tradicijos nėra pasenęs ar atgyvenęs dalykas. Anaiptol, jos lanksčiausiai
prisitaiko laiko dvasiai ir duoda vis naują pagrindą bendravimui. Tradicijos
yra nerašytas organizacijos tęsinys, kuris mažiausiai paliečiamas statutinių
pakeitimų. Tradicijos, tai laužo žarijos, kurios visada rusena.
Korp ! Vytis turi eilę gražių tradicijų, kurių kitos organizacijos gali
mums pavydėti. Viena iš šių Korp ! Vytis tradicijų yra blaivumas sueigose,
suvažiavimuose, stovyklose- Nepameskime šio kelio ! Eilė gabių studentų
pasirinko Korporaciją Vytis šios minties žavimi. Rasti malonumo, jau
natviško džiaugsmo be alkoholinių gėrimų pagalbos yra taipgi viena skau
tiškoji pasireiškimo forma.
Rūkymas niekada nebuvo ir neturėtų būti toleruojamas sueigose, bei
susirinkimuose. Kaip smukliškai atrodo pravėrus kambario duris, kur per
dūmus net veidų nebesimato. Niekas nebando kištis į asmeniškas rūkymo pa
žiūras ar pamokslauti, bet jeigu nebegali iškentėti, būki bent tiek manda
gus, išeik už durų, prisirūkyk ir vėl sugrįžk; nesistenk dūmais kitiems akis
išėsti. Pagalvok — nevienas nesigaili nerūkęs, tačiau daugelis gailisi pradėję
rūkyti.
Korp ! Vytis yra gyva, judri korporacija. Neapleiskime dainos, lietu
viškos dainos. Juk mūsų dainos gražiausios, tokios mielos, malonios, tiek
artimos -.. Bet, ar dabar neatrodo, kad po vieno kito dainos punkto toliau
žodžiai „išnyksta”... pamirštame ! O juk visais laikais, visuose universi
tetuose Vytiečiai buvo pasižymėję kaip didžiausi dainos mėgėjai.
Glaudus broliškas bendradarbiavimas buvo bene viena iš gražiausių
korporacijos tradicijų. Jau vien tik dėl to kad esame skautai, broliškumas
turėtų būti nuolatinis svečias mūsų širdyse, o tačiau taip liūdna pasižval
gius aplinkui... Štai vyresnio amžiaus filisteris aršiai puolamas, kad jo
metodai pasenę, kad veikimui trugdo, kodėl negalėjo duoti materialinės pa
ramos kai „mes studentavome”, kai tuo tarpu kitų korporacijų filisteriai
savo senjorus alučiais girdė •.. Laikas nestovi—vietoje, eilė naujų filisterių
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baigia mokslus turi gerai apmokamas tarnybas, o kiek jų susimokėjo nario
mokestį ? Ten vėl susidaręs būrelis — „klikė”, visiškai ignoruoja baugščius
junjorus, ramesnius senjorus ar filisterius, nes šie nėra pakankamo „inte
lektualinio” lygio. Arba, šokių vakaro metu mūsų jaunikaičiai kampe dis
kutuoja „neatidėliotinas problemas, gi sesės sėdi vienos ... Ar tai yra graižus
tradicinis broliškas bendradarbiavimas ? Kodėl nepagerbti žilą plauką, išklau
syti patarimo iš gyvenimo patirties, kodėl kito akyje krislo ieškoti, kai nevie
nas savoje visą rąstą turime. Visi esame žmonės, kiekvienas su savo ypaty
bėmis, silpnybėmis, tačiau kiekvienas turėtume trokšti organizacijai gero.
„Varna varnai akin nekerta” sako lietuviška patarlė. Ar neturėtų mūsų bočių
išmintis būti kelrodžiu į gražų bendradarbiavimą ? Broliškas bendradarbia
vimas kaip tik turėtų mus visus stiprinti, jungti, leisti pakilti virš kasdie
nybės dulkių.
Turbūt niekas kitas nesukėlė tiek daug audrų Korp ! istorijoje kaip apolitiškumo išlaikymas. Vytietis niekad negalėjo priklausyti kitai studentiš
kai ideologinei organizacijai. Tai korporacijos aksioma. Tačiau visais laikais,
tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje, tiek čia Amerikoje įvairios partijos stebė
jo ir stebi vytiečių veržlumą, susiklausymą, organizuotumą ir nenuostabu,
kad bandė pačią korporaciją uzurpuoti, savo tikslams pajungti. Po karštų
debatų ir ginčų visdėlto prieita prie tos pačios aksiomos: „Brolyti, ateida
mas į sueigą savo partinius kaliošus palieki už durų”. Korporacija nedrau
džia filisteriams priklausyti partijoms, bet visuomet prašo įsidėmėti, kad
sueiga tai nėra politinė arena, kurioje eilė kačių viename maiše pjauna
si ... Organizacijos apolitiškumas dar nesako kad jos nariai nėra politiniai
apsišvietę. Tačiau visi pripažįstame, kad bet kurios politinės partijos ke
lias nėra vienintelis kovoje už Lietuvos laisvę.
Viena iš svarbiausių tradcinių apraiškų yra uniforma. Juostelių — spal
vų reikšmės, ženklelių formos, kepuraičių spalvos bei įrašai yra aiškiai nusta
tyti statutuose. Tačiau, kiek maža mūsų organizacijos narių turi ir dėvi
uniformą. Man teko nekartą atstovauti Korp ! Vytis kitų korporacijų tar
pe — koks skirtumas ! Čia žilagalvis profesorius, čia naujas senjoras dėvi
tos pačios spalvos kepuraitę. Kaip šauniai atrodo merginos su studentiško
mis kepuraitėmis- Kai Vokietijos universitetuose atsikūrė Korporacija Vy
tis ir Studenčių Skaučių Draugovė, mes buvome pirmieji iš visų kitų kor
poracijų, kurie tose sunkiose sąlygose sugebėjome įsigyti spalvas, netgi
vėliavą. Mes buvom pavyzdys kitoms korporacijoms. Amerikoje įsigijome
pirmąsias kepuraites ir... apsileidome. Naujai įsisteigusios korporacijos ir
tos turi ir dėvi kepuraites, mes — pasižymime uniformuotu netvarkingu
mu. Tradicinė uniformos dalis, kuri, berods, dar nėra buvusi aprašyta, tai
stovyklinis akademinis kaklaryštis — skarelė. Pirmajame ASS suvažiavi
me Amerikoje, Cleveland’e, sesės klevelandiškės padarė malonų siurpryzą
— kiekvienam suvažiavimo dalyviui užrišo po kaklaryštį supintą iš SD ir
Korp ! Vytis spalvų- Štai kodėl mišinys baltos ir aukso spalvos davė smėlio
— spalvą, pakraščiais paliekant bendras spalvas — mėlyną ir tamsiai raudoną.
Šis kaklaryšis taip prigijo, kad tapo tradiciniu ASS stovykliniu kaklaryšiu ...
taip tradicijos kuriasi ir auga.
Mūsų metinės šventės, kaip Spalių 16 d. ir panašiai, tai ASS veiklos
apvainikavimas. Tai mūsų idėjų deklaravimas, atnaujinimas. Buvau prašytas
CV detalizuoti švenčių programą. Taigi pradėkime nuo pat šventės ryto.
94

23

Esame skautai, naudojamės obalsiu „Dievui, Tėvynei ir Artimui” — šią
dieną su vėliava einame į bažnyčią. Laikomos šventos Mišios už žuvusius
bei mirusius ASS narius. Visi ASS nariai turėtų jausti pareigą kuo skaitlingiau dalyvauti šiose Šv. Mišiose.
Iškilmingoji sueigos dalis — pakėlimas į tikrąsias nares ir senjorus.
Tik Vokietijos universitetuose, šios sueigos pradeda daryti bendrai ir dabar
tapo mūsų ASS tradicija. Sesės ir broliai išsirikiuoja: broliai — dešinėje,
sesės — kairėje. Naujai keliamieji-sios rikiuojasi gale. Sueigoje dalyvauja
tik tikrieji ASS nariai: tikrosios narės, senjorai, filisteriai-ėą ir Garbės nariai.
Priekyje vieta vėliavoms ir žaliai padengtas staliukas. Ant staliuko padėtos
naujai keliamųjų spalvos, kepuraitės, pasižadėjimo aktai. Jei dalyvauja di
desnis filisterių skaičius, jie rikiuojasi abejose staliuko pusėse. „ASS Ra
miai ! Vėliavas įnešant didžiuoju saliutu gerbk ! Vėliavas įnešt !” skamba
komanda. „Pagerbta ! Lietuvos Himną mažuoju saliutu gerbk ! Lietuvos
Plimnas !”. Visos komandos turi būti aiškios, trumpos bet pilnos. Niekas
nesukelia tiek nemalonaus sumišimo, kaip netinkamai duota komanda. Nepa
miršk „Pagerbta !” ir „Laisvai !” po Himno. Jei dalyvauja sesės, seka jų
pakėlimai, kurie panašūs į vytiečių. Vytiečių pakėlimus praveda korporaci
jos pirmininkas (vadovas), paaiškindamas šios šventės tikslą, — junjorų
kėlimą į senjorus, pristatydamas naujai keliamuosius kaip atlikusius visus
uždėtus reikalavimus ir kviečia sekretorių perskaityti pakėlimo aktą (ne
įsąkymą). Akto skaitymas atliekamas davus komandą „Ramiai !”, po to vėl
„Laisvai !”. Korp ! pirmininkas primena spalvų reikšmę ir kodėl jas reikia
branginti. Jis pabrėžia, kad senjoro įžodis duodamas tik vieną kartą gy
venime ir jeigu kas abejotų ar galės laikytis šių pažadų, gali dar dabar at
sisakyti. Tokiems neatsiradus, keliamieji iškviečaimi sustoti kelius- žingsnius
prieš vėliavą. Visi, jų tarpe ir keliamieji, gerbia pasižadėjimą didžiuoju sa
liutu. Korp ! pirmininkas garsiai skaito pasižadėjimo tekstą atskirais saki
niais ar dalimis, keliamieji jį kartoja. Po pasižadėjimo kiekvienas iš pakeltųjų
paeiliui (kitiems dar tebegerbiant didžiuoju saliutu), priklaupdamas ant vie
no kelio pabučiuoja vėliavos kampą ir grįžta savo vieton. Įžodis pagęrbtas,
Korp ! pirmininkas arba jo pakviestas Korp ! Garbės narys ar garbingas
Korporacijos filisteris uždeda kepuraitę ir per pečius perriša juostą, pasvei
kina kairės rankos paspaudimu. Jam asistuoja pirmininkas ir junjorų tėvū
nas. Visi naujai pakeltieji pasirašo pasižadėjimo lape ir pirmą kartą po pa
vardės padeda Korporacijos cirkulį. Tada grįžta savo vieton rikiuotės gale.
Seka junjorų tėvūno atsisveikinimo žodelis ir sveikinimas. Po to vyriausias
amžiumi filisteris išreiškia pasitikėjimą, sveikina, linki. Sugiedamas Korp !
šūkis „Ad Meliorem” (tris kartus). Žodis tenka naujai pakeltųjų atstovui.
Jis padėkoja už suteiktą pasitikėjimą, spalvas ir pažada jas garbingai ne
šioti.
Pirmininkas baigia sveikindamas naujai pakeltąsias tikrąsias SD nares
ir kiekvienai iš jų kaipo „malonų netikėtumą” prisega po rožę. Tuo tarpu
korporantai dainuoja „Tau, sesute, puikios gėlus” ... Žinoma, sesės atsilygina
panašiu žestu ir, kai parinktos sesės sega naujiems senjorams po gvaizdi
ką, jos dainuoja savo dainą. Tada vis ikorporantai sudaro skautišką rate
lį — grandį, susikabina rankomis įjungiant ir vėliavą, sugieda tradicinę „Pa
lauk, Palauk” (tris punktus). Po to bendras „Gaudeamus” ir seka vėliavų iš
nešimas.Eina tradicinis „Valio !” iškeliant kiekvieną naujai pakeltą sen95
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jorą iki lubų. Vyksta sveikinimai, linkėjimai. Kiekvienas sueigos dalyvis
sveikina naujai pakeltuosius skautišku kairės rankos paspaudimu. Dainuo
jamos skautiškos ir lietuviškos dainos — nuotaika pakili ... sueiga BAIG
TA.
Vakare ruošiama arbatėlė — vaišės (be alkoholinių gėrimų) į kurias
kviečiami visi ASS nariai, kitų korporacijų atstovai, studentų valdybos at
stovas, vietos tunto atstovai ir panašiai. Pinasi linkėjimai, sveikinimai, dai
nos, šokiai, žaidimai.
Šiuomi straipsniu bandžiau patiekti pluoštą Korp ! Vytis tradicijų
ir kiek jos siejasi su ASS veikla. Be abejonės, dar yra eilė smulkių tradicinių
apraiškos formų, kurių pilnumoje niekuomet neišvardinsime. Tikiuosi, kad
paliečiau bent pagrindinius mūsų bruožus, kurių taip pasigenda dabar
studijuojantieji. Viskas Korporacijos gerovei ! Floreat, vivat, crescat Korp !
Vytis 1 Ad Meliorem !

L. Maskaliūnas

AKADEMINĖ SKAUTEJA — JOS KELIAS

ASS užima reikšmingą vietą lietuvių studentų bendruomenėje- Devyni
skyriai veikia Š. Amerikoje, ir po vieną Europoje bei P. Amerikoje. Studen
tų Skautų Sąjunga turi 310 narių: 171 vyrų ir 139 moteris. Filisteriai turi apie
200 narių. Nežinant pilnos pilnos liet, studentų statistikos Vakaruose, gali
ma tik spėti, kad Stud. Sk. S-gai priklauso apie trečdalis visų ir apie pusė
organizuotųjų lietuvių studentų. Eilę metų studentai skautai laimėdavo vado
vaujančias vietas Lietuvių Studentų Sąjungos rinkimuose. ASS jau 13-tus
metus leidžia „Mūsų Vyčio” dvimėnesinį žurnalą.
Pagal savo statutą, „ASS yra nepolitinė, ideologinė lietuvių akademikų
skautų ir skaučių organizacija, besivadovaujanti skautybės idealais ir suda
ranti integralią Lietuvių Skautų S-gos dalį”. ASS sudaryta iš dviejų šakų:
Studentų Skautų S-gos ir Filisterių Skautų S-gos. SSS-je telpa Akademikių
Skaučių Draugovė ir Studentų Skautų Korp ! „Vytis” su savo skyriais prie
didžiųjų universitetų. Jų centro valdybos, renkamos visų narių, šiuo metu yra
Čikagoje.
ASS veikla ir tikslai, gyvenimo išbandyti ir statute nusakyti, yra pa
grįsti trimis pagrindiniais skautybės principais — religiniu, tautiniu ir hu
maniškuoju. Organizacija siekia išlaikyti tautinį sąmoningumą išeivijoje
ir remia tautinės kultūros ugdymą. Gina ir remia 1918. II. 16 atstatytosios
nepriklausomos Lietuvos Valstybės reikalus, kovoja su okupanto — Sovietų
Sąjungos — pastangomis kompromituoti mūsų tėvynės praeitį ir ardyti lie
tuvių išeivių moralę nepriklausomybei siekti. ASS skyriai nepriklauso Lie
tuvių Skautų Sąjungos teritoriniams vienetams (rajonams, tuntams), bet
skatina savo narius dirbti skautų-čių vienetuose. Iš tikrųjų, didelis skaičius
skautų vadovų yra ASS nariai. Pagal statutą, ASS remia LSS-gos pastangas
išlikti nepriklausomai nuo kitų organizacijų, nuo bet kurių nepageidaujamų
įtakų, galinčių primesti tai jaunimo organizacijai politinį pobūdį. Supranta96
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ma, kad kurios nors politinės srovės dominavimas skautų vadovybėje truk
dytų įvairių pažiūrų tėvams leisti savo vaikus į skautus.
ASS nėra nauja organizacija. Ji tęsia Kauno VD ir Vilniaus Universi
tetų Studenčių Skaučių D-vės ir Studentų Korp 1 „Vytis” darbą, įsisteigu
sių Kaune 1924. X. 16. Tad po trijų metų būsime jau 40 metų amžiaus. Gi
kūrimasis buvo toks: 1922 m., įsikūrus universitetui Kaune, studentai ėmė
organizuotis į draugijas, korporacijas, klubus. Vienos jų turėjo profesinį
charakterį (kaip medikų, literatų, technikų), kitos — politinį ar ideologinį.
Pastarųjų tarpe buvo kelios, kuriose to laiko politinės partijos ruošė savo
intelektualinį prieauglį. Europos studentija visada buvo politinis krašto
barometras, jautriai reaguojąs į vidaus ir užsienio politikos įvykius. Ne iš
kitur, o daugiausia iš studentų priauga ir subręsta valstybinio ir visuome
ninio gyvenimo darbuotojai. Tačiau ne visi studentai žavėjosi partinėmis
organizacijomis, ne visiems užteko ir ribotų profesinių draugijų. Taip pat
ne visus pagaudavo pramoginio pobūdžio korporacijos, pasižyminčios vi
duramžius siekiačiomis išviršinėmis tradicijomis ir puošniais žibučiais (Vo
kietijos pavyzdžiu). Tokie, sau tinkamos vieos neradę, buvo studentai,
atėję iš dar labai jaunos lietuvių skautų organizacijos. 1918 m. Vilniuje
įsikūrusi lietuvių skautų skiltis po kelių metų tiek išaugo, kad jau 1924 m.
universitete susidarė pakankamai didelis būrelis moterų ir vyrų, kurie
norėjo ir studijuodami tęsti skautiškosios ideologijos asmenybės ugdymą.
Pradžioje įsteigta mišri studentų ir studenčių skautų draugovė. Jos šūkis
AD MELIOREM (vis geryn) liko Korp ! „Vytis” šūkiu ir dabar. Drau
govės nariai galėjo būti ir kurios nors kitos korporacijos nariais. Po kelių
metų aštriau pradėję reikštis priešingumai tarp politinių grupių persime
tė ir į draugovę, susilpnindami jos veiklą.
1930 m. vieton mišriosios draugovės susiorganizavo studentų skautų
Korp 1 „VYTIS” ir Studenčių Skaučių Draugovė. Jų nariai jau nebega
lėjo priklausyti kitoms korporacijoms. Ši reforma sustiprino abi grupes. Po
devynių metų Korp ! turėjo 101 studentą, o Draugovė — net 200. Stu
dentai skautai aktyviai dalyvavo bendrinėse Vytauto Didžiojo U-to studentų
organizacijose, kaip U-to Studentų Atstovybėj, chore, sporto klube. Kaip
ir kitos korporacijos, „Vytis” ir Draugovė buvo autonomiškos universite
tinės draugijos, kurių statutus tvirtino universiteto rektorius ii globojo
tam pakviestas profesorius. Abi studentų skautų organizacijos buvo idė
jiškai surištos su Lietuvos Skautų Sąjunga, bet tiesioginiai joms nepriklau
sė. Savo veikloje prisilaikė skautiškųjų principų, sueigose negėrė ir nerūkė,
ekskursuodavo gamton ir vasaromis stovyklaudavo. Turėjo atskirus būre
lius specialiems uždaviniams: menininkų, šachmatininkų, sporto, šaudymo,
jūrininkų, atsargos karininkų. Kartą Korp ! „VYTIS” laimėjo studentų
sportinio šaudymo rungtynėse pirmą vietą, nurungdama ir atsargos karin.
Korp ! „Ramovę”. 1938-39 akad. metais vytietis studentas Alg. Jurskis
(vėliau profesorius ir Sibiro kankinys) buvo išrinktas V.D. U-to Studentų
Atstovybės pirmininku. Atstovybė buvo visus studentus reprezentuojąs
organas, dėl kurio pozicijų varžėsi visos korporacijos, panašiai, kaip yra ir
turėtų būti čia, Amerikoje, renkant Lietuvių Studentų S-gos valdybą. Taip
per eilę metų Korp ! ir Draugovės eiles perėjo šimtai studentų skautų.
Karo okupacijose žuvo ar buvo ištremti Sibiran mažiausiai 24 stud, skau
tai ar filisteriai, jų tarpe jauni profesoriai: inž. Juozas Milvydas, teisin.
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Alg. Jurskis, teisin. Vyt. Jurgutis, poetas St. Volungė, žurnalistė Ramunė
Skipitytė, filologė St. Stanikūnaitė. Dar prieš karą mirė jau spėjęs moksle
pasireikšti istorikas filisteris Paulius Šležas, vienas iš Korp ! steigėjų.
Iš gyvųjų filisterių paminėsiu keletą dabar gyvenančių Amerikoje: gy
dytojos, d-rės Aglinskienė, Budrienė, Giedrikienė, menin. prof. Jameikienė,
dr. J. Yčas, teisin. žurnal. J. Dainauskas, dr. Jonas ir teisin M. Naujokaičiai,
inž. J. Danys, muz. A. Šimkus, dr. teisin. H. Lukaševičius, teisin. A. Fla
teris, ekon. K. Palčiauskas (buv. LSS Tarybos Pirmininkas), astron, dr.
Č. Masaitis, chem. S. Kairys, filos. prof. V. Mantautas.
Studentams yra būdinga kritiška, kartais nenuoramiška nuotaika. Tad
ir vytiečiai, kaip ir jų sesės studentės, nenorėjo pasiduoti nei Liet. Skautų
S-gos, nei valdančiosios, nei opozicinių partijų disciplinai. Draugiškai su
gyvendami su kitomis lietuvių studentų korporacijomis, jie brangino savo
akademinę autonomiją ir vengė protekcionizmo. Šitas nusistatymas iš da
lies atsispindi Korp ! ir Draugovės garbės narių pasirinkime. Pirmieji Gar
bės Nariai buvo pirmasis Lietuvos Skautų Sąjungos šefas dr. Jurgis Alekna
(dar prieš skautų s-gos suvalstybinimą), Kauno Kunigų Seminarijos prof,
kan. M. Morkelis, kiek vėliau - rašytojas kun. J. Lindė-Dobilas, prof. S. Kolu
paila, pro. Ig. Končius, prof. kan. BĮ. Česnys — Korp ! globėjas universitete),
kun. Kr. Čibiras (blogėjas Vilniaus U-te nuo 1940 m.); studenčių D-vės Gar
bės Narės dar buvo rašyt. S. Čiurlionienė, operos solistė V. Jonuškaitė, prof.
J. Žilinskas. Vėliau, jau Vokietijoje po karo Garbės Nariais buvo išrinkti
kalbin. V. Kamantauskas, rašyt, dr. Vydūnas, Liet. Sk. S-gos įkūrėjas P.
Jurgėla. Tai vis intelektualai, žavėję studentus savo idealistiškumu, o kartais
ir nenuoramiška dvasia, kovojusia su šio pasaulio blogybėmis, nepaisydami
savo karjeros. Garbės narių eilėje nematome ministerių, generolų ar tur
tuolių, o jų netrūko kai kurių korporacijų garbės narių ar globėjų sąrašuose.
Gal užtai gyvenimas atitinkamai atsilygino mūsų filisteriams: nei vienas
nepateko į aukštas valdžios vietas, bet nemaža jų iškilo savo gabumais moksle
ar profesijoje. Vien tik Lietuvos universitetuose buvo 18 asistentų ar pro
fesorių, mūsų filisterių.
Teks peršokti labai įdomų laikotarpį ASS gyvenime Vokietijoje, nuo
1946 iki 1950 m., kada vėl apie 200 studentų skautų-čių susiorganizavo į
ASS skyrius, bestudijuodami Vokietijos universitetuose. J.A.V-se A.S.S.
nuolat augo, 1954 m. išleido fil. Br. Kviklio redaguotą knygą „Akademinė
skautija”, o metus anksčiau atspausdino didžiojo Lietuvos filosofo, buv.
V.D. U-to rektoriaus St. Šalkauskio veikalo „Skautai ir Pasaulėžiūra” III lai
dą, kurioje filosofiškai pagrįsti skautiškosios ideologijos principai. ASS Dr.
Vydūno studentų šalpos fondas surinko ir išdalino studentams tūkstančius
dolerių. Dabar ASS centro valdyba, pirmininkaujama fil. E.. Korzono, skel
bia jau trečiąjį literatūros konkursą jaunimui, skirdama nemažas premijas.

Dr. J. Gimbutas
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ĮVYKIAI ir KOMENTARAI

Prieš dvidešimt metų, prasidėjus
vokiečių — rusų karui, Lietuvoje įvy
ko, buvo pravestas sėkmingas sukili
mas, kurio pasėkoje kraštas atsidūrė
savųjų rankose. Savisaugos atžvilgiu
buvo apsaugotas turtas ir gyvybės, nes
visa eilė pastatų, įmonių, politiniais
kaliniais prikimštų kalėjimų bei vie
tovių atsidūrė savose rankose, kurios
besitraukiantiems rusams priešinosi ir
nesidavė naikinamos; taip pat, giliai
krašto viduje susikūrę lietuvių gink
luoti židiniai padarė neįmanomus ir
neprasmingus platesnio mąsto vokie
čių — rusų kariuomenės susikirtimus
ir, jų pasėkoje, karo veiksmų atneša
mą niokojimą. Politiniai — buvo at
statyta Lietuvos nepriklausomybė bei
sudaryta ir paskelbta Laikinoji Vyriau
sybė. Šis sukilimas išlaisvino kraštą ir
sudarė pagrindą paskutinėms nepri
klausomo gyvenimo dienoms. Savaja
reikšme, tuo būdu, sukilimas stovi gre
ta Vasario 16 akto ir su Nepriklau
somybės kovų pagarba bei iškilme yra
prisimenamas.
Sukilimas neapsiėjo be aukų. Vi
sa eilė lietuvių žuvo priešindamiesi ir
gindamiesi. Jiems pagarbą reiškiame,
jų liūdime. Žuvusiųjų tarpe buvo eilė
akademinės skautijos narių, krito ir
buvęs Korp ! VYTIS Pirmininkas
Juozas Milvydas. Žuvusiųjų vardai ir
jų jauni veidai liko gyvi, gyvena sa
vųjų bendraamžių kolegų ir giminių
prisiminimuose, o taip pat ir jaunes
nėje kartoje, lietuvių tautos triumfo
valandų dienoraščiuose. Gi didžiuotis
yra ko: eina kalba ne apie prieš 500

metų kronikose aprašytus mūšius, bet
apie šių dienų gyvu žodžiu, atsimini
mais ir dokumentacija liudijamus įvy
kius, pasibaigusius laimėjimu. Prieš
penkmetį vargšė Vengrija nelaimėjo;
prieš kelis mėnesius Kubos laisvės ko
votojų bandymas žlugo; prieš 20 me
tų, lietuvių tauta, kantriai nors kruvi
nai išlaukus reikiamo momento, suki
lo ir savo atliko.

Lietuvių tautos sukilimo prasmę
ir didaktinį triumfo momentą žlugdo
mūsų visuomenės sentimentai ir per
gyventas skausmas, surištas su kitais
dviem birželio mėnesio įvykiais: 1940
Lietuva buvo okupuota gi 1941, savai
tę prieš sukilimą, įvykdyti masiniai
trėmimai. Šiandieną, su visiškai su
prantamu skausmu, yra rengiami bai
siųjų birželio įvykių minėjimai, gi su
kilimas, jei prisimenamas, tai tik pra
bėgom. O tai yra ir neteisinga ir ne
tikslu; juk šiuo metu, vargstant nu
tautėjimo reikaluose, yra kur kas sun
kiau sukviesti jaunimą raudojimams,
negu kad laimėjimų džiugesiui.

Akademiniam Skautų Sąjūdžiui
metus laiko išgyvenus naujojo statu
to rėmuose (nors šia forma dar ir
neįteisintam Lietuvių Skautų Sąjun
goje) , galima padaryti keletą išvadų,
kurios tiesioginiai ar ne, tačiau savą
sias šaknis randa naujai nusistatytos
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tvarkos esmėje. Tad šia proga — kele
tą minčių apie Studentų Skautų Sąjun
gą:
Čia, ypač Centro Valdyboje, ne
paprastai išryškėjo bendrai išrinktųjų
pareigūnų dominavimas (Sąj. pirmin
inkas, iždininkas, sekretorė), gi išblė
so Sąjungą sudarančių organizacijų,
AS Draugovės ir Korp! VYTIS Vado
vų reikšmė, pareigos bei organizaci
niai įnašai. Nublukinti iki tokio lygio
ASD ir Korp ! spalvas bei gyvenimą
nei naujojo statuto redaktoriai nei už
tą statutą balsavusieji nenorėjo. Eilė
je atvejų Korp ! ir ASD yra dingu
sios iš veiklos — bendros informaci
nės sueigos, vienodos programos (ar
ba iš viso jų stoka), techniško susiorganizavimo rūpesčiai — visa tai eina
Studentų Skautų Sąjungos vardu, kuri
mažai pradeda tesiskirti nuo Lietuvių
Studentų
Sąjungos, vis sunkiau
balsuojančios. Valdybos energija, be
abejo, yra girtina, tačiau turėtų bū
ti prasminga ir organizacinius tikslus
pateisinti. Rekomendacija: sekančios
kadencijos ASD ir K ! pareigūnai, da
bartinės sistemos atpalaiduoti nuo adminstracinių detalių, grąžina ASD ir
Korp 1 veiklą gyveniman.
Kiek teko stebėti, iš persiorgani
zavusių skyrių bene gražiausiai ir gy
viausiai veikia (ir auga !) Bostonas:
vis randa ir naujų pasireiškimo for
mų, neužmiršta prieuglio, eile atvejų
surengia ir visuomeninio mąsto įvy
kių. Aišku, negalima užmiršti dides
nio pobūdžio, vienkartinių darbų ki
tose vietovėse — meno paroda New
Yorke, Kaziuko mugė Los Angeles,
nuolatinė MUSŲ VYČIUI talka Či
kagoje. Bostone, tačiau, matosi ir dar
bo planavimas, sistema, nuolatinis rū
pestis. Labai galimas dalykas, kad bos
toniečiai galėtų parašyti veiklos re
ceptą visai Sąjungai. Gi tokia veikla
turėtų būti laikoma viena iš neginči
jamu rekomendacijų sekančios kaden
cijos Sąjungos centriniams organams
10U

sudaryti.
Junjorų ir kandidačių paruošimui
turėtų būti skiriama nepaprastai daug
dėmesio ir rūpesčio. Apie šio. reikalo
svarbą ką nors naujo pasakyti jau
turbūt yra nebeįmanoma, tačiau rei
kėtų dėti pastangas daug kartų išlinksniuotų aiškinimų vykdymui. Juk jau
kur kas per giliai yra įsigyvenus min
tis, kad „aš bajavas —• aš akademi
kas”, tačiau tie bajavieji nesirūpina
nei kaip save akademinti, nei kaip sa
ve bajavesniais ugdytis. Trumpai sa
kant, per daug išsivaizdinama savimi,
savuoju bajavumu, savaja organizaci
ja. Rekomendacija: išsivaizdinimą sa
vimi pakeisti protinga kuklumo doza;
išsivaizdinimą savuoju bajavumu pa-

Pianistas A. Vasaitis, kylanti mūsų me
no jėga, nesykį yra pasirodęs akademikų
skautų Čikagoje rengtose programose.
ASD vėliavos šventinimo proga jis iš
pildė vakaro programą.
J. Tamulaičio nuotr.
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keisti kitų asmenų objektyvia nuomo
ne; išsivaizdinimą savaja organizacija
pakeisti pagarba jai.
Tiek akademikų ar Lietuvių Skau
tų Sąjungos organų nustatyta tvarka,
tiek neoficialiam bendradarbiavme
studentai skautai, jų skyrių valdybos,
centriniai organai turėtų palaikyti
tamprų ir nuoširdų ryšį savo tarpe;
panašus ryšys turėtų egzistuoti su vei
kiančiais skautų vienetais, jų vadovy
be. Taip pat, atskiriems akademikams
dirbant skautų vienetuose, neturėtų
būti plaunamasi rankų (argumentuo
jant iš vienos pusės) arba reikalauja
ma teisių, pripažinimų ar pagalbos
(iš kitos pusės; teko girdėt abudu
argumentus). Akademikai skautai pir
miausiai yra skautai ir tai neturėtų
būti pamirštama — ar dirbant lietu
viškosios skautybės uždaviniuose ar
būnant stovykloj ar mieste ar vadi jos
posėdyje ar savo sueigoj ar prie MŪ
SŲ VYČIO, prie BUDŽIU ! Reko
mendacija: skautiškame gyvenime rei
kia ieškoti ir rasti progų dalyvauti
kaip organizacijai: skautybės mintį
puoselėti galimai plačiau; plėsti tarpu
savio ryšį (Ad Meliorem ! biuletenis
ir pan.).
Ir viešoj ir skautiškoj spaudoj
teko matyti SSS pranešimų, kurių
keista redakcija iškreipia ASS struk
tūrą bei atskiruose organuose eina
mas pareigas. Taip pat, tvarkydama
savuosius reikalus, SSS retkarčiais pra
čiuožia gana plonu ledu — kiek tai
liečia statutą ir SSS reguliaminą.
Šiais žingsniais prarandamas statutuo
se nusakytų nuostatų p.edagoginis mo
mentas, liečiantis ir tiesioginiai atsa
kingas asmenybes (skaitau, kad visi
visą laiką mokinamės, giliname savo
patirtį) ir jaunesniųjų drausmę bei
tvarkos supratimą. Reikėtų neužmirš
ti, kad, šalia organizacinių gairių, sta

tutai bei reguliaminai dažnai atsako į
gyvenimo keliamus klausimus bei už
davinius. Gi statutus priima ir keičia
tik visa Sąjunga — tisėti suvažiavimai.
Rekomendacija: skaityti savąja parei
ga pilnutiniai laikytis visos Sąjungos
uždėtų reikalavimų bei tvarkos.
Į sprendžiamųjų reikalų darbotvar
kes gyvenimas įneša ir tokių klausimų,
su kuriais nariai nebūna artimai susi
pažinę. Reikalai laukia sprendimų, tad
lieka viena galimybė: su klausimais
susipažinti ir tada juos spręsti. Gaila,
bet šis susipažinimo reikalas buvo kar
tais pamirštamas. Štai, pavyzdys: šių
metų pradžioje buvo svarstomi BU
DŽIU! reikalai. Posėdis padarė reko
mendacinius nutarimus, tačiau, pačių
dalyvių pasisakymu, tik vienas iš pen
kių BUDŽIU! buvo skaitęs, vertęs,
rinko komplektus. Kiti — visiškai ne
sidomėjo. Reikalas gali būti asmeniš
kai įdomus ar ne, tačiau, turint įgalio
jimus jį svarstyti, reikia suprasti pa
reigą su juo susipažinti. Vien tik tam,
normaliai, iš anksto yra- pranešamos
svarstomųjų reikalų darbotvarkės (—
reguliaminas to reikalauja — kad su
važiavimas būtų teisėtas?), būna kvie
čiami referentai, išsiuntinėjama posė
džio paruošiamoji medžiaga ir pan.
Rekomendacija: daugiau pasiruošimo
svarstomiems reikalams; sistemos, vei
klos plano.
Studentų Skautų Sąjunga žengia į
antruosius metus. Pirmųjų žingsnių
organizacinės veiklos pastangos, be
abejo, jau sudėjo ženklus — “šiuo ke
liu eik", “šiuo keliu neik”, “grįžk at
gal”, “viskas gerai”. Sąjungos nariams
bei pirmosios kandencijos organams
priklauso arba savųjų pastangų įpras
minimo pasitenkinimas arba kitų įver
tinta ir reiškiama padėka. Rekomenda
cija antrajai Sąjungos organų kandencijai: sėkmės ir Ad Meliorem!

101

30

ANTRĄJĮ VISUOTINĮ FSS SUVAŽIAVIMĄ PRISIMINUS

Tai buvo nesenai, birželio 3 dieną,
kai paryčiais, kažkur pakelyje iš To
ronto, CIevelando ir Chicagos, kelia
vo jaunimo būriai, kurių mintys tuo
metu skriejo viena linkme, siekdamos
bendro tikslo. Tai, be abejo, neretas
reiškinys, tačiau jis ypatingas tuo, kad
keliautojai — mes patys, o tikslas —
FSS suvažiavimas, Christiana Lodge,
Michigan. Čia kyla įdomus klausimas:
kas rišo ir sutraukė virš 50 organiza
cijos narių keliauti šimtus mylių šiam
trumpam susitikimui?
Tam atsakymas galėtų būt visoke
riopas, bet, manau, tiksliausiai būtų
žvelgti į pačią traukos jėgą ir todėl,
trumpai prisiminus suvažiavimą, mė
ginti jame įskaityti priežastis. Atsime
nu, tai buvo saulėtas rytas, truputį
šaltas, bet tai — be reikšmės prieš pa
tį įvykstantį faktą. Suvažiavimo vie
ta pažįstama, anksčiau lankyta. Tie
patys keliai, ta pati viliojanti paežerė...
Pietų laikas. Pamažu, vienas po kito
pradeda įriedėti suvažiavimo dalyviai.
Visi seni draugai, ar jau anksčiau ma
tyti, bet yra ir naujų veidų. Pasikalbė
jus su vienu, kitu, per akimirką priskrieja jų begalybė, — visi mieli, visi
su džiaugsmu sutinkami.
Prasideda programa. Filisterių Skau
tų Sąjungos C. V. Pirmininkas fil. Vy
tautas Šliūpas suvažiavimą atidaro įžie
biančia kalba, atkreipdamas dėmesį,
kad organizacija turi plėstis. Tam rei
kalingos stiprios gairės, kurios, savo
tikslu, visus burtų į bendrą darbą ir
neštų reikalingą vaisių. Fil. Edvardas
Kaminskas papildo veiklos gairių klau
simą, siūlydamas nesitenkinti bendrom
nustatytom gairėm, bet sudaryti veik
los koordinatorių grupę, kuri prama
tytų ir nustatytų atitinkamą veiklą,
tuo būdu prisitaikant ir laikui ir situ
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acijai. Toks organizacinės veiklos ko
ordinavimas gali būti dinamiškas ir be
ne pats efektingiausias. Pastebėtina,
kad organizacinio posėdžio metu jau
čiamas neformalus, šeimyniškas, man
dagumas. Tikrai, kas gi norėtų užgau
ti ssvn sesę, brolį?
Toliau programoje seka pasikalbėji
mas su nesenai iš Lietuvos atvykusiais
studentais. Čia tai grynas malonumas
klausyt filisterių - Stravinskaitės ir Remeikio statomus klausimus ir studen
tų — Irenos Kaušaitės, Bronės Baldikonytės ir Tomo Leono atsakymus.
Įdomu, kad visi trys studentai iš skir
tingų Lietuvos vietovių, skirtingos ap
linkos ir draugų įtakos. Pasikalbėjimas
be galo gaivinantis, nes kas gali būti
vertingiau, kaip išgirsti iš tiesioginių
šaltinių tai, ko mes jau 16-ka metų
tikimės. Pasikalbėjimo išvados rodė,
kad jaunimas Lietuvoje yra patriotiš
kas, nemėgsta komunizmo, ir laukia
laisvės. Tai mūsų morabnis pastūmėjimas į tolimesnį darbą.
Pavakaryj, saulei pamažu už ežero
slepiantis, R. Šilbajoris skaito paskai
tą, “Rytų ir vakarų pasaulio susitiki
mas dabartinėje lietuvių kūryboje”. Jo
žodžiams lengvai byrant, prieš inten
syviai besiklausantį būrį atsiskleidžia
platūs literatūros laukai. Pinamos min
tys ir išvados praturtina klausytojus.
Toliau, vakare, oktoriaus Stasio Pil
kos rečitalis. Kambarys pilnai prisės
tas, o viduryj S. Pilkos majestotiška
figūra verda Keturių vėjų poezijos en
tuziazmu. Rečitalis įspūdingai baigtas
sceniniu, eilėraščio “Karaliaus šuo” at
vaizdavimu. Seka “subatvakaris”. Re
tai kur matyti toks artimas ryšys dai
nos rate, kaip pas skautus. Čia ne iš
reikalo, bet iš suaugimo susitinka ran
kos, o dainos sujungia visus.
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Kita diena pamažu judina visus to
liau tęsti pradėtą darbą. Pusryčiai. Pa
maldos. Paskaita. Fil. Jonas Damaus
kas pasakojo apie “Lietuvos Statuto
Valstybė”. Tai vertingi istoriniai fak
tai, kuriuos sužinome iš fil. Dainausko.
Archyvinis tų laikų žemėlapis apsup
tas žingeidžių galvų, jį bestudijuojan
čių. Žinios retos ir naudingos. Paskai
tą seka suvažiavimo uždaromoji sueiga,
kurios metu baigiami spręsti iškilę
klausimai, bei priimamos suvažiavimo
rezoltiucijos. Rezoliucijose pasigirsta
suvažiavimo dvasios atgarsiai — rim
tos, pasiryžusios ir draugiškos.
Po šio suvažiavimo, visiems skirs
tantis į keturius pasaulio kampus, ne
bėra abejonių kodėl buvo susirinkta.
Aiškiai matyti, kad organizacija gyva

ir tarnauja savo pasirinktiems tiks
lams. Ko mes dar galim iš jos tikė
tis? Nebent galėtume savęs pasiklau
sti, kuo mes galim prie jos darbų pri
sidėti, kad toliau skleistume savo orga
nizacinę dvasią. Ši vyraujanti organi
zacinė dvasia ir yra ta paslaptis, kuri
sutraukė apie 60 keleivių į bendrą ke
lionę, bendrą tikslą.
Džiaugiantis suvažiavimu, negalima
pamiršti tų, kurie prisidėjo prie jo
ruošimo ir pasisekimo. Čia tenka pa
minėti suvažiavimo programos komi
sijos narius — fil. Iną Užgirienę, Bro
nę Lukštaitę, Adomą Mickevičių, To
mą Remeikį ir FSS C.V. Programos
vedėją fil. Edvardą Kaminską. Rei
kia mayti, kad ateityje susilauksime
daugiau tokių vertingų pasirodymų.
D. K.

B. BRAZDŽIONIO „VIDUDIENIO SODUS” SKAITANT
Dabartinėj lietuvių poezijoj randasi
tik keli mūtų tautos atstovai, kurie
daugiau ar mažiau lenkiasi senai sen
timento tradicijai ir savo pagrindinių
kūrinių temose ilgisi gimtojo krašto,
ten praleistų dienų. Kita dalis poetų
dar blaškosi formos ieškojime, tema
tikoje ar estetinio pasitenkinimo sta
dijoje. Daugumą skaitytojų, deja, ne
manau, kad pilnai patenkina ar vienas
ar kitas kraštutinumas; viena jų dalis,
nors ir susigyvenus su tremtinio dalia,
atsiminimų ir sentimentų savam kraš
tui yra kupina; kita dalis — tai didieji
formos ieškotojai, kuriem Lietuvos
krašto praeitis ir sentimentai yra tik
patriotizmo reikalas.
Kalbant apie B. Brazdžionį ir jo
1958-9 m. “Aidų” premiją laimėjusį
rinkinį “Vidudienio sodai”, negalima
kalbėti kaip apie tradicinį ar forminį
dalyką; šiuos elementus savo poezijoj
jis dažnai jungia drauge, nors, tačiau,

tradiciniam sentimentui jis skiria žy
miai daugiau vietos. Didelė dalis B.
Brazdžionio tematikos sukasi tarp ber
žų, sodybos, upelio, jazminų, Dievo ir
giliai žmogaus pasąmonėj esančio dva
sinio pasaulio. Paskutinis elementas
jo poezijoj jaučiasi stipriausias.
Ant kiek “Kryžkelėj” B. Brazdžio
nis jautėsi keleiviu, pro kurį slenka
žmonių ir tautų grupės, “Vidudienio
sodų” rinkiny jis neskamba pasimetęs,
tik abejoja tuo žemišku pastovumu, ku
riame keliaudamas atsirado. Bet ir abe
jodamas stipriai iškelia religinį moty
vą, kaip didžiausio pastovumo ir pasi
tikėjimo gairę.
Ir niekad niekad toj kelionėj
Nepabūgau, mirtie, tavęs,
Ir po tavaisiais žingsniais kloniai
Mane į amžių kalnus ves.
(“Į amžių kalnus”, p. 15)
Religinis aspektas jo kūryboj yra
ant tiek stiprus, kad jo mintys ir klau103
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simai beveik niekad nėra paliekami ka
bėti ore. Neturėdamas atsakymo, vi
sas žmogaus gyvenimo painiavas ati
duoda Sprendėjui, kuris žmogaus gy
venime yra pagrindiniu kelrodžiu. Re
liginėse temose poetas yra nuolankus,
žemiškai žmogiškas, dažnai mėginda
mas palyginti ar išspręsti žmogaus
santykį tarp Dievo ir pasaulio. B. Braz
džionio kūryboj žmogaus sukurtas pa
saulis yra be galo trapus ir menkaver
tis, nes nėra amžinas. Poetas tampa ne
byliu prieš nežmogiškos kūrybos gro
žį, galią ir tik vieną, amžiną sielos
ateitį.
Prieš Tavo veidą tirpo lytys amžių
/ ledo
Ir vienu himnu gaudė žemė ir dan/ gus,—
Tik aš stovėjau, Viešpatie, be žado,
Dulkė iš-dulkės, mirčiai pasmerk/ tas žmogus...
(“Nebylys” p. 51)
Kada skaitant “Vidudienio sodus”
persilauži iš religinio į tautinį motyvą,
ten irgi dominuoja sentimentalizmo,
ilgesio, lietuvių tautos likiminio kelio
dvasia. Autorius ilgisi Lietuvos kraš
to — kaimo su palinkusiom obelim,
senom sodo vyšniom, išklotom dro
bėm pievų ir daug kitų, kaimo gyveni
mui pažįstamų vaizdų. Savam kraš
tui autorius nepriekaištauja: jį myli
dainiaus širdim, tik aiškiai klausia li

kimo ar ateities žingsniai seks jo trem
tinio pėdsakais.
Kažin, kažin kas vėlei mūsų vieton
Gyvens — pasens, klajos ir klys,
/ kaip mes
Praras dangaus jiems žemę paža/ dėtą,
Bet gyvą neš širdy per visą svietą
Ir per visas žemes?.. .
(“Kažin, kažin...”, p. 87)
“Vidudienio soduose” B. Brazdžio
nio asmens kaip pranašo rolė nebėra
svarbi. Jis pradeda, sutikti su tremti
nio dalia ir visą priekaišto karštį siun
čia pasaulio didiesiems, kurie, jo nuo
mone, yra kalti dėl viso šio, pasaulyje
įvykusio, chaoso. Sibire mirusio tremti
nio kaltinimus poetas meta Amerikai
ir viso didžiojo pasaulio sąžinei. Poe
tas laukia laisvės, abejoja, nes nėra
daugiau ja tikras. Laisvės sąvoka jo
kūryboje yra be galo didinga, karžygiš
ka, šaukianti žmogaus aukos. Bet tai
irgi tik ateities vizija, kurios rėmuose
poetas nėra tikras ir pakartotinai pa
saulio klausia, lyg galutinai norėda
mas sužinoti, ar ir šis pergalės ir lais
vės šauksmas nedings aido balsu.
Bernardas Brazdžionis, VIDUDIE
NIO SODAI. Eilėraščiai. 126 psl. Vir
šelio aplanką piešė T. Valius. Išleido
“Lietuvių Dienos”,
1961 m. Kaina
$4.00.
Liuda Germanienė

Senį. ADOLFAS MĖLINAUSKAS bai
gė Fenn College, įsigydamas bakalauro
laipsnį iš elektros inžinerijos. Gimęs Ra
seiniuose, 1935 m. Skautauti padėjo Ausgburge 1948. Clevelande 1954 įstojo į jūrų
skautus ir turi vairininko laipsnį. Pradė
jęs studijuoti įstojo į Clevelando KORP!
Vytis skyrių. Buvo KORP! Vytis skyrių.
Buvo KORP! Vytis skyriaus iždininku 1958
m., skyriaus pirmininku 1959 m. Studentų
Sąjungos Clevelando sk. pirmininku 1959
-1960 m..
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STUDENTŲ DĖMĖSIU!
Studentai, kurie galvoja ateinan
čiais mokslo metais lankyti Pedagogi
nį Lituanistikos Institutą Čikagoje,
kviečiami registruotis dabar. Registra
cijos pareiškimus (raštu ar žodžiu)
priima Instituto vicedirektorius Do
mas Velička, 7838 S. Green St., Chica
go 20, Ill., tel. VI 6-7624, ir Instituto
Globos Komiteto iždininkas kun. JKubilius, S. J., Jaunimo Centre.
Paskelbus šią registraciją, Institu
tą lankyti jau užsirašė šie nauji klau
sytojai: Izolda BENDORAITYTĖ,
Gražina BIČIŪNAITĖ, Jolanda GLK>
ŽERYTĖ, Rita JARAITĖ, Jūratė
JUOZEVIČIŪTĖ, Ramunė JURKŪ
NAITĖ, iviarytė MAŽEIKAITĖ, Ri
mas STROPUS, Jonas ŠALČIUS, ir
Danguolė ŠUKELYTĖ. Jie visi yra
baigę aukštesniąją lituanistikos mo
kyklą ir klausys visus Institute eina
mus kursus.
Pilnas Instituto kursas išeinamas
per 6 semestrus, dirbant mokslo me
tų šeštadieniais ir kitu, su pačiais stu
dentais susitartu, laiku.
Žinant, kad priaugančiosios kartos
lituanistinis švietimas turi vykti (ir
vyksta !) ne tik įvairių laipsnių mo
kyklose, bet ir jaunimo organizacijose,

o svarbiausia šeimoje, Institutas į li
tuanistinių dalykų programą yra įtrau
kęs ir pagrindinius didaktikos bei me
todinius dalykus’ ir mokyklinę prakti
ką. Išėjusiems 4 semestrų kursą, sutei
kiama teisė mokyti pradinėse lituanis
tinėse mokyklose, baigusieji 6 sem.
kursą įsigyja aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos mokytojo cenzą.
Dėl kurių nors prežasčių negalį
eiti pilno Instituto kurso gali klausyti
kurią nors vieną lituanistinių mokslų
šaką: kalbą, literatūrą, lietuvių kul
tūros istoriją ar ką kitą.
Studentams, kurie nėra išėję aukš
tesniosios lituanistinės kurso, prie Ins
tituto veikia speciali (pačių studentų
iniciatyva suorganizuota) lietuvių kal
bos klausytojų grupė. Čia dėstomi ra
šybos pagrindai, sintaksės dalykai,
tartis bei kirčiavimas, kalbos istorija
ir kt.
Smulkesnių žinių apie Instituto
darbą bei programą galima rasti infor
maciniame leidinyje „Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas”.
INSTITUTO VADOVYBĖ

SKAUTŲ AIDAS
Oficialus lietuvių skautų-čių laikraštis. Leidžia LSS Ta
rybos Pirmija. Prenumerata metams 3 Kanados doleriai. Ra
šyti : administracija, L. Eimantas, 91 King Edward Ave.,
Islington, Ont.; redakcija, Č. Senkevičius, 40 Borrows Ave.,
Islington, Ont.
VISI LS SĄJUNGOS NARIAI PRENUMERUOJA SKAUTŲ AIDĄ
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PROF. ST. KOLUPAILOS MOKSLO VEIKALAS
t,Šio8 milžiniškos apimties veikalo pasirodymo proga mes visi
— Notre Dome Universitete — sveikiname Profesorių Kolupailą.
Nėra abejonės, kad šis darbas neš vaisius ir mokslo pažangą to
je srityje, kuriai autorius jau pašaukimo dvasioje skyrė savo gy
venimo pastangas ir gabumus.”
Theodore M. Hesburgh, CJi.C.
President,
University of Notre Dame
(psl. VII)

„ŠIS VEIKALAS SKIRIAMAS
TĖVŲ ŽEMEI — LIETUVAI
TO MY OLD COUNTRY —
LITHUANIA
THIS WORK IS DEDICATED”
(P8l. IX)

Notre Dame Universitetas, re
miamas Science Foundation, sudarė
sąlygas prof. Steponui Kolupailai
baigti didelės apimties hidrometrijos
bibliografiją, tą knygą išleido '"bi
bliography ot riyaromeiry, Steponas
Kolupaila, Dr. Eng., Professor of Ci
vil Engineering, University of Notre
Dame; 975 psi.). Veikalas imponuo
jantis, nepaprastos apimties bei svar

bos: pati bibliografija apima 7370 pa
vadinimus, 4500 autorius ir 30 kalbųDevyniasdešimt procentų minėtų kny
gų ir straipsnių Profesorius pats per
žiūrėjo ir išrašė.
Knygos apimtis, išleidimas, uni
versiteto prezidento įžanginis žodis,
dedikacija Lietuvai, Profesoriaus nuo
seklumas, kruopštumas bei jaučiama
asmens didybė bei mokslinė erudici
ja tiesiog stebina. Jautiesi per mažas,
per menkas, per daug kalbąs ir per
mažai dirbąs — kad galėtum drįsti
Porfesorui, šiam didžiajam lietuvių
tautos mokslininkui, Korp! VYTIS
Garbės Nariui, sveikinimus išreikšti.
LIUDA ČĖSNAI TĖ baigė Loyolos
Universitetą Čikagoje magna cum įaudė,
įsigydama bakalauro laipsnį iš ispanų kal
bos. Gimė Kaune. Skautauti pradėjo Vo
kietijoje. JAV baigė Mt. St. Mary Acade
my St. Charles, III., kur buvo National
Honor Society pirmininkė. Loyolos Univer
sitete priklausė eilei organizacijų ir buvo
išrinkta į Kappa Gamma Pi—National
Honorary Sorority. Į A.S.D. įstojo 1957
m. Spalvas gavo ketvirtoje Tautinėje Sto
vykloje. 1958-1960 metais Chicagoje ėjo
A.S.D. skyriaus pirmininkės ir A.S.S. sky
riaus sekretorės pareigas. Šiuo metu pri
klauso “Mūsų Vyčio” redakciniam kolek
tyvui. Tolimesnėm studijom laimėjo kelias
stipendijas, tarp jų ir į Meksikos Valsty
binį Universitetą gi vėliau, į University
of Wisconsin. Pasirinko ruošti magistro
laipsnį ispanų kalbos ir literatūros srityje
University o f Wisconsin sekančias, moks
lo metais.
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NAUJIEJI NEW YORKO SKAUTŲ VADOVAI

Ps. RIMA BRUŽINSKIENĖ

Ps. JUOZAS BRUŽINSKAS

G. Peniko nuotr.

Rima ir Juozas Bružinskai 1960
m. iš Anglijos persikėlė į JAV, ir šių
metų pradžioje jau perėme New Yorko skautų vadovavimą- Rima buvo
paskirta Neringos skaučių tuntininke,
o Juozas — Tauro tunto tuntininku.
Karo audroms siaučiant, Rima pa
teko į Dillingen’ą, amerikiečių zoną
Vak. Vokietijoje, kur įstojo į skaučių
eiles. Iš ten, pakilus emigracijos ban
gai, pastoviau apsistojo Anglijos že
mėje. Bradforde vadovavo skaučių
vienetams, eidama draugininkės, rajo
no vadeivės, ir vėliau pavaduotojos
pareigas.
Šalia tiesioginio darbo su viene
tais Rima suorganizavo pajėgią skau
tų — skaučių tautinių šokių grupę,
kuri daug kartų pasirodė įvairiose An
glijos lietuvių kolonijose, tarptauti
niuose subuvimuose, anglių skaučių
šventėse ir kt. 1957 m. ji buvo pakelta
į paskautininkės laipsnį.
Rimos ir Juozo aktyvus darbas
skautiškuose vienetuose 1954 m. juos

suvedė į skautišką šeimynėlę. Šiuo
metu Bražinskai augina mergytę ir
berniuką.
Juozas skautauti pradėjo tik iš
Vokietijos atvykęs į Angliją 1951 m.
Įsteigė mišrią draugovę Bradforde, ir
‘per 9 metus ją išaugino į mišrų tuntą,
kuris yra vienintelis iki šiol išlikęs
skautiškas vienetas Anglijoj- Kurį lai
ką ėjo Anglijos rajono vadeivos pa
vaduotojo ir vadeivos pareigas, vado
vavo daugeliui stovyklų, redagavo laik
raštėlį „Budėkime” ir 1957 m. vadova
vo lietuvių skautų reprezentaciniam
vienetui pasaulinėje jubiliejinėje džiamborėje, Sutton Park, Anglijoje.
1958 m. Juozas baigė tarptauti
nius aukštuosius vadovų „Miško žen
klo” kursus Gilwell Parke. Tais pa
čiais metais jis buvo apdovanotas ordenu „Už Nuopelnus”.
New Yorko skautai ir skautės ti
kisi energingo ir našaus skautavimo,
vadovaujant šiems patyrusiems ir ga
biems vadovams.
R. K.
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ANTANAS VYTAUTAS SAULAITIS š. m. birželio mėn. cum įaudė baigė
Fairfieldo Universitetą, Fairfield, Connec
ticut, įgydamas B. S. laipsnį chemijoje.
Gimė 1939.V. 28 Kaune, pradžios mo
kyklą ėjo Augsburge, Vokietijoje, vėliau
Waterburyje, Conn., ten pat baigė gimna
ziją.
Universitete buvo Honor Society na
rys, American Chemical Society skyriaus
narys ir leidinio (80 psl.) redaktorius, stu
dentą Canisius {teologijos) akademijos
valdybos narys, Sodalicijos informacijos
dalies vedėjas, studentų literatūros žurna
lo New Frontiers redakcijos narys, moks
lo žurnalo Scientia bendradarbis, Inter
collegiate Science Forum komiteto sekre
torius, debatų ir Waterburio studentų klu
bų narys. Universiteto pradinės chemijos

ir neorganinės analizės laboratorijoje asis
tentas. Studijavo su dalina mokslo stipen
dija.
1957 m. vasarą lankė su stipendija
Pre-College Science Center 1958 m. su
ASS stipendija lankė Fordhamo universi
teto Lituanistikos Institutą ir buvo jo stu
dentų leidinėlio, Spindulio redaktoriumi.
Į skautų sąjungą įstojo 1945 m. Augs
burge, skautu vyčiu tapo 1957, Korp! Vy
tis senjoru 1959, paskautininkiu 1959. Wa
terburyje vadovavo skilčiai ir skilties sto
vykloms 1957 - 1959, skautų vyčių būrelio
padėjėjas ir būrelio vadas 1957 - 1959.
Redagavo draugovės laikraštėlį Mūsų
Lapinė (174 psl.) 1956-1959, Council of
Scout Association in Exile leidinėlio Sem
per Vigilans lietuvių dalį {nuo 1958), At
lanto rajono skautų skyriaus informacinį
lapelį Budžiu! (294 psl.) 1957- 1959; įvai
rių stovyklų laikraštėlių redakcijų narys.
Dalyvavo įvairiuose skiltininkų ir draugi
ninkų kurusose, pravedė eilę skiltininkų
kursų ir sąskrydžių, savo rajone buvo Ąžuolo mokykloje instruktoriumi (1959)
Stovyklose — gamtosakos instrukto
rius (1956), programos vedėjo padėjėjas
{IV TS skautų pastovy klėj e), programos
vedėjas (1960). Įgijo tautinį, valstybinį
ir tarptautinį skautų ženklą ir apie 20
skauto specialybių. Gavo Pažangumo ir
Tėvynės sūnaus žymenis bei už nuopelnus
ordiną. Paruošė ir išleido gamtininko spe
cialybės užrašus (16 psl., 1956), Gamtos
draugo leidinėlį (36 psl., 1958), rytinio
pakraščio medžių ir paukščių lizdų rodyk
les su angliškų. — lietuviškų pavadinimų
žodinėliu.
Šiuo metu rinktas LSS Tarybos narys,
LSB skautų skyriaus vedėjas {nuo 1959),
Mūsų Vyčio priedo LSB skautų vadovams
Budžiu! redaktorius {nuo 1959), Korp!
Vytis Hartfordo, Conn., skyriaus pirmi
ninkas; Tarptautinio skautų klubo {Lon
done) ir Tarptautinio skautų laužav ėdžių
klubo {Anglijoje) narys; bendradarbiauja,
Šautų Aide, Mūsų Vytyje, Drauge ir ki
toje lietuvių spaudoje.
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JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jaunimą
domėtis lietuviška literatūra, kurti ir j ieškoti naujų, jaunų lietuviškos
literatūros talentų, Skelbia.
JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ:

1. Už geriausį prozos kūrinį — $150.00
2. Už geriausį poezijos kūrinį — $150.00
3. Už geriausį prozinį kūrinį '—$ 50.00
Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, trumpa novelė ar kitas
prozos darbas, savo esmėje priklausąs grožinei literatūrai ir netrumpesnis
kaip 2000 bet neilgesnis, kaip 8000 žodžių.
Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis ar jų grupė, arba poema epinio,
lyrinio ar humoristinio ženro, ne trumpesnė kaip 200 ir neilgesnė kaip 1500
žodžių.
Prozinis rašinys turi būti essay pobūdžio ir neilgesnis kaip 4000 žodžių.
Autoriaus užduotis: originalus minčių dėstymas apie kurį nors lietuviškos
kultūros ar visuomenės pasireišimo būdą.
Premijuoti rašiniai visų pirma bus atspausdinami kitoje spaudoje.
Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, bet kokių pažiūrų (išskyrus
komunistinių) ir priklausą bet kokiai lietuviško jaunimo organizacijai, o
taip pat ir tie, kurie nėra tokių organizacijų nariai, bet jaučia lojalumą
Lietuvai ir jos kultūrai, ne vyresni kaip 30 metų.
Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas. Nenustatoma jokių ideologinių
rėmų, išskyrus tai, kad konkursui pasiųsti kūriniai privalo sudaryti įnašą
į lietuvių literatūrą.
Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke turi būti
nuitodyta pavardė-vardas, adresas ir gimimo data.
Rašinius prašoma siųsti fil. P. Abelkiui-2900 Reservoir St., Los Angeles
26, California. Rašiniai gauti vėliau negu 1961 m. lapkričio 15 d. nebus Jury
Komisijos vertinami.
Šio konkurso Jury Komisiją sudaro:
Alė Rūta-Arbienė, J. Gliaudą, A. Gricius, P. Orinaitė-Janutienė ir
B. Raila.

MŪSŲ VYTIS
PRENUMERATO" KAINA: Metams — JAV ir Kanadoje
4 dol; D. Britanijoje ir Australijoje 1 sv.; kitur 2 dol.
Metinė Garbės Prenumerata 10 dol. Prenumeratą ir aukas
siųsti administratoriui. Atskiro numerio kaina 75 centai.
SPAUSDINA: M. Morkūno spaustuvė, 6049 S. Ashland Avė.,
Chicago, Ill.
Straipsniai su autorių pavarde, slapyvarde ar inicialaisi
nebūtinai išreiškia skautiškos vadovybės, leidėjų ar re
dakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra
taisomi kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.
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