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Mūsą Vytis
Nr. 4

RUGSĖJIS - SPALIS

1964 XVI METAI

DVIMĖNESINIS SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR SĖKMINGŲ 1965 METŲ LINKIME 
MŪSŲ MIELIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS IR VISOMS 
SESĖMS IR BROLIAMS.

MŪSŲ VYTIS

KUR DĖTIS

Akademikės skautės ir akademikai skautai turi 
būti gyvosios lietuvių visuomenės, gaivios lietuvių 
bendruomenės rimti smegenys, darbščios rankos.

Kad nepasmailinčiau ragelių, nesakysiu, tartum 
mūsų bendruomenė jau dabar be jų negali apsieiti. 
Jie ir patys tai žino. Tik jaunatviškas drovumas ne
leidžia patiems, kad akiplėšiškai nepasirodytų, ver- 
žtis-brautis į jau apsipratusias lietuviškos bendruo
menės įvairių artimesnių pareigų eiles. Jie čia sa
vo pareigas aiškiai nujaučia, darbus numato, veik
los kelių ryškias gaires jie lakiai mato.

Kad tik žodelis, kad bent pamėklinimas — ir jos 
ir jie bendruomenėj.

Koks gražus tuo atveju būtų bendruomenės pa- 
jaunėjimas. Kokie skaistūs veidai ne tik atrodytų, 
bet tokie ir būtų, o darbas bendruomenėj sklan
džiau pabėgėtų. Į dabarties lietuvių gyvenimo tik
rovę mūsų jaunimas jau yra įaugęs. Galima sveti
moji įtaka tik brangų patyrimą jam davė — už
grūdino jį. Nėra reikalo jam aiškinti lietuvių ben
druomenės tikrosios veiklos reikšmę. Jo akys žibėti 
žiba prieš ją.

LIETUVOS 
NAC’ON ALINS 
M. MAŽVYDO 
biblioteka
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Savo gyvenimo jau pat pradžioje akademikės 
skautės ir akademikai skautai savųjų susibūrimų 
viršūnėse ar visuomenės bei Lieutvos Nepriklauso
mos Valstybės net sudėtingąjame darbe buvo su
kūrę itin pagarbų vardą.

To ryškiojo kitos jaunuomenės tarpe vardo, sa
kysim, pašvaistės dar neišblėso, dažnai net ir lieps
nos iškyla tuo tarpu savojo darbo naujiems ke
liams apšviesti.

Tikime, o taip ir bus, jog skautiškoji jaunuome
nė jau visai netolimoj ateity bus protas, širdis, ran
kos mūsų bendruomenės tokiame brangintiname 
lietuvybės gėriui garbingo darbo sąmoningame ke
lyje. Ig- K.

Broliškumo ratas “Akmenėje” 1960 m. ASS stovykloje. J. Tamulaičio nuotr
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40 METŲ SUKAKTIES PROGA

PIRMUOS PIRMININKO SVEIKINIMAS

Akademinis Skautų Sąjūdis, švęsdamas šiais matais savo organizaci
jos 40 metų sukaktį, yra patekęs į tą negausų skaičių lietuviškų organiza
cijų, kurios tęsė savo veikimą per tokią ilgą metų eilę. Per tuos keturias
dešimt metų Akademinis Skautų Sąjūdis yra priėmęs į savo eiles dviejų 
kartų akademinį jaunimą, kuris pasiryžo žygiuoti skautybės keliu — tar
nauti Dievui, tėvynei ir artimui. Šios gražios sukakties proga linkiu Są
jūdžiui augti, stiprėti ir šviesti gražiais skautybės idealais ateinančioms 
kartoms.

Fil. s. E. Korzonas
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas

ASS PIRMININKO ŽODIS
Mielos Sesės ir Broliai,

Akademinis Skautų Sąjūdis šiais metais išgyvena du ypatingai svar
bius momentus: keturiasdešimt metų veiklos sukaktį ir pirmuosius ryž
tingus žingsnius savarankiškos veiklos Lietuvių Skautų Sąjungoje. 40-ties 
metų išgyventas laikotarpis yra pilnas energijos ir gražių darbo pavyz
džių, įpintų į mūsų Tautos darbo ir kančios gyvenimo kelią.

Lordas Robertas Baden-Powell’is su didžiule meile kūrė pirmuosius 
skautybės žiburėlius. Jis suprato jauno žmogaus jausmus ieškoti tiesos, 
jis suprato, kad auklėjimosi darbą turi atlikti patys skautiško žaidimo 
dalyviai. Per ilgus metus ASS augo ir stiprėjo Lietuvių Skautų Seseri
jos ir Brolijos goboje. Ilgą laiką skautybės tikslus apvainikuodavo skautai 
vyčiai (žiūr. Skautybė berniukams, 12 psl.): “Jų tikslas — lyg apvaini
kuoti tą auklėjimo procesą, kuris prasideda vaikystėje ir, išėjus vilkiuko, 
skauto ir vyčio laipsnius, pasibaigia vyro amžiaus priaugus.” Tai buvo to 
laiko gyvenimo pažiūra, kai Akademinis Skautų Sąjūdis kūrė savo darbo 
planus, prašokančius vaiko ir jaunuolio amžius. Šiandien Akademinis 
Skautų Sąjūdis yra organizacija, apjungianti skautišką jaunimą bei fi
listerius su tikslu tarnauti tautinei kultūrai, lietuvių kultūrinių savybių 
puoselėjimui .Akademinis Skautų Sąjūdis, turėdamas aiškius principus
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jaunimui auklėtis, su tikslu tarnauti tautai, bei vidinę formą aukštai ver
tinančią asmeninį pasireiškimą, davė daug jėgų lietuvių išeivijos gyveni
mui. Nenuostabu, jog daugiau ir daugiau mūsų narių reiškiasi įvairiose 
organizacijose, kaip pvz.: Lietuvių Studentų Sąjungoje, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje, Amerikos Lietuvių Taryboje, Jaunimo Federacijoje, 
Lituanistikos Institute, Lietuvių Enciklopedijos redakcijoje ir eilėje kitų 
kultūrinių organizacijų, kuriose dirba vadovaujamą darbą. Mes tegalime 
džiaugtis tų mūsų brolių visuomeniniu budrumu ir pareigos supratimu. 
Yra sunkiau pastebėti ir įvertinti tuos brolius ir seses, kurie dirba indi
vidualinį kultūrinį ar mokslinį darbą. Tų mūsų kolegų pristatymas lietu
vių visuomenei yra visų mūsų pareiga.

Šios taip brangios mūsų organizacijos sukakties proga sveikinu visus 
brolius ir seses, linkėdamas kūrybingų metų. Jubilėjai bus gražūs tik tuo
met, jei dabartis bus darbinga ir savo įnašu visi prisidėsime prie bend
rojo darbo.

Ad Meliorem!
Fil. Apolinaras Treinys
ASS Vadi jos Pirmininkas

Vėjo blaškomos vėliavos ASS šventės mi
nėjime Čikagoje. A. Kezio, S.J. nuotr.
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DVASIOS VADOVO MINTYS

Žmogus yra apdovanotas begaline sąmoningumo jėga. Jo pagal
ba jis yra tikru valdovu žemės ir savęs. Jis gali pažinti ir medžia
gos paslaptis ir begalinio pasaulio distancijas.

Jis pakeičia šią žemę ir kuria naują sau buveinę. Nuo jo pri
klauso šios žemės ateitis, jis yra ir kūrėjas savęs.

Jis yra apdovanotas valdovo jėga ir vergo silpnybėmis. Todėl 
žemė yra jo karalystė, bet žemė gali būti ir jo kalėjimas. Jo sąmo
ningumas yra jėgos, grožio ir didybės šaltinis, bet tas sąmoningu
mas gali pasidaryti priežastis ir pražūties.

Jis ugdo civilizacijas, gimdo kultūras, audžia santykius žmogaus 
su žmogumi. Jis yra variklis žmonijos pažangumo, jis yra ir lyginto
jas.

Sąmoningumu žmogus yra tarpininkas tarp to, kas yra žemiau 
jo ir Tvėrėjo, kuris yra ir jo Viešpats.

Invokacija

Keturios dešimtys metų organizacijos gyvenime nėra ilgas laikas, bet 
jo užtenka sužinoti, ar organizacija savo buvimą pateisina.

Akademikai skautai pradėjo pirmi šią labai rizikingą avantiūrą skau
tiškame gyvenime. Sakyčiau, ieškodami naujų kelių, kaip suderinti skau
tiškus idealus ir akademišką gyvenimą, jie ryžosi sukurti akademiko ir 
skauto asmenį. Kiek sunkus buvo tas kelias, mes visi žinome iš praeities 
ir dabarties. Atrodo, kad tai tepajėgia tik taurios ir drąsios asmenybės. 
Pats akademikų skautų gyvenimas parodė, kad neapsisprendusiems ir ne
pajėgiems jų tarpe nėra vietos. Vilktis arba būti velkamu akademiškoje 
skautijoje yra ne tik nejauku, bet ir neįmanoma. Vaikas gali būti pusiau 
skautu ir pusiau mokiniu, nes jis dar yra auklėjamas. Iš akademiko lau
kiama jau subrendimo, nes jis pats jau auklėjasi. Jis negali būtį pusiau, 
nesuskaldydamas savo asmenybės. Jis gali būti tik pilnas akademikas ir 
skautas. Nors ir trumpa akademikų skautų istorija, bet jau nevieną kartą 
parodė, kad tie, kurie nepajėgia arba nenori apsispręsti, turi iš jų tarpo 
pasitraukti, arba būti prašalinami. Būdami tolerantiški, nepamiršta, kad 
savoji garbė ir spalvos yra brangiausia.

Pirmieji keli akademikų skautų steigėjai žinojo gerai, kad lietuvių 
akademikų tarpe drąsių ir kilnių asmenybių atsiras, kurie prisidės prie 
jų būrelio, bet niekas negalėjo tuomet dar pramatyti, kad 1964 metais jų 
eilėse bus jau virš 900. Ir jeigu sąlygos būtų normalios, tai yra mūsų tėvy
nė laisva, tai šis skaičius būtų tikrai žymiai didesnis. Šitoks, kad ir skai
čiumi, augimas įrodo dalinai jų buvimo naudingumą ir prasmingumą.

Galima dar tolau eiti. Akademikai skautai yra išugdę visą eilę skautų 
vadovų. Turbūt neapsiriksiu sakydamas, kad dabartinėje LSS yra nema
žiau trečdalio skautų vadovų akademikų skautų. Pačioje skautų vadovy
bėje — daugiau kaip šešios dešimtys procentų. Tai yra realūs įrodymai, 
kiek skautiškumas akademikų skautų tarpe yra stiprus ir kiek pati or
ganizacija yra gaivalinga.
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Bet visa tai, mano manymu, būtų dar labiau maža ir nelabiausiai cha
rakteringa akademikams skautams. Mes lauktume iš ak. skautų, kaipo iš 
akademikų, pačios skautikos ideologijos pagilinimo. Ir jeigu mes pažiū
rėsime kiek arčiau į akademikų skautų gyvenimą, mes pastebėsime, kad 
skautiškos ideologijos pagilinime jie yra daug padarę. Negaliu čia plačiau 
to dalyko paliesti (gal tai padarysiu kita proga), bet norėčiau atkreipti 
šiandien jūsų dėmesį tik į kelis dalykus. Bemaž visuose akademikų skau
tų suvažiavimuose, stovyklose, studijų dienose buvo ir yra nagrinėjami 
klausimai susieti su tėvyne, artimu ir religija. Šitose diskusijose buvo pri
eita prie gan įdomių išvadų. Tėvynės ir tautiškumo sąvokos buvo labai pra
turtintos. Prieita net prie tautinės asmenybės išryškinimo ir jos svarbos 
dabartiniame mūsų tarptautiniame gyvenime. Tautos tikslai ir uždaviniai. 
Artimo sąvokos pagilinimas. Religinė ir moralinė atsakomybė. Asmens su
brendimas ir subrendimo svarstyklės. Daug kitų klausimų ir problemų 
buvo keliama ir mėginama išsiaiškinti, susiejant visa tai su skautišku gy
venimu. Deja, iki šiolei niekas dar nebandė visos tos medžiagos surinkti, 
ją sutvarkyti ir parodyti, kiek akademikai yra prisidėję, kad skautų ideo
logija nepasiliktų grynai pragmatizmo rūbuose .

Pagaliau, ką patys akademikai skautai yra gavę iš skautybės? As sa
kyčiau — patį nugarkaulį tiek savo organizacijai, tiek savo gyvenimui. 
Skautiškas tiesumas, ryžtas, drąsa, energija ir jaunystė, meilė ir darbš
tumas, nagingumas ir sumanumas yra skautybės gražiausi žiedai, kurie 
subrendusiame akademike prasiskleidžia stebuklingomis spalvomis.

Jau aštunti metai, kai turiu progos su jumis, sesės ir broliai akademi
kai, dirbti ir iš arti jūsų darbus stebėti. Tegu ateinantieji keturios dešim
tys metų padeda jums dar labiau išryškinti jūsų akademišką skautišką vei
dą. Jo bruožai yra pilni jaunystės, energijos, tiesos ir dorumo. Kūrybinga 
jūsų dvasia tegu atgimsta. Pavergta tėvynė iš jūsų daug laukia, laukia ir 
LSS. Ką vaikas žaidimu ir praktika subrandina, jūs subrendę atiduokite 
sąmoningai ir pilnai savo dalią tėvynei, artimui ir Dievui.

Jonas Kubilius

Filisterių skatttų suvažia
vime 1961 m.

V. Germano nuotr.
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STUDENTŲ SKAUTŲ DRAUGOVES

UŽUOMAZGA

J. Damauskas

Daugumas net didelių idėjų pradedama realizuoti be griežtos, aiškiai 
suformuotos ideologijos, skaitlingo sąjūdžio, o tuo labiau ryškių formų 
organizacijos. Ne kitaip buvo ir su Lietuvos Universiteto Studentų Skau
tų Draugovės užuomazga. Keturiasdešimties metų perspektyvos neabejo
tina, kad tai buvo didelės reikšmės skautiškas eksperimentas, nors tos 
reikšmės draugovės iniciatoriai tikriausiai nebuvo tada patys pilnai su
pratę. Iš tos užuomazgos išaugo Lietuvių Skautų Akademinis Sąjūdis, 
kuris mūsų visuomeniniame gyvenime ne tik išsirutuliojo į didelės auk
lėjamosios reikšmės faktorių, bet sugeba vis patraukti mūsų skautus, atė
jusius studijuoti ir toliau gyventi skautybės idėjomis, nuolat didinti to 
sąjūdžio eiles, būti gyvu rezervu vadovų visam Lietuvių Skautų Sąjun
gos veikimui.

Skautybė — tai varžybos dėl tobulo ir pilno žmogaus, panaudojant 
vaiko, jaunuolio palinkimą žaidžiant pažinti aplinką, pasaulį. Skautybė 
tą vaiko palinkimą sąmoningai ir planingai panaudoja jo paties lavini
mui. Tikras skautavimas pasiekiamas, jei gerai pažįstama, tinkamai su
prantama ir nuoširdžiai gyvenama skautybės kūrėjo Baden-Powell’io nu
tiestais skautiško auklėjimo pagrindais, siekiančiais sukurti jaunuolio sie
loje darnią sintezę žmogaus tarnybos Dievui, Tėvynei ir Artimui. Slavo 
tikslams atsiekti Skautybė turi savo originalų metodą: skilčių sistemą, 
kur vienmečių skiltyse kiekvienas skautas yra atsakingas už visos skilties 
veiklos dalį, kad toji “jo dalis” ir visa skiltis veiktų gerai. Toje sistemoje 
pagrindinis tikslas išlaisvinti jaunuolio būdą ir išmokyti jį patį lavinti, 
tobulinti savo būdą ir tai iki tiek, kad, tapęs suaugusiu, tas jaunuolis sa
vo būdą toliau lavintų jau pats vienas, niekad nesustodamas tokiose pa
stangose. Svarbiausias skautybės idealų, praktiško skautavimo vykdymo 
variklis yra jaunatviškas idealizmas.

Skautybės idėja lietuviuose prigijo nuo pat pirmųjų Nepriklauso
mos Lietuvos dienų, nes ji atitiko to laiko lietuviško jaunimo, o ypač 
moksleivijos veržlumui, idealizmui ir savo Tėvynės ateities vizijoms. Pir
mieji skautai Lietuvoje atsirado 1918 m. rudenį, kada Lietuvos nepriklau
somybės atgavimas darė tik pirmuosius savo žingsniu. Daug vyresnių to 
laiko skautų tuojau pat turėjo eiti ginklu ginti tą nepriklausomybės at
gavimą. Visa tai neatskiriamai rišasi taip su visa LLietuvos skautija, taip 
ir su lietuviais studentais skautais. Iki 1924 metų skautai buvo grynai moks
leivių organizacija. Per tuos 5-6 metus skautų vienetai buvo atsiradę
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veik visose Lietuvos gimnazijose, jau veikė paskiri tunti ir vyriausias 
L.S.S. štabas Kaune. Lietuvių Skautų Paspirties Draugija (vėliau pava
dinta Skautams Remti Draugija) rūpinosi skautybės plėtimu Lietuvoje. 
Visa Lietuvos skautija apsijungė Lietuvos Skautų Asociacijoje, kuri 1924 
m. buvo priimta pilnateisiu Pasaulio Skautų Sąjungos nariu. Tais pa
čiais metais Lietuvos 37 skautai pirmą kartą dalyvavo Pasaulinėje Skau
tų Jamboree Kopenhagoje, Danijoje. Tame reprezentaciniame Lietuvos 
skautų vienete dalyvavo jau įvairių Lietuvos vietovių skautai, nors tuo 
metu bene aktingiausi buvo Kauno vienetų skautai, o ypač tie, kurie skau- 
tauti pradėjo tik atsiradus skautybei Lietuvoje ir jau buvo praėję pa
kankamą skautiško auklėjimo bei saviauklės kelią ir kurie jau buvo su
pratę, kad svarbiausias skautybės tikslas — išugdyti vaiko pilnutėlę as
menybę, t. .y. išvystyti jo dorines, protines ir fizines galias, kad skautybė 
remiasi ne vien išorinėmis priemonėmis ar savita metodikos technika, nes 
skautiškas ugdymas rutuliojasi iš vidaus, t.y. remiasi auklėjamomis — 
idėjinėmis vertybėmis. Pagaliau, ypač Studentų Skautų Draugovės stei
gimo iniciatoriams, buvo aišku, kad skautybė yra daugiau negu būdo, sa
viauklos ugdymo metodas, nes neša su savimi gyvenimo esmės problemą 
ir patiekia tam tikrą josios sprendimą. Jų pačių bei jų vadovautų jaunes
nių skautų skautavimo patirties nagrinėjimas jau pakankamai aiškiai ro
dė, jog juo labiau skautybė išsiplečia iš vaikų į bręstantį jaunimą, juo 
daugiau josios ugdomieji pradai turi būti grindžiami ir įpasminami idė
jiškai bei ideologiškai. Auklėjamu požiūriu skautybės idealas negalįs bū
ti veiksmingas, ypač protinėms ir dorinėms galioms vystyti, jeigu to idea
lo pagrindai nepažįstami ir neišryškinami, atseit, jeigu nesusipažįstama 
su to idealo filosofija. Gi besiribojant tik praktiniu skautybės metodu, t.y. 
pvz. daryti skautišką “gerą darbelį” tik todėl, kad taip daro visi skautai, 
yra pavojaus iškreipi skautybės esmę bei paskirtį ir pastūmėti skalau
jančius į bemintiškumą bei beprincipiškumą, pastūmėti juos pasidaryti 
tik skautais iš vardo. Pastarieji pavojai, reikia pasakyti, gana dažnai ly
dėjo lietuvių skautų veiklą. Tai šen, tai ten atsirasdavo pavieniai “inter
pretatoriai”, kurie buvo labiau suvilioti išoriniais skautiškos veiklos reiš
kiniais, uniforma, ženklais ar susižavėję kuria skautiško patyrimo specia
lybe, mažiau sugebėjo įsigilinti į skautybės idėjos filosofinius pagrindus, 
mažiau ar ir iš viso nesuprato skautavimo idėjos esmės. Tačiau tokie “at- 
skalūniškumai” gal savo pasireiškimo metu ir gana skaudūs skautiškam 
sąjūdžiui, o tuo labiau organizacijai, niekur ir niekad nesugebėjo pažeis
ti skautybės filosofinių pagrindų, skauto trims dideliems tikslams darbo 
bei gyvenimo sintezės idėjos. Tie maži “bandymai” leformuoti tariamai 
ortodoksinę skautiją, kurio nors skautiško vieneto mastu, pvz. Lietuvių 
Skautų Sąjūdyje, lygiai kaip ir dideli bandymai kituose kraštuose pasi
savinti skautavimo technikinius metodus, iškraipant ar visai atmetant fi
losofinius skautybės pagrindus, kaip tai darė italų “Balila”, nacių “Hitler- 
jugend” ir komunistų “Komsomolas”, panaikinant savo valdžios ribose tik
rą skautybę, nė per nago juodumą nepakeitė Baden-Powell’io suformu
luotos skautavimo esmės, tos sintezės žmogaus tarnybos Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Greta to, stebint lietuvių skautišką gyvenimą, paskirų skautiškų 
vienetų klestėjimą ar nusmukimą, jau ir tada, 1924 metais, buvo neabejo
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Prof. Ignas Končius, AS D 
ir Korp! Vytis garbės na
rys, kalba akademikų pa
stovy klės uždarymo metu 
1963 m. Jubilėjinej stovy
kloj. G. Peniko nuotr.

tina, jog tikroji skautiška veikla geriausiai rutuliojasi ten, kur skautai bei jų vadovai skautiškos veiklos ir elgesio dėsnius taikė savo kasdieniniame gyvenime, darbe, mokykloje namuose, aplinkoje. Ieškant kelio ta kryptimi, vyresniojo amžiaus skautai domėjosi Roover skautų (dabar vadinamų skautų vyčių) veikla. Kauno skautai buvo įsteigę Šv. Jurgio broliją, kurios nariai kasdieniniame gyvenime turėjo vadovautis kilniojo riteriškumo dėsniais visų pirma savo aplinkoje. Per tą laiką Lietuvos valstybė jau pradėjo savo taikos kūrybos laikotarpį. Vyresnieji skautai bendravo su savanoriais-kūrėjais, kariais; šauliais, o kai kurie jų net dalyvavo Klaipėdos atvadavime, ir visi jau gerai suprato savo krašto meilės svarbą.Visa tai formavo galvojimą, pasaulėžiūrą tų skautų, kurie 1924 m. atsidūrė universitete ir kurių daugumą sudarė beveik vien lietuviškos mokyklos auklėtiniai. Savaime suprantama, jog jie gyvenimo filosofijos, o tuo labiau skautybės filosofijos dėsnius ne visuomet aiškiai suprato. Visiems jiems tačiau skautavimas buvo virtęs būtinybe. Tuo tarpu, pagal to laiko skautavimo praktiką ir zskautiškų organizacijų strukūrą jie, atėję į universitetą, turėjo atsisveikinti su asmenišku skautavimu, ypač jei kuris jų neturėjo vadovo pareigų kuriame skautų vienete. Juk studentas pradeda ruoštis savarankiškam gyvenimui, pradeda mokytis savo būsimos specialybės, tad jojo žaidimais susidomėjimo laikotarpis jau yra pasibaigęs, o tuo pačiu esą išnyksta skautavimo visos galimybės.Tačiau tie keli kauniškiai skautai, ypač 1924 metų universtiteto “nau- jakai”, panoro ir studentaudami nenutraukti ryšių su skautavimu ir sugalvojo universitete įsteigti skautišką vienetą. Tai buvo sumanymas, kuriam tolygių pavyzdžių skautiškame gyvenime dar nebuvo. Pati idėja atrodė esanti nesuderinama su to laiko studento tipo vaizdu. Lietuvos universitetas pradėjo veikti tik nuo 1922.11.16 d., tad jame studentiškos organizacijos tik pradėjo organizuotis, gi Vakarų Europos ir šiaip kitų kraštų, kur lietuviai iki to laiko galėjo studijuoti, studentiškų organizacijų115
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vaizdas neatskiriamai rišosi su buršiškumu, išgėrimais, išdaigomis ar net 
skandalais, kas, aišku, negalėjo bet ką bendro turėti su kokiu nors skau
tišku vienetu. Daug kas ir iš tuometinių lietuvių skautų vadovų į sumany
mą steigti studentišką skautų vienetą žiūrėjo skeptiškai. Pašaliečiai gi 
sakė neįsivaizduoją, kad universiteto sienose švaistytus! plikakeliai, su 
lazdomis, keistomis skrybėlėmis ir 1.1.

Tuoj po 1924 metų imatrikuliacijos, t. y. rugsėjo mėn. vidury, pirmon 
eilėn Kauno skautai — Civinskas, Grigaitis ir Kazakevičius sutarė ban
dyti steigti skautų vienetą universitete. Jau įsisteigusios iki to laiko ke
lios studentiškos organizacijos pasirinko politinės veiklos kryptį, kur bu
vo ugdomos simpatijos tik politiniams vienminčiams ir netolerancija ki
tų politinių idėjų pasekėjams .Tai buvo L.K. Stud. Ateitininkų Sąjunga, 
įsisteigusi 1922.V. 14 d.,L. Stud. Taut. Korporacija “Neo-Lithuania”, įsis
teigusi 1922.XI.9 d. ir Stud. “Varpo” Draugija, įsisteigusi 1923 XII.6 d., ku
rios kopijavo pirmon eilėn politines pažiūras Krikščionių Demokratų Par
tijos, Tautos Pažangos Partijos (vėliau išsirutuliojusios į Tautininkų Są
jungą) ir Valstiečių Liaudininkų Sąjungos. Sd vitos skautiškos organiza
cijos iniciatorių manymu, tų politinių studentiškų organizacijų praktika 
buvo nesuderinama su skautišku artimo meilės nuostatu. Skautams nėra 
reikalo glaustis prie kitų ideologinių akademinių vienetų, nes skautiško
ji ideologija sudaranti pakankamą pagrindą kurti savitą, skautišką akade
minį vienetą. Iniciatoriai tikėjo būtinumu steigti skautams savą organi
zaciją, kuri padėtų studentams skautams palaikyti skautišką bendravimą 
ir brandyti skautišką asmenybę. Reikėjo tik norą skautauti suderinti su 
studijomis ir studentiškomis formomis, t.y. steigti studentišką organizaci
ją •

Išorinė tos organizacijos forma turėjo būti tikrai studentiška, būtent: 
spalvota kepuraitė, akademinės spalvos-juostos, vėliava, lotynų kalba šū
kis, savo vitrina ■— skelbimų lenta, papuošta savo organizacijos emblema. 
Vidinė forma buvo manyta išlaikyti skautiška, t.y. toji organizacija tu
rėjo būti suskirstyta skiltimis. Turėjo būti ruošiamos ir sueigos, išky
los, stovyklos, dėvima skautiška uniforma. Sueigų turinyje turėjo domi
nuoti saviaukla ir lavinimasis visuomeniniam darbui, studijuojama skau
tiška ideologija bei metodika, formuluojama skautybės filosofija, nuodug
niai mokomasi skautiškų specialybių.

Pagal universiteto regulaminą prašymą universtiteto rektoriui leisti 
steigti naują studentišką organizaciją turėjo pasirašyti ne mažiau 16 tame 
semestre įregistruotų klausytojų. Prie prašymo turėjo būti pridėti steigia
mos organizacijos įstatai. Į valdomuosius studentiškos organizacijos orga
nus galėjo būti renkami tik tikrieji universiteto klausytojai-studentai, nors 
organizacijos nariais lygiai galėjo būti ir laisvieji klausytojai, kurie į uni
versitetą buvo priimti be gimnazijos baigimo — brandos atestato ir ku
rie, išlaikę savo klausomos specialybės visus egzaminus bei atlikę visus 
praktikos darbus, universiteto baigimo diplomą galėjo gauti tik prista
čius gimnazijos baigimo pažymėjimą.

Tie keli kauniškiai studentai skautai, o ypač jau minėti Civinskas, 
Grigaitis ir Kazokas, veik kasdieną diskutavo tokios organizacijos įsteigi
mo klausimą. Jų sumanymui pritarė Skautams Remti Draugijos pirminin-
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kas Dr. Jurgis Alekna, o ypač tos pat draugijos narys, Kauno Kunigų Se
minarijos profesorius kun. dr. Morkelis. Buvo nutarta tą skautišką stu
dentų organizaciją steigti “Studentų Skautų Draugovės” vardu. Gavus uni
versiteto organizacijų įstatų pavyzdį bei “Draugijų Įstatymo” tekstą, rug
sėjo mėn. pabaigoje tos pačios trijulės buvo surašytas draugovės įstatų 
projektas, kurį K. Grigaitis perspaudino mašinėle. Tada buvo pradėta ieš
koti parašų skautų, tarp 1924 m. įstojusių ir nuo seniau studijavusių. Su 
vienais jau buvo susirišta per imatrikuliaciją, kiti atsiliepė į skelbimą, ku
ris buvo iškabintas bendroje studentiškų skelbimų vitrinoje.

Pagaliau spalio mėn. pradžioje buvo parengtas prašymas, kurį, kiek, 
prisimenama, pasirašė kauniškiai — Vytautas Civinskas, Viktoras Čečeta, 
Jonas Dainauskas, Kęstutis Grigaitis, Petras Jurgėla, Kazys Kasakaitis, 
Domininką Kesiūnaitė, Antanas Mačiuika, Henrikas Vaitkevičius ir Vy
tautas Velbutas; panevėžiškiai — Povilas Šležas, Antanas Vaitkevičius ir 
šiauliškiai — Vacys Baniulis, Zenonas Glodenis, Leopoldas Kumpikevi- 
čius, Stasė Stanikūnaitė ir Aldona Veitatė. Keturi jų buvo laisvieji klau
sytojai, gi visi kiti tikrieji studentai. Iš jų visų, rodos, tik vienas liko ne
baigęs aukštojo mokslo.

Šv. Mišias akademinėje stovykloje laiko 
ASS katalikų dvasios vadas kun. Jonas 
Kubilius, S.J. J. Tamulaičio nuotr.

13



Tą prasimą universiteto rektoriui įteikė V. Civinskas. Po kokios sa
vaitės, 1924.X.16 d., rektorius leido tiems iniciatoriams Lietuvos univer
sitete steigti pirmą skautišką vienetą — Studentų Skautų Draugovę, įre
gistruojant universiteto studentiškų organizacijų rejeste 18 numeriu. Lai
kui bėgant, studentiškų organizacijų Lietuvos universitete buvo įsisteigę 
iki poros šimtų. Universiteto bendrose iškilmėse tos organizacijos rikia
vosi jų įsisteigimo datų eile, t. y. ankščiau įsisteigusios stodavo priekyje, 
tad kiekviena studentiška organizacija labai saugojo savo pirmumo eilės. 
Pagal nuiversiteto regulaminą į tokią studentiškos organizacijos bylą bu
vo dedami visi tos organizacijos veiklos duomenys, vadovybės pasikeiti
mai, adresai, organizacijos statistiniai duomenys. Kitaip tariant, veiklios, 
nesusilikvidavusios organizacijos tokia byla telkė tos organizacijos isto
rijos medžiagą. Po keturiasdešimt metų tai būtų tikrai dokumentinė me
džiaga. Deja, ne tik kad mums neįmanu prieti prie tokių Lietuvos univer
siteto bylų, bet ir bendrai nežinia, kas atsitiko su studentiškų organiza
cijų bylomis. 1941 m. vasaros pabaigoje, betikrinant bu v. Tarptautinio 
Banko (Laisvės ai. 44) patalpas, buvo rasta gana daug įvairiausių organi
zacijų bylų, į tas patalpas, matyti, bolševikų sugabentų. Tarp tų bylų bu
vo rasta ir toji “Lietuvos universtiteto studentiškų organizacijų byla Nr. 
18”. Ji tada buvo perduota pogrindyje vokiečių okupacijos laikais veiku
sios “Vyties” Korp. Vadovybei, kurios vienas narys, ją 1944 m. vasarą pa
slėpė kažkur Suvalkijoje, įdėjęs į impregnuotą ir smaluotą apsiaustą, kad 
popierį apsaugojus nuo drėgmės ar supelėjimo. Ar toj imedžiaga išliko nuo 
sunykimo — neįmanu pasakyti. Akademinio skautų sąjūdžio nariai iš
siblaškė po visą pasaulį. Organizacija Lietuvoje nustojo egzistavusi. Svar
biausia tačiau tai, kad savito akademinio skautų vieneto idėja, nežiūrint į 
jokias audras, ne tik toliau yra gyva, bet lietuviškoje veikloje įleido dar 
gilesnes šaknis, tapo sudėtine viso Lietuvių Skautų Sąjūdžio dalimi, jo 
trečia šaka.

Gavus rektoriaus leidimą, rodos po kelių dienų įvyko pirmoji SSD 
sueiga, o ne susirinkimas, kaip buvo įprasta vadinti studentų organiza
cijų narių subuvimas. Kilo klausimas dėl sueigos tvarkos, draugovės va
dovybės, draugovės narių susiskirstymo ar suskirstymo į skiltis. Normalio
je skautiškoje organizacijoje vadovybė arba bent tos vadovybės “viršū
nė” yra skiriama, tačiau SSD atveju tokia tvarka prieštarautų universi
teto regulaminui. Toje plotmėje kaip tik ir kilo pirmieji nuomonių skir
tumai tarp SSD ir Vyriausio Skautų Štabo kai kurių vadovų. SSD liko 
tačiau prie universitetinės tvarkos, išrinkdamas sau valdybą pradžioje 
su pirmininku K. Kasakaičiu, o paskui su V. Civinsku ir nariais: K. Gri
gaičiu, J. Kazakevičiumi ir S. Stanikūnaite. Skilčių klausimas nebuvo iš
spręstas, nes pirma norėta nusistatyti, kuris konkretesnis veiklos planas, 
programa, uždaviniai. Buvo norėta suorganizuoti skiltį teikti pagalbą moks
le aštuntos klasės moksleiviams, kurie sekančiais metais turėjo ateiti į 
universitetą. Rodos sekančiame susirinkime susikristalizavosi mintis įsteig
ti gaisrininkų ir Roover skautų skiltis, o taip pat ir pirmosios pagalbos bū
relį, kuriame tilptų ir tos trys kolegės-skautės. Taip pat kilo klausimas 
uniformos: dėvėti seną — skautišką ar įvesti naują — studentišką. Dide- 
liausiu savitos, studentiškos uniformos propagatoriumi buvo SS Draugo-
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vės pirmasis Arbiter Elegantiarum K. Grigaitis. Buvo nutarta laikytis 
skautiškų uniformų pavyzdžio, pasilaikant naujoje studentiškoje unifor
moje, kaip pagrindinį ženklą — skautišką lelijėlę. SSD kepuraitės, juos
tos, ž'mklelio, vėliavos ir šūkio projektus parengė J. Dainauskas, kuris 
gimnazijos laikais daug piešė ir universitete tada buvo pasirinkęs archi
tektūrą. Pagrindinė kepuraitės, vėliavos ir ženklelio skydo spalva buvo pa
sirinkta tamsiai mėlyna, dangaus atspalvio, pagalbinės gi — aukso ir ža
lia. Mėlyna, kiek panaši į rugiagėlių spalvą, turėjo reikšti dangaus gilu
mo skautiškus draugovės siekius, aukso, kiek panaši į pienių spalvą, tu
rėjo simbolizuoti planuojomus darbus, gi žalia, Lietuvos laukų spalva — 
viltį ir tikėjimą, kad draugovės siekiai bus nuolat siekiami. Ženklelis — 
mažas, tamsiai mėlynos spalvos rombas, su aukso spalvos lelijėle, savo 
forma ir spalvomis turįs panašumo į sumažintą Lietuvos universiteto bai
gimo ženklelį, kad nuolat primintų apie pagrindinį studentavimo tikslą: 
baigti aukštąjį mokslą. Šūkis — ‘Ad Meliorem!” buvo parinktas todėl, jog 
jis apibrėžia pagrindinį skautavimo tikslą: tobulėti, visais požiūriais siek
ti ir kilti aukštyn. Uniformas siuvo Kauno vienas kepurninkas, tuo tarpu 
kai kiti studentai savo uniformas taisėsi daugiausia Vokietijoje. Kepurai
tės ir juostos pavyzdį V. Civinskas įteikė rektoratui, nes,to reikalavo uni
versiteto regulaminas. SS Draugovės uniforma tada buvo iš visų ketvir
toji Lietuvos universtiteto studentų uniforma. SS Draugovės skelbimams 
iškabinti buvo įrengta vitrina, su draugovės pavadinimu ir skautiška leli
jėle, tuo įvedant į universtiteto sienas skautiškos veiklos simbolį. Nauja 
uniforma pasipuošę, SS Draugovės nariai pirmą kartą viešai pasirodė per 
Lietuvos Kariuomenės šventės, lakpričio 23 d. minėjimą studentų bažny
čioje ir universitete per iškilmingą minėjimą. Norint ateičiai turėti draugo
vėje naujų narių, SSD buvo pradėta nuo iškylų į paskiras gimnazijas, kai 
jos rengė savo moksleivių balius, ypač ten, kur buvo stipresnės skautų 
draugovės. 1924 m. gruodžio mėn. pirmomis dienomis tokia SSD išvyka 
buvo suorganizuota į Kaišiadorius, 1925 m. sausio mėn. į Šiaulius, vasa
rio mėn. į Panevėžį ir tt. Per tą laiką susiformavo dvi skiltys, kurių vie
nai vadovavo V. Čečeta, o kitai J. Kazakevičius. Veikliausioji buvo gais
rininkų skiltis, kuri visus savo praktikos darbus vykdė Kauno Savanorių 
Gaisrininkų Draugijos būstinėje, Ožeškienės g-je, prie Akmiens laiptų. Pra
dėjus ta ar kita forma reikštis SSD veiklai, tos naujos skautų organizaci
jos užuomazgos laikotarpis pasibaigė.

Aišku, jog keturiasdešimties metų perspektyvoje daug kas ir iš tos 
užuomazgos duomenų šiandieną gal kiek kitaip yra suprantama, vertina
ma, nei tada, 1924 metais tai atrodė SSD steigėjams. Pradžioje taikydami 
savo veiklai klasišką skautų veiklos būdą per skiltis, kas studentiškos, o 
tuo labiau akademinės veiklos plotmėje pareikalavo įvairių reformų. Or
ganizatoriai tačiau, atrodo, pagrinde niekur nebuvo suklydę, nes akade
miniame skautų sąjūdyje ir šiandieną skautybės principų taikymas savo 
kasdieniniame gyvenime esąs sėkmingiausias aidas visai akademikų skau
tų veiklai. “Žodžiai pamoko, gi pavyzdžiai patraukia”, sako sena romėnų 
patarlė. Bet kokiai, o tuo labiau ideologinei yeiklai tai tėra vienintelis veik
los būdas. Idėja sintezės žmogaus tarnybos Dievui, Tėvynei ir Artimui, ku
rią ASS siekia vykdyti nuo pat savo užuomazgos laikų, visų pirma, reika
lauja iš paskiro nario asmeniško veiksmo, idėjos gyvendinimo kasdieną.
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AKADEMINĖ SKAUTIJA IR TIKĖJIMAS

Senj. Antanas Saulaitis, S.J.

Religijos atžvilgiu Akademinis Skautų Sąjūdis stovi viduryje tarp 
kraštutiniškai laisvamanių ir karštai religingai nusistačiusių jų, manytų 
ne vienas lietuvių studentijos žinovas. Kokiu būdu būtų galima apibrėžti 
ASŠ religines ribas ir ištirti jų savybes? Šiuo rašinėliu stengtasi nors trum
pai tikėjimo bruožą ištirti.

Į akademinę skautiją žvelgti galima ideologiniai arba organizaciniai • 
programiniai: į sąjūdį ir j organizaciją. Tirtinas kiekvienas narys asme
niškai ir visa sąjūdžio bendruomenė: asmenų rinkinys ir suasmenintas 
vienetas. Jeigu ASS įtaka išeina iš pačios struktūros ribų, reikėtų atkreip
ti dėmesį ne tik į patį sąjūdį, bet ir į jo pasekmes nario asmenybėje bei 
platesnėje visuomenėje, kartu ir į aplinkos įtaką sąjūdžiui. Dar kitoks bū
das būtų aptarti sąjūdžio ir asmens skautiškas, tautines, akademines, so
cialines, asmenines ir profesines ypatybes. Laiko atžvilgiu minėtina 40 me
tų praeitis — nueitas kelias, artimoji veiklos bei idėjų dabartis ir kryptis 
ateitin. ASS skautiškus bruožus aptarti nelengva, tautiniai dalykai gal 
kiek aiškesni .Religinė sąjūdžio padėtis sudėtinė ir lygiai nelengva nagri
nėti, nes kas religinėje plotmėje būdinga — savaime pasiskirsto daugialy
piu būdu. Šalia tikybos vaidmens sąjūdyje tenka patikslinti tikėjimo są
vokas, kurios su mūsų organizacija surišamos, pvz. atskirti “formalią” ti
kybą nuo religingumo platesniąją prasme ir davatkiškumą nuo gilaus 
asmeninio dalyvavimo tikinčiųjų bendruomenėje. Būtina diskusijose ne
prarasti asmens, akademiko skauto-ės, kurio dėlei, svarbiausia, ASS po 
40 metų bendrai tebegyvuoja.

Norėtųsi trumpai suvesti pagrindinąsias mintis, kurios, tikimasi, raši
nėlyje išryškės .Jose atpažįstama “Dievui, Tau Tėvyne, ir Žmonijai” skau
tiška mintis; ir trys skauto ryšiai su Dievu: gamta, artimas — tauta, sąmo
ninga paties skauto asmenybė:

Kiek daug yra tavo veikalų, o Viešpatie!
Juos visus tu išmintingai padarei.
Žemė pilną tavo gėrybių.

Tas, kuris nemyli savo brolio, kurį yrą matęs, 
negali mylėti Dievo, kurio nėra matęs.

Kas drįs kopti į Viešpaties kalną,
ir kas drįs pasirodyti šventoje jo vietoję;? —

Kas švarias turi rankas ir kas tyrą širdį,
kas nekreipė savo minties į tai, kas niekinga,
ir neprisiekinėjo apgaulingai.1
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Vienu sakiniu tai išreiškia Roland Philipps: “Nebent berniukai turi Die
vo meilę savo širdyse — ir be jos negalima tikrai tarnauti savo artimui — 
nežinau jokio būdo, kuriuo skautybė gali išlaikyti berniuką po to, kai jam 
17 ar 18 metų.”2 Beveik norėtųsi prirašyti: o mes žinome. Į tą “mes žino
me” čia ir atsižvelgiama.

* * *
Kur pradėti religinius Akademinio Skautų Sąjūdžio pagrindus tyrinė

ti? Pirmiausia, skautiškuose praduose matyti, kad skautai nėra formaliai 
religinė organizacija, nors “skautizmas yra tikėjimo išpažintojas” ir “įžen
giamasis laipsnis į Evangelijos dvasią” (St. Šalkauskis).3 Todėl ASŠ savo 
skautiška prigimtimi ir nebus nė kitaip nė daugiau religingesnis už patį 
pasaulinio mąsto sąjūdį. (Tuo pačiu, kaip toliau išryškina, skautybei bū
dingas religingumas kliūna ir ASS nariams). Skautybė nėra nei religija 
nei koks gamtos garbinimas.4

Iš pačių ASS narių turbūt būtų sunku bendrenybę išvesti: kaip ir kiti 
žmonės, jie skiriasi ne tik tikyba, bet ir religingumu, nusistatymais ar 
veiksmais; nepasisektų suvesti kokio skaitlinio vidurkio ar sukurti akade
miko skauto-skautės tipo. Programą peržvelgus gal paryškėtų, kad kai ka
da esame pasitenkinę išviršiniu veiklumu, neskirdami daug dėmesio gi-

Vida Kanišaziskaitė ir Birutė Koncytė 1963 m. Tarptautinėje Prekybos parodoje Či
kagoje, prie Lietuvos paviljono kurį įruošė ASS skyrius. J. Tamulaičio nuotr.
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lesnei ASS prigimčiai, ryšium su žmogaus santykiu su Dievu bei kitais 
nariais Dievu j e. Įdomu būtų 40 metų istorijos studija, kaip ir kiek reli
gingumas iš tikrųjų pasireiškė veikloje, ypač Lietuvoje ir Vokietijoje. Ar 
iš istorijos būtų galima išvadų padaryti apie dabartinius ir ateities reika
lus tuo atžvilgiu, jei parodytų ASS istoriją gerai (ir asmeniškai) pažįstąs 
asmuo.

Šiame straipsnyje stengtasi trumpai (ir gal nevisai pakankamai) ste
bėti sąjūdžio prigimtį, esmę, atsiradusią mūsų sąlygose, kas su jaunatviš
ku užsidegimu buvo įsteigta Nepriklausomoje Lietuvoje ir, pernešta mums, 
laikosi šioje 1964 metų tikrovėje.

Prieš minint akademinės skautijos įvairių bruožų religinius atspal
vius, tiktų pabrėžti, kad kiekvienas ASS narys yra ištisinis, vientisas as
muo, o ne padalintas į įvairius skyrelius. Likimas, ištikęs patį asmenį ar 
vieną jo gyvenimo dalį, paliečia dažnai ir visas sritis. Jeigu pastebimas 
mūsų koks nors veiklos, užsidegimo, motyvacijos nuosmukis, susilpnėja 
kartu tikėjimo dalykai (kaip kartu ir tautiniai ryžtai). Studijų metu pa- 
aštrėję ar padidėję klausimai apie asmenį, Dievą ir religiją arba didesnis 
dėmesys technikai kartu paveiks religinius dalykus (kaip ir lietuvybės at
žvilgiu, pvz. šaltumas); filosofijos, psichologijos, istorijos ir literatūros 
studijos turėtų pagilinti žvilgsnį į žmogų ir visą jį liečiančią tikrovę. Įta
kos ir aplinkos turėtų būti įskaitytos (kaip pvz. Amerikoje baimė išorėje 
savo tikėjimą išreikšti). Nelikome lietuviai studentai nepaliesti pokarinės 
jaunimo dvasios, kurie “nori tik išlikti gyvi”, atmeta savo, tėvų problemas, 
krypsta į kokią apatiją ar kitaip nužmonėja, gąsdydami susirūpinusius ry
tojumi. Neliksime turbūt nepaliesti atgimimo, kuris veržiasi ir pro jauni
mą socialinėje, religinėje, moralinėje plotmėje pilietinių teisių, Peace 
Corps, lay apostolate, visas krikščionių atsinaujinimo ir ekumeninis sąjū
dis. Taigi, nė neigiami nė teigiami religijos aspektai nėra būdingi vien ti
kėjimo klausimui, o labai dažna bendri visam asmeniui, aplinkai, visuo
menei.

* * *
Akademinis Skautų Sąjūdis nuo visų kitų studentų organizacijų ski

riąs! savo“skautiška mintimi”. Koks yra skautybės, kaipo tokios, nusistaty
mas tikybos klausimu?

Skautų sąjūdžio laikysena religijos atžvilgiu pripažinta visų įvairių 
išpažinimų vadovų taryboje yra:

a) laukiama, kad kiekvienas skautas priklausytų kokiai nors tikybinei 
grupei ir lankytų jų pamaldas;

b) kur draugovė susideda iš vienos tikybos skautų, tikimasi, kad drau
gininkas pasirūpins tokia religine praktika ir tokiu instruktavimu, kokius 
jis, pasitaręs su kapelionu ar kitais religiniais autoritetais, laikys geriau
siais;

c) kur draugovę sudaro įvairių tikybų nariai, skautai turėtų būti ra
ginami lankyti savo išpažinimo pamaldas .Stovykloje visos kasdieninės 
maldos ir savaitinės pamaldos turėtų turėti kuo paprasčiausią charakterį. 
Lankymas turėtų būti savanoriškas (Baden-Powell).5

Pareigos ir garbės vaidmuo skautų sistemoje praktiškai rpikalauja ti
kėti Dievą, visų tėvą, žmogaus laisvę (moralinę atsakomybę) ir sielos ne-122
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mirtingumą (dorinę pareigą) (St. Šalkauskis).6 Ši samprata ir tolerantiška 
ir įpareigojanti, nes “pagarba Dievui ir artimui bei pagarba sau, kaipo 
Dievo tarnui, kiekvienos tikybos pagrindas” (Baden-Powell).7 Viena na
rio sąlygų pagal Tarptautinės Konferencijos nuostatus yra, “kad iš narių 
reikalaujame įžodyje būtų žodžiai, kurių prasmė grynai ši: ‘Aš pasižadu 
stengtis atlikti savo pareigą Dievui’ ”.8 O specifinis religinis turinys išpil
domas pasitarus su kiekvienos konfesijos vadovybe ir pagal konfesijos rei
kalavimus. Kodėl taip yra, suprantama, nes skautybės tikslas yra “išauk
lėti gerus piliečius berniukų tarpe, padedant jiems vystyti savo būdą”,9 
ir “lygiai nuoširdžiai laikykitės šiuo atžvilgiu, kaip ir visa kita skautavi- 
me — kitaip skautai yra tik laiką gaišinti. 10

Taigi, a) skautybės religiniai pagrindai būdingi visoms tikyboms, ir 
nusistatymas religijos atžvilgiu yra tvirtas ir aiškus; b) tikybinis turinys 
papildomas skauto-skaūtų konfesijos reikalavimais; c) skautybė pripažįs
ta žmogaus socialinę bendruomenę būseną ir reikalauja bei ragina pri
klausyti “organizuotai” tikybai ir jos veikloje dalyvauti.11

Kuo skautybės pažiūra į tikybą skiriasi nuo kitų arba iš viso pasižy
mi? Skautybės tikslas yra konkrečiu būdu religiją pristatyti ir gyventi, re
alizuoti religinius skauto-ės nusistatymus auklėjime,12 o tai atlikti ne vien 
teorija ar ideologija, bet praktiškai ir veikliai (ne pasyviai). Skautas į 
Dievą keliauja, kaip jau aišku, per gamtą (vienu būdu) ir kartu su kitais 
(labai gilia prasme), nes tarnauti kitiems ir su kitais yra kartu tarnauti 
Dievui. Skautybės įkūrėjas tai apibūdina šitaip: “Tik siūlau, kad Dievą 
pajusti galbūt galima geriau per gamtamokslį negu iš knygų” ir “skaityti 
šventą Raštą, sekti Dievo valios tarp žmonių istoriją, o tą valią vykdyti 
savo gera valia, padedant kitiems”.13 Gamtoje skautas žavisi gyvybe ir 
gamtos nuostabiu planu, tarnaudamas kitiems, jis pajunta ir išreiškia mei
lę, džiaugdamasis gyvenimu ir duodamas iš laimės, pats būna laimingas.

Įdomu pridurti, kad skautybės tikslas yra kartu ir pasaulyje taika, nes 
visi esame to paties Tėvo vaikai ir vienas kitam broliai-sesers: ir tikslas 
ir priežastis yra giliai religinė: “Todėl, prieš išvykdamas, klausiu jūsų, 
skautai, ar stengsitės visomis jėgomis susidraugauti su kitais ir įvykdyti tai
ką pasaulyje?”; “Šis (stovyklos) ženklelis primins jums didelį draugų skai
čių, kuriejms ištiesėte draugystės ranką ir taip pradėjote gera valia įvyk
dyti Dievo taikos karalystę žmonių tarpe” (Baden-Powell).14 Savo pasku
tiniame žodyje B.-P. tai gražiai pasaulio skautams išreiškė: “Aš tikiu, kad 
Dievas mus į šį linksmą pasaulį leido būti laimingiems ir džiaugtis gyveni
mu .. . Gamtos mokslas parodys jums, kiek gražių ir nuostabių dalykų Die
vas padarė pasaulyje, kad jūs džiaugtumėtės . . . Laikykitės savo skauto 
įžodžio visada — net ir nustojus būti berniuku. Tepadeda jums Dievas 
tai įvykdyti.”

Toliau, kuo skiriasi akademiko skauto-skautės laikysena tikėjimo at
žvilgiu? Akademikas daugiau subrendęs asmuo, studentas, inteligentas, ne
retai skautų ir kitų akademikų vadovas. Ar galima būtų akademikams pri
taikyti sakinį, taikytiną skautams vyčiams? — “Negali būti kompromiso 
šiam reikalui suprasti — pareiga Dievui yra skauto vyčio pirmoji ir žy
miausia pareiga.” 15

~ LIET U VOS
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Al. MAŽVYDO 
biblioteka

123

19



Los Angeles skyriaus na
rių grupė po vėliavų įtei
kimo iškilmių.

L. Kančausko nuotr.

Jeigu akademikas iš viso turi bendrą skautišką nusistatymą savo prak
tiškame, nuoširdžiame gyvenime, tai jis tikėjimą išreikš nebe kaip skautu
kas, bet kaip subrendęs ar bręstąs asmuo, vyresnio amžiaus ir didesnio pa
tyrimo. Gamta platesniąją prasme (medžiai, paukščiai) gal nustos savo 
reikšmės ne tik dėl “sumiesčionėjimo”, bet ir dėl naujų domėsiu, o daugiau 
trauks gamta surišta su pačiu žmogumi: jo nuostabus kūnas, nauja gyvybė, 
nepaprastai graži asmens psichologija; arba patrauklus ląstelės ar mole
kulių pasaulis; arba žvaigždynai ir modernaus mokslo atvertas pasaulis. 
Tarnavimas nebereikštų seną bobutę per gatvę pervesti, bet gal viso gy
venimo pašventimas kitų gerovei — šeimoje, tautoje, visuomenėje, profesi
niai, moksliniai ir pan. Asmens sąmoningumas nebebūtų tik vienas gerasis 
darbelis kasdien, bet giliai įžvelgianti suaugusio asmenybė. Džiaugsmas tur
būt nebūtų vien tik gražus saulėlydis ar akimirksnio laimė, o pasitenkini
mas didesnio masto vertybėmis, kurios lieka realios gyvenimo sūkuriuose.

Studentas (kuriais daugelis žmonių iš tikrųjų lieka visą gyvenimą) pa
sižymi noru ir kalimybe toliau mokytis, gilintis, prisidėti prie tautos bei 
žmonijos dvasinio, medžiaginio, kultūrinio lobio. Neatrodytų jam svetimas 
ir gilesnis mokslas tikėjimo — bendrai religijos ir jo paties tikybos, pvz. 
krikščionims šventasis Raštas ir išganymo istorija; veiklus dalyvavimas 
Dievo garbinime ir žmonių bendravime liturgijoje ir pan. Todėl ir būna dis
kusijų, referatų religiniais klausimais, įvairūs kursai ir 1.1. Inteligentišku
mas yra studento ir profesinio žmogaus žymė. Šie studentiški bruožai at
skirtų, manau, akademiką skautą nuo visų kitų šakų skautų religingumo 
atžvilgiu.

Reikėtų pridėti nors trumpą pastabą apie akademiką skautą vadovą 
(pastovų vadovą vienete ar laikiną stovykloje, suvažiavime, spaudoje). “Ko 
reikalaujama iš berniukų, reikalaujama ir iš vadovų”: nebūtinai (ar ne 
tik) mokyti, bet pilnai skautauti.16 Nėra abejonės, kad berniukai ir mer
gaitės bematant nuvokia vadovo, vyresniojo laikyseną ir veiksmus, o gi 
skautai daugiausia išmoksta ne iš užsiėmimų apie mazgus ar pirmąją pa
galbą, o iš vadovo ir vadovės asmenybės (kaip būna šeimoje). Skautų va
dovybė ragina vadovus gerbti religinius ryšius ir dalyvauti tikybinėje veik
loje, atsimindama, kad dalyvavimas skautuose yra taip pat bažnyčios (ti
kinčiųjų bendruomenės) integrali veiklos dalis jaunimo tarpe. Todėl gi 
ir yra religinės patyrimo laipsnių programos, specialybės, kitose sąjungose 
ir tam tikri žymens (Religion and Life Award ir pan.)17 “Mes galime pa
dėti (berniuko) sielai išsivystyti, duodami jam įdomių, gerų darbų atlikti 
ir kreipdami jo Dievo duotuosius polinkius į kasdieninį gyvenimą.”
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Pažvelkime į akademiką skautą-ę kaipo į asmenį, į pilnutinę sąmonin
gą asmenybę, labai artimą kitiems, o kartu ir labai išsiskyrusią. Skautybė 
suglaudžia žmoniškąjį idealą, prie kokio civilizacija pakilusi.18 Nėra abejo
nės, kad tikėjimas (tiek psichologine, tiek metafizine prasme) tvirtina ir 
išlaiko žmogų gyvenimo eigoje, jeigu tikėjimas yra pusiausviras, objektyviai 
ir subjektyviai tikslus (atitinkąs tiek tikrąjai Dievo ir žmonių bendruo
menės sąvokai, tiek asmens psichologijai). ASS dokurųentuose taip pat ryš
kus dorovės bruožas: kilni asmenybė yra vienas reikalavimų naujiems na
riams ir jau įstojusiems. Tuo mūsų sąjūdis formaliai pripažįsta savo skau- 
tiškumo galutinį tikslą ir savo studentiškumo profesinį gilumą.19

Iš skautiškos minties išauga ir draugystė, natūraliai asmens prigim
čiai; taip pat ir džiaugsmas gyvenimu, kurį nemažas skaičius ne tik neti
kinčiųjų, bet ir krikščionių seniai prarado. Šiais keliais pavyzdžiais nori
ma iš tikrųjų pabrėžti tik tai, kad religija yra akademiko kaipo asmens 
dalis, jeigu jis į saye, į savo brendimą žiūri kaip į pilnutinės sąmoningos 
asmenybės augimą, plėtimąsi. Įdomiai išreiškia vilkiukų vadovams vado
vėlio autoriai rašydami: “Ar skautybė padeda mano dvasiniame (viduji
niame) gyvenime? Jeigu ne, tai kas nors atsitiko su mano skautavimu.” 20

Vakarienė ASS suvažiavime Urbanoje 1957 
metais. J. Tamulaičio nuotr.
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Kaip su skauto tikėjimo ryšiu su tautybe, mūsų atžvilgiu, lietuvybe? 
Vien iš praktiškos pusės galima paminėti, kad skautybėje glūdi didelė at
gimimo pajėga (St. Čalkauskis), ir šis atgimimas turbūt pats reikalingiau
sias dalykas lietuvybės atžvilgiu. Nebūtinai, kad daugiau užsiimtume li
tuanistiniais darbais, bet kad išsamiai suprastume tautybės sąvoką ir reikš
mę bendruomeniniame bei asmeniniame gyvenime ir lietuvybės esmę, pras
mę, tikslą. A. Maceina (Jobo Dramoje) aptaria kraštutines asmens padė
tis, kuriose asmuo nepaprastai giliai susitinka su gyvenimo realyfye, kad 
“ne jis (žmogus) yra savos būties autorius” (8 psl.) kančioje, kovoje, kal
tėje, mirtyje. Galima sakyti, kad jeigu ne mes pavieniai, tai visa liieįuvių 
tauta, atsidūrusi bent trijose (jei ne visose keturiose padėtyse) ir mjes( 
dalyvaudami šios tautos bendruomenėje, irgi šias kraštutines situacijas pa
siekiame (gal psichologiškai ne taip ryškiai, bet visvien realiai). Ką tai 
reikštų paskiram lietuviui? Aišku, galima sakyti, daugiau melstis, geriau 
būtų sakyti “poteriauti”. Bet svarbiau savo gyvenime įgyvendinti tą mei
lės sėklą, augančią žmoguje, ir suprasti tos sėklos pradą ir galutinį tikslą: 
ji įdėta ir auginama kitiems Dievuje mylėti ir jos mastas yra ne vien me
džiaginis, bet susijęs su gyvenimo giliausiom realybėm: mūsų gyvenimo 
antgamtiniu tikslu ir kryptimi. Kraštutinėje padėtyje reikalingiems dides
nės pagelbos, paramos, dėmesio (meilės) turėtų ir būti teikiama lietuvių 
tautai 1964 metais, kaip kiekvieno ir lietuvių bendruomenės gyvenimas nu
matys ir leis. Tarnauti — mylėti tautą yra ne tik populiari ar socialinė, 
politinė, naudinga pareiga-privilegija, bet visų pirma religinė pareiga.

Šiame rašinėlyje daugiausia pasitenkinta bendrybėmis ir teorija. Rei
kėtų pridėti dar vieną kitą tikybos sąvoką, kuri paaiškintų skautybės ryšį 
su religija iš religijos pusės. O praktiškesnėmis (nuneigiant ideologinių tie
sų praktiškumo) mintimis rieikėtų pasidalinti kitame straipsnelyje.

196J+ m. ASS “Panemunės stovykloje
G. Peniko nuotr.
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Dievo sąvoka skautybės įkūrėjo mintyje išreikšta šitaip: “Dievas yra 
didžioji meilės dvasia” (God is a vast spirit of love). Meilė yra visų stip
riausias veiksnys. Ta meilės dvasia yra ištikrųjų Dievo dvasia, veikianti 
jumyse.” 21 Todėl skauto Dievas nėra užsirūstinęs raganius, varginąs bau
džiauninkus, nė akademiko Dievas nėra su ilga barzda senelis, kuris ne 
kuo gali domėtis, nė su kuriuo ar kuriame nėra nė įdomumo nė prasmės 
bendrauti, gyventi, santykiauti. Skautybė į tikėjimą žiūri teigiamai ir 
džiaugsmingai: skauto tikyba negali būti niūri, pilna “nedaryk to, neda
ryk taip”. Jo tikėjimas, kaip skautybės įkūrėjas ir skautai ligi šios dienos 
supranta, yra pagarbus visų kitų tikybų atžvilgiu, bet tuo pačiu aiškiai 
pareigingas iš širdies, o ne tik išoriai. Taip pat svetima skautui tikyba 
arba jos supratimas, skiriąs Dievo meilę nuo artimo meilės, jeigu artimo 
meilė kokiu būdu blaško ar atitraukia nuo meilės visų Tėvui. Vienu žo
džiu, tikėjmas, kuris surištas su skautais, yra daugiausia panašus į švento 
Povilo laikyseną (čia reikėtų giliau ir išsamiau ištirt jo laiškus), kuri 
kaip tik yra džiaugsminga, viltinga, nuoširdi, visuotina, o vis dėlto ir 
objektyvi — atitinkanti gyvenimo tiesas (ir krikščionių atžvilgiu — Die
vo apreikštas ir Bažnyčios mokomas tiesas).

Akademinis Skautų Sąjūdis organizaciniai ir ideologiniai yra pagrįs
tas viso sąjūdžio ir kiekvieno nario laikysena tikėjimo atžvilgiu, ir są
jūdžio tikra ateitis pareina ne tiek nuo vien socialinių ar trumpalaikių ypa
tybių, bet nuo sąjūdžio įtakos į nario ir narių bendruomenės vidujinį gy
venimą.
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18 Skautai ir Pasaulėžiūra, 17
19 žr. pvz. Korp! Vytis nuostatus; čia nenagrinėta, kaip skautų pažiūra į tikėjimą 

skiriasi nuo grynai religinių organizacijų; dalinai tai paaiškėja iš minėtų citatų 
apie skautybę.

20 Wolf Cub’s Handbook, Gilcraft, 237, 44-45
21 The Scouter, 1957 vasario men. 27. B.-P. rašyta 1937 metais.
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ASS DABARTINĖJE LSS STRUKTŪROJE

V. s. K. Palčiauskas

I, Truputis praeities faktų
1924.X.16. įsisteigė Studentų Skautų Draugovė Vytauto Didžiojo uni

versitete. 1930 m. persiorganizavo į Studentų Skautų Korp! Vytis ir Stu
denčių Skaučių Draugovę. Iniciatoriai ir steigėjai buvo kuklūs studentai. 
Alma Matris orumas ir didingumas buvo respektuotas kuklumu tų as
menų, kurie ryžosi ką nors naujo pradėti ir padaryti be pretenzijų į dide
lio masto programas.

1947.VII.7. Kasselyje, Vokietijoje, įkurtas Akademinis Skautų Sąjū
dis (toliau vadinamas ASS) ir priimtas laikinas ASS statutas, kuriuo ei
nant visi tremtyje veikią akademiniai skautų-čių vienetai bei draugovės 
apjungiamos į vieną ASS, kuris tremtyje tęsia Kauno ir Vilniaus U-tų 
Studenčių Skaučių Draugovės ir Korp! Vytis tradicijas, turėdamas prieš 
akis naujus uždavinius.

Keista, Lietuva, kaip esminis viso lietuviško veikimo pagrindas, su- 
giauta; tik dalis SSD ir Korp! Vytis narių Vokietijoje, atkūrę savo orga
nizacijas, parodė didesnes pretenzijas — pasivadindami akademikais. Tai 
atsikirtimas naikinimui, pasinešimas į kovą už egzistenciją, tai kietumo 
ir drąsos ženklas.

Tačiau LSS statute, kaip pagrindiniame lietuviškos skautybės struk
tūros paveiksle — mes nematėme atžymėtų nei kukliųjų studentų ir nei 
pretenzingų akademikų skautų organizacijos formų .Tik 1962.VI.26. Ta
rybos priimtame LSS statute ASS jau įstatutintas sąjunginiai kaip atski
ra LSS šaka, lygiagretė su Brolija ir Seserija. Bet tai buvo rezultatas sun
kios ir rimtos operacijos: ASS kaip LSS šaka buvo sudaryta iš Seserijos 
ir Brolijos sudėties. Juk iki to laiko studentės skautės priklausė Seseri
jai, o studentai skautai — Brolijai.

Koks gi galėjo būti motyvas tokio sprendimo, kad nei Seserija nei 
Brolija nesipriešino akademinių skautų ir skaučių vienetų išskyrimui į at
skirą šaką? Atrodo, kad daugiausia lėmė pasitikėjimas. Bet iš kurgi tas 
pasitikėjimas? Jo pradžia 1924.X.16. Jo užtikrinimas 1930. Ir jo pakartoti
nas užtikrinimas 1947.VII.7.

Nežiūrint to, kad Kasselyje sukurta ASS tvarkė savitarpinius SSD ir 
Korp! Vytis santykius, SSD rišosi prie Seserijos, o Korp! Vytis — prie 
Brolijos. Akademinės skautijos veikla tapo padalinta: dalis saviems rei
kalams ir dalis Seserijos respektyviai Brolijos reikalams. Tačiau Seseri
ja ir Brolija suprato, kad akademinė skautija, stiprėdama tobulesnėje sa
vo organizacijos formoje, bus naudingesnė ir Seserijai ir Brolijai, t. y. vi
sai LSS.
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Paskaitos metas “Panemunėje” 1964 m. ASS stovykloje netoli New Yorko.
G. Peniko nuotr

II. Statutinės sąvokos

LSS Statute randame šias sąvokas: A. akademikas-ė skautas-ė; B. aka
deminis skautiškas vienetas ir C. ASS.

A. Akademikas-ė skautas-ė. Kaip matome, LSS visiškai neegzistuoja 
studento-ės skauto-ės sąvoka. Ji palikta akademinių skautiškų vienetų rę- 
gulaminams. Koks gi skirtumas tarp studento skauto ir akademiko skau
to? Skauto prasmė ta pati. Bet yra skirtumas tarp studento ir akademi
ko sąvokų. Studentas yra aukštosios mokyklos studijozas, paprastai kole
gijos, universtiteto, instituto, akademijos. Akademiko turinys platesnis: 
jis apima ir studentą ir tuos, kurie seniai iš studentijos grupės yra išėję 
ir priklauso mokslo institucijai — akademijai, kaip jos aktyvūs nariai.

Taigi, jei Kasselyje 1947.VII.7. buvo pasirinktas akademiko skauto 
vardas — tai padaryta sąmoningai, nes į studentijos skautišką veikimą jau 
aktingai buvo įsijungę tikrai žymios lietuviško akademinio pasaulio as
menybės. Pasirinktas vardas turėjo apimti ne tik to meto, bet ir ateities 
turinį.

Bet gyvenimas iškelia ir kitą klausimą; jei sakai “akademikas skau
tas”, tai gal toks skautas yra kokios nors skautiškos akademijos narys? 
Kaip žinoma, tuo tarpu skautiškos akademijos nėra. Tačiau skautybės 
akademikų LSS visada pasigedo ir pasigenda. Atrodo, kad akademiko-ės 
ir skauto-ės natūralus kelias yra pasiekti akademiškumo ir skautybės sri-
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tyje. Žinoma, tai negali būti masinis ar visuotinis reiškinys. Bet viduti
niškai imant, turėtų būti aukštame lygyje.

Kodėl gi akademikai skautai turėtų siekti akademiškumo ir skautybės 
srityje? Todėl, kad akademikai skautai priklauso intelektualų grupei. Tuo 
jie skiriasi nuo kitų LSS narių. Nežiūrint į tai, kad daugelis ir akademi
kų skautų (vyčių, skautininkų) yra labai stiprūs skautybės teorijoje ir 
praktikoje, bet akademikai skautai turėtų plačiau pasireikšti naujesniu, 
gilesniu, kūrybiškesniu ir moderniškesniu veikimu. Akademikas skautas 
reiškiasi LSS-gos veikime dvejopai: a) sau — savo asmenybės turtini
mu ir b) tarnavimu kitiems — spauda, vadovavimas, labdarybė, specia
lių problemų sprendimas ir pn.

Formaliai imant, akademikas skautas turi atlikti šias sąlygas: a) tu
ri būti akademikas plačiąja šio žodžio prasme ir b) turi priklausyti aka
deminiam skautiškam vienetui. Tai reiškia, kad asmuo gali būti ir skau
tas ir tuo pačiu metu akademikas, bet jeigu jis nepriklausys akademiniam 
skautiškam vienetui — jis dar nebus akademikas skautas LSS-gos statuto 
prasme. Dar kitais žodžiais tą pačią mintį galima ir taip išreikšti: akade
mikas skautas turi būti ir skautas, ir akademikas, ir priklausyti akade
miniam skautiškam vienetui.

B. Akademinis Skautiškas Vienetas, Korporacija ar tolygus akademi
nis skautiškas vienetas yra pagrindinis ASS vienetas (LSS statuto §61). 
Korporacijai tolygūs akademiniai skautiški vienetai yra SSD ar Filisterių 
Skautų Sąjunga. Korporacija suprantama, kaip charakteringa ir tradici
nė Vytauto Didžiojo universiteto korporacija, autonominė universtiteto 
studentų organizacijos forma. Tai yra akademiko-ės skauto-ės tvirtovė. V. 
D. U-tas turėjo statutą, kuris jam suteikė autonomijos statusą. Visos stu
dentų korporacijos ir organizacijos veikė tos V. D. U-to prieglobstyje. Kor
poracijos turėjo pasiduoti statuto nuostatams ir saugotis pašalinių įtakų. 
Ir pats U-to statutas draudė pašaliniams veiksniams reguliuoti studentų 
korporacijų veikimą. Iš to ir kilo nuolatinė santykių problema tarp skau
tiškų vienetų V. D. U-te iš vienos pusės ir L9S vadovybės organų iš ant
ros pusės. LSS vadovybės organai neturėjo tiesioginės dirigavimo teisės 
V. D. U-to jurisdikcijos ribose, o studentiški skautiški vienetai tai supras
dami jautėsi galį derėtis ir tartis ne tik dėl organizacinių formų, bet ir dėl 
savo statuso LSS-gos struktūroje. Tokia padėtis buvo mūsų studentų kor
poracijų VD U-te. Tų pačių korporacijų tęsiniai laisvojo pasaulio universi
tetuose atsidūrė skirtingose sąlygose. Universitetų administracijų santy
kis su studentų organizacijomis skirtingas. Ir iš viso Korp! Vytis, SSD-vė 
ir Filisterių Skautų Sąjunga yra tapusios globalinėmis tarp universtiteti- 
nėmis organizacijomis su nevisai tiksliai sutvarkytais formalumais. Da
bartiniai mūsų akademiniai skautiški vienetai padaro daug naudingo dar
bo LSS-gai ir bendrai Lietuvos reikalui, balansuodami įvairiausiose są
lygose dėl pusiausvyros išlaikymo. Dabartinis jo statusas universitete pa
sikeitė.

Bet čia mums rūpi to pagrindinio akademinio skautiško vieneto da
bartinis statusas LSS-goje. Ar jis pasikeitė, lyginant su Lietuvoje buvusia 
padėtimi? Taip, formaliai statusas pasikeitė. Tačiau autonomijos dvasia 
yra išlikusi ir ji L9S statute respektuojama pripažįstant akademiniam
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skautiškam vienetui autonomijos teises, būtent: a) patys vienetai nusis
tatė savo regulaminus, kurie apima jų organizacinę formą, vadovavimusi, 
tikslus ir uždavinius ir b) patys renkasi savo vadovaujamuosius organus. 
LSS Pirmija tik tvirtina regulaminus (LSS statuto §6). Tačiau Pirmija 
negali regulamino keisti. Ji gali tik patvirtinti arba netvirtinti. Netvir- 
tinimo atveju šalys aiškinasi ir tariasi dėl priimtinos formulės. Patvirtini
mo atveju regulaminas tampa lyg ir sutartimi tarp dviejų šalių: akade
minis skautiškas vienetas nustato, o Pirmija savo tvirtinimu įsipareigoja 
tą regulaminą respektuoti. Tuo būdu šiandien Pirmija atlieka Lietuvoje 
buvusią Universtiteto funkciją — tvirtina korporacijų regulaminus. Kor
poracijos senjorų ar tolygių akademinių skautiškų vienetų visumos tik
rųjų narių sueigos yra vieneto suverenumo šaltinis ir visagalis reikalų 
sprendėjas regulamine nustatytų teisių ir pareigų apimtyje.

Turint minty, kad LSS nariais (Brolijoje ir Seserijoje) gali būti ne- 
skautiškų korporacijų (pvz. ateitininkų, neolituanų ir kt.) nariai ir kad 
jie gali tapti net vyriausiųjų LSS vadovaujamųjų organų pareigūnais (pvz. 
ateitininkų yra buvę Tarybos ir Pirmi jos nariais, neolituanas yra buvęs 
Tarybos pirmininkas), turima akademinių skautiškų vienetų autonomija 
apsaugo jas nuo kitų korporacijų ar universtitetinių draugijų įtakos per 
šiuos asmenis. Ir dar daugiau — autonomija apsaugo silpnesniuosius aka
deminius skautiškus vienetus nuo stipresniųjų hegemonijos.

C. Akademinis Skautų Sąjūdis — ASS. ASS yra integralinė LSS da
lis, susidedanti iš akademinių skautiškų vienetų (LSS statuto §6). LSS or
ganizacinėje struktūroje ASS teisėmis ir pareigomis yra paritetinis Broli
jai ir Seserijai. Tuo būdu ASS yra tapęs trečiąja LSS šaka. ASS Vadijos 
pirmininko dalyvavimas Pirmijoje (LSS statuto §11 c) ir Taryboje (LSS 
statuto §16, B) iš pareigos; ASS sueigos teisė išrinkti 4 Tarybos narius ir 
3 kandidatus (LSS statuto §68); ASS vadijos teisė pristatyti vadovus pa
keli į skautininkų laipsnius, pristatyti kandidatus apdovanoti aukštes
niaisiais Sąjungos ordinais, teisė apdovanoti žemesniais Sąjungos ordinais 
(LSS statuto §30) — visos šios teisės ir pareigos tiesioginiai liečia visos 
LSS reikalus, visos LSS auklėjimo, vadovavimo ir organizacinius klausi
mus. Nuo 1962.VII.26. AS9 ir LSS yra nebe “mes” ir “jūs”, bet tas pats, 
ir ASS yra visiškai atsakingas už bendruosius LSS reikalus, už jos gero
vę, pasisekimą ir ateitį. Taigi, nors 1962.VII.26. LSS Statute priimtas ASS 
vardas skamba ir rašosi taip pat kaip ir 1947.VII.7. Kasselyje priimtasis — 
tačiau jų turinys yra skirtingas. Kasselio ASS apėmė tik Korp! Vytis ir 
SSD, o dabartinio LSS statuto ASS reiškia šakos vardą ir gali apimti da
bar egzistuojančius ir ateityje galinčius atsirasti akademinius skautiškus 
vienetus be pavojaus pažeisti tų vienetų autonomiškumą. ASS, kaip LSS 
šakos, uždavinys yra koordinuoti (LSS statuto §30, C) korporacijų ir joms 
tolygių akademinių skautiškų vienetų veiklą, nepažeidžiant jų autonomi
jos teisių. Tat ASS vadija nediriguoja ir neįsako į jos sudėtį įeinančioms 
korporacijoms ar tolygiems akademiniams skautiškiems vienetams, bet 
koordinuoja jų kooperavimą, dirbant bendriems LSS reikalams.

ASS šakos LSS-goje įsteigimo iniciatyva atėjo iš pačių akademikų 
skautų.’To meto LSS Pirmi jos ir Tarybos ji buvo palankiai priimta ir iš
spręsta. Ne paslaptis, kad tada ir dabar LSS buvo ir yra priešingų, tokiam
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sprendimui nepalankių nuomonių. Ir iš pačių akademikų skautų tarpo iš
girstame balsų, kad šioji LSS organizacinės struktūros reforma gero LSS 
nedavė, kad dėtos viltys nepasiteisino ir kad gal būtų geriau grįžti į se
nąją organizacinę struktūrą, kurioje akademikai skautai sutilptų Brolijo
je, o akademikės skautės — Seserijoje. Kaip pažiūros šiuo klausimu rutu
liosis — parodys ateitis. Šiandieną tik vieną dalyką galima teigti: ateities 
sprendimas daugiausia lems paties ASS vaidmuo ir svoris bendroje LSS 
veikloje; kiek pats ASS pajėgs pateisinti viltis ir perspektyvas, turėtas 
kuriant atskirą šaką LSS-goje. Gi pati pagrindinė priežastis buvo — tai 
sudarymas galimai palankesnių veikimo sąlygų intelektualinei LSS na
rių grupei. Intelekto reikšmė organizacijai yra taip pat svarbi, kaip ir at
skiram individui. Intelektualiai pajėgios organizacijos veikla toliaregiš
kesnė ir jos reikšmė bei įtaka aplinkai stipresnė. Tai kasgi netrokštų, kad 
ir mūsų akademinė skautija, sulaukusi gražių 40-ties brandos metų, bū
tų lemianti intelektualine ir moraline pajėga ne tik LSS-goje, bet ir reikš
mingas veiksnys bendrame lietuvių tautos kovos fronte už Lietuvos ir 
lietuvių tautos ateitį
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Korp! Vytis garbės narys a.a. prof. Ste
ponas Kolupaila kalba ASS Čikagos sky
riaus rengtame jo 70 m. amžiaus minėjime.

J. Tamulaičio nuotr.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ IDEOLOGIJA

1964 METAIS

V

Fil. Andrius Senbergas

Websterio žodynas duoda keletą reikšmių žodžiui ‘ideologija’. Bend
rai tai yra idėjų mokslas. Gal geriausiai tinkanti šio simpoziumo tema yra 
“Ideologija — galvosena (outlook on life) charakteringa tam tikram in
dividui ar grupei”. Kyla klausimas, kokia yra galvosena, kuri charakte
rizuotų akademiką skautą? Iš karto atrodo nesunkus klausimas atsakyti, 
bet kai pradedi nagrinėti atskirų akademikų galvosenas, pvz. fil. Avižienio, 
fil. Dundzilos arba bandai surasti “Antrojo kaimo” ideologiją, susidaro 
nevisai aiškus vaizdas.

Ieškant akademikų ideologijos, kokia ji dabar yra, ėmiausi Korp! Vy
tis regulamino ir radau specifinių ideologijos dėsnių.

Pirmoje vietoje yra kova už Lietuvos laisvę. Toliau korporacijos na
riai vadovaujasi skautų įstatais, kaip ir visi kiti vyresnio amžiaus skau
tai. Trečias svarbus siekis yra taurios asmenybės ugdymas. Prie to pri
siminiau mūsų spalvų reikšmę, kuri reflektuoja mūsų ideologiją, būtent: 
kilnumą, taurumą ir tvirtumą, o A. S. D. tai būtų ištikimybė idealams, 
kraujas išlietas už Lietuvos laisvę, viltis.

Iš šitų dėsnių ir iš asmeniškos patirties bendraujant su akademikais, 
bandžiau suformuoti Amerikos lietuvio skauto akademiko ideologiją, ko
kia ji man dabar atrodo ir kokia turėtų būti ateityje.

Nuo pat A. S. S. įsikūrimo skautiška dvasia ir ideologija buvo svar
biausia mūsų organizacijos ypatybė. Skautavimas pagal Baden-Powell’į 
yra berniukams žaidimas, kuris leidžia būsimam vyrui išvystyti savo kū
no ir dvasios jėgas naudingam tarnavimui Dievui, savo kraštui ir artimui. 
Skautiškas, nesavanaudiškas tarnavimas kitiems yra krikščioniškas idea
las. Tikėjimas žmogaus galimybe tobulėti rėmėsi humanizmo filosofija, 
kuri kartu su krikščionybe sudaro skautiškos ideologijos bazę. Dėl to 
skautų judėjimas yra ne tik žaidimas vaikams, bet tam tikra gyvenimo 
filosofija ir suaugusiems.

Kas berniukui įstatai būti tiesiam, švariam, atidžiam jaunuoliui, tas 
skautui vyčiui, akademikui-ei, ir skautininkui pasikeičia į norą išvysty
ti savyje kilnų, taurų ir tvirtą charakterį.

Tačiau Baden - Powell’is nenumatė tremties lietuvių - amerikiečių 
akademiko skauto visų problemų. Pirmiausia “savo kraštas” jam (B. P.) 
buvo aiški sąvoka, o mums tai dažnai kelia konfliktą. Tautiškumo išlai
kymas ar krašto išlaisvinimo darbai irgi nebuvo įrašyti skautavime. Svar-
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biausia skautiška veikla nebuvo tiesioginiai numatyta ugdyti ar lavinti 
aukštuosius mokslus einančio ar baigusio studento protui, nebent jis bū
tų miškininkas ar archeologas. Paprastai paėmus, mazgų rišimas ir Mor
zės abėcėlė studentui turėjo pasikeisti į filosofinių mazgų atpainiojimą 
ar paskaitas apie veikimą stereophonic, hi-fidelity sistemos. Tad prog
resas, tremties padėtis ir Amerikos studentavimas turėjo gerokai paveik
ti ne tik akademikų skautų veiklą, bet ir ideologiją.

Lietuvoje, kaip aš įsivaizduoju, skautų organizacija galėjo pašvęsti 
savo energiją išauklėti naudingą tvirto charakterio lietuvį. Visa aplinka 
— šeima, bažnyčia ir bendruomenė padėdavo tam tikslui. Čia, Ameriko
je, tautiškumo išlaikymas ir Lietuvos išlaisvinimo darbai pasisavina di
delę dalį skautų organizacijos energijos. Dalis, kuri tenka charakteriui 
ugdyti, kartais sunkiai prasiskverbia į T.V. ir “Beatle kultūros” apsėstus 
protus. Tai tinka daugiau mūsų jaunesniesiems broliams ir sesėms. Aka
demikai sutinkame panašią situaciją tik aukštesniu lygiu. Šalia tautiš
kumo ir lietuviškos aplinkos išlaikymo dalį mūsų dvasios energijos iš- 
eikvojame konfliktui, kylančiam iš susidūrimo skirtingų kultūrų, ideo
logijų ir lojalumų. Tas konfliktas egzistuoja ne tik tarp lietuviško ir ame
rikoniško pasaulio, bet ir mūsų pačių tarpe. Skirtingų ideologijų žmonės 
dabar randasi toj pačioj korporacijoj ar organizacijoj. Kiekvienas narys 
savaip interpretuoja įstatus, tradicijas ir ideologiją, o priimtų kandidatų 
dvasia ir nusistatymai dažnai nesutampa su vyresniu nariu, bet priimti, 
atrodo, reikia beveik visus, pvz. mažose kolonijose, kuriose penkios kor
poracijos dalinasi penkiais nariais. Tokias sąlygas, kaip nerūkymas, ne- 
gėrimas, priklausymas vyčiams, atrodo, baigiame atmesti vien dėl prak
tiškų sumetimų. Prie subrendimo kai kurių ideologijos reikalavimų, ku
rie išskirdavo ideologines studentu organizacijas Lietuvoje, ne vien aka
demikai, bet ir kitus, tremties korporacijos dabar turi panašius narius, 
paskaitas, stovyklas ir pobūvius. Visos bando išlaikyti lietuvybę, išlais
vinti Lietuvą, supažindinti lietuvius su lietuvaitėmis.

Tuo būdu, mano manymu, skautiško charakterio auklėjimo tikslas 
užėmė aiškiai antrą vietą. Lietuviškumo garbinimas, paneigiant kitas ver
tybes, dabar dažnai sukelia rūpestį ar nusivylimą. Problema buvo gan 
vaizdžiai iškelta “Antrojo kaimo” Šančių chuliganų istorijoje su komen
tatoriaus pasiteisinimu — “Bet juk tai lietuviški chuliganai”. Gerai, kad 
pradėjome rūpintis ir kitom gal ir platesnėm vertybėm, būtent: tiesos ieš
kojimu, tarnavimu Dievui, kraštui ir artimui. Kai kalbu kraštui, galvoju 
ne tiek apie Lietuvą, kiek apie Ameriką. Čia noriu patvirtinti, kad kaip 
būsimi šito krašto profesionalai ir piliečiai, turime nemažą pareigą loka
linei bendruomenei

Išnagrinėję dabartinę mūsų ideologiją ir jos problemas, bandykim 
sintetizuoti tinkamą ir praktišką akademiko gyvenimo kelią. Noriu čia 
suformuoti ir pabrėžti tik vieną mūsų ideologijos aspektą, kurį laikau 
svarbiausiu, būtent: charakterio ugdymas. Baden - Powell’is laikė jį svar
biausiu, ir mes pasekime tuo keliu.

Charakterio ugdymo idėja, rodos, yra labai paprasta. Jeigu nori būti 
geras tenisininkas, turi bendrauti su gerais žaidėjais, išmokti taisykles ir 
svarbiausia daug treniruotis. Panašiai yra ir su profesijom. Lygiai tas
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pats tinka ir išvystyme stipraus charakterio. Pirmiausia reikia bendrauti 
su kitais, kurie gerai įšsilavinę ar tvirtesnio charakterio, antra, turime iš
studijuoti savo charakterį ir jo ugdymo būdus. Bet svarbiausia reikia tre
niruotis, kad išvystytum visus savo potencialus ir nugalėtum silpnybes. 
Pats individas turi atsakomybę šitam darbui. Kiekvienas iš mūsų turi pir
miausia žiūrėti, kad jo asmenybė eitų vis geryn. Tai vygdome ir be aka
demikų organizacijos. Jos (organizacijos) tikslas yra sujungti visus tuos, 
kurie pasirinko tą akademišką skautišką kelią pavadinimu: “Ad Melio- 
rem!” Einame grupe, vadindamiesi broliu ir sese todėl, kad pasitikim vie
nas kitu ir žinome, kad susilauksime pagalbos ar pavyzdžio, kai labiausiai 
reikės. Tokioje šviesoje pažvelkime atvirai į mūsų sąjūdį. Neklausiu da
bar, ar jis išlaiko lietuvybę, ar jis suruošė mums linksmus pobūvius ir 
geras stovyklas, bet ar jis padeda ugdyti kilnesnius charakterius. Ar sro
vė mus traukia pirmyn ir aukštyn į tobulybės kalną, ar ji neša mus že
myn, Kai mus gundo Baden - Powell’io minėti pavojai, visokie azartai, 
gėrimas ir kiti pasitenkinimai, ar sąjūdžio nariai mums sako: “Brolau, se
se, žiūrėk aukštyn, susilaikyk, kovok — mes su tavim!” Ar gal girdime 
kitą balsą, kuris sako išjuokdamas: “Ką tu čia nori įrodyti? Teeina savai
me!” Ar mes grįžtame iš stovyklų dvasiškai sustiprėję ar išsisėmę, nuo
širdžiai nutarkime, kad per savo organizacinę veiklą ugdome tauresnes, 
kilnesnes ir tvirtesnes asmenybes. Nors tai reikalauja darbo ir susivaldy
mo, bet supraskime, kad didžiausią laimę ir asmenišką pasitenkinimą 
gausime tik tuo būdu. Ateityje mūsų Sąjūdis turėtų atkreipti didesnį dė
mesį į asmenybės auklėjimą ne tik vadovaujant skautų vienetuose, bet 
ir savo tarpe. Tik taip “Ad Meliorem!” šūkis įgaus pilną prasmę, ir mes 
pajėgsime tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui.

New Yorko studentų 
skautų rengtoje jazinųjų 
dailininkų parodoje.

G. Peniko nuotr.
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įvyktai LZnomeiuar
Š.m. lapkričio mėn. 1 d. Čikagos 

Jaunimo Centre įvyko akademinės 
skautijos 40-tojo gimtadienio minėji
mas. Pamaldos Tėvų Jėzuitų koply
čioje, vainiko padėjimas prie pamink
lo už laisvę žuvusįems, iškilminga su
eiga ir vakare akademija su vakarie
ne praėjo šventiškoje, rimtoje nuo
taikoje. Visa buvo kruopščiai paruoš
ta ir suorganizuota. Be priekaištų 
praėjusi šventė įrodė, kad, įdėjus 
nuoseklaus darbo, galima surengti 
vertingą įvykį.

Kaip paprastai, didžią rengimo dar
bo dalį atliko maža grupelė skyriaus 
narių. Mes, kurie atėjome iškilmin
gai ir maloniai laiką praleisti, turi
me jiems tarti nuoširdų dėkui.

* * *
Džiugu asmeniškai ar spaudoje 

sekti taip vadinamosios jaunosios kar
tos kūrybinius pasireiškimus. Jauną
ja karta šiose eilutėse laikome jau 
šiapus Atlanto ėjusius aukštesnius 
mokslus. Atidžiau pažvelgę, matome 
visą eilę meninių apraiškų. Koncer
tuose girdime netoli dešimties solis
tų, kurių didžioji dauguma yra mo
teriškosios lyties atstovės. “Antra
sis Kaimas”, jaunų satyros teatro mė
gėjų grupė, pakartotinai išparduoda 
vietas parengimų salėse.

Šia proga norime kiek plačiau su
stoti prie jaunųjų dailininkų parodos, 
kuri neseniai vyko Čikagoje. Susibū
rę į savąjį klubą, jie jau treti metai 
iš eilės rengia parodas, kurios susi
laukia gausaus lankytojų būrio ir 
spaudos dėmesio. Šįmetinėj(e parodo

je dalyvavo 13. Štai jie: Dalia Ance- 
vičienė-Verbickaitė, Nijolė Banienė, 
Birutė Bulotaitė, Regina Jautokaitė, 
Vida Krištolaitytė, Algis J. Mikele
vičius, Valentinas Ramonis-Ramonai- 
tis, Elda Rundzaitienė, Stasys Šimai
tis, Zita Sodeikienė, Jonas Strungys, 
Algirdas Trinkūnas ir Giedrė Žum- 
bakienė.

Aplankę parodą, su apgailestavimu 
pastebime, kad dalyvautojų tarpe 
trūksta žymių jaunųjų dailininkų 
“alumnų”, kaip Kęstučio Zapkaus, 
Henriko Blyskio, Vytauto Virkau. 
Taip pat šiose parodose būtų įdomu 
matyti ir kitų vietovių iškilesnius 
jaunuosius dailininkus.

Nebandysim kritiškai šios parodos 
vertinti, nes nesamu meno kritikai. 
Norime tik pastebėti, kad šie jaunie
ji dailininkai, lygiai kaip ir kitų me
no sričių atstovai, iš visuomenės, o 
ypatingai iš spaudos, nelaukia ir ne
nori tuščių pagyros liaupsėjimų, ky
lančių iš klaidingos prielaidos, kad 
turime visas jaunimo pastangas tik 
girti, kad jokiif būdu jo nenustum
ti nuo lietuviškojo pasaulio. Priešin
gai — jaunimas laukia vertingos kri
tikos objektyviai patiekiamos tos sri
ties žinovų kritikų.

Su malonumu pastebime, kad keli 
šių metų parodos dalyviai yra ASS 
nariai. Tai: Dalia Ancevičienė, Biru
tė Bulotaitė, Valentinas Ramonis, Zi
ta Sodeikienė ir Algirdas Trinkūnas.

* * *
Jau eilė n^etų, kaip Tėvų Jėzuitų 

leidžiamas “Laiškai Lietuviams” žur-
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nalas skelbia konkursus rašiniams 
įvairiomis gyvenimiškomis temomis. 
Čių mteų konkursas yra ypač įdomia 
tema: tėvų ir jaunimo santykiai. Ne
vienas šių eilučių skaitytojas bus ne
tolimoje praeityje išgyvenęs šios te
mos liečiamas problemas. Šįmet kon
kurse yra ir naujenybė — atskira da
lis skirta jaunimui, autoriams nevy- 
resniems 20 metų amžiaus.

Akademikai skautai turėtų atkreip
ti dėmesį į žemiau spausdinamą kon
kurso skelbimą.

KONKURSAS APIE JAUNIMĄ IR TĖVUS

Jaunimui 13-19 metai yra perėjimo til
tas iš vaikystės į suaugusio dienas. Tai kri
tiškas laikas ne vien bręstančiam jaunuo
liui, bet ir juo besirūpinantiems tėvams. 
Jausdami šios problemos svarbą, “Laišką 
Lietuviams” šumalo vardu skelbiame ra
šinio konkursą, tema SANTYKIAI TARP 
TĖVŲ IR BRĘSTANČIO JAUNIMO, ku
rie galėtą būti svarstomi įvairiose tarp sa
vęs besirišančiose srityse: pedagoginėj, so
cialinėj, pasaulėžiūrinė j, tazitinėj, dorinėj, 
religinėj ir kt.

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizde
lis ar pan.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 
žodžią, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiąs- 
tas kartu su atskirame vokelyje užrašyta 
tikrąja autoriaus pavarde bei adresu “Laiš- 
kz{ Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636. U.S.A., nevėliau 
1965 m. vasario 10 d. Atsiąsti rašiniai tam
pa šumalo nuosavybe ir gali būti jame 
spausdinami. Skiriamos trys premijos: I — 
70 dol., II — 40 dol. ir III — 30 dol.

Norėdami, kad ir jaunimas pasisakytą, 
skelbiame konkursą ta pačia tema jaunimui, 
nevyresniam 20 metą amžiaus, skirdami 
dvi premijas: I — 30 dol. ir II — 20 dol. 
(rašiniai turi būti pažymėti “Jaunimo kon
kursui").

“Laišką Lietuviams" redakcija

Dr. Giedrė J. Natkevičiūtė-Matienė

Gimusi 1940 m. Alytuje, Lietuvoje. 
Clevelande baigė Notre Dame gimna
ziją. Studijas pradėjo Notre Dame 
kolegijoje. Kent State universitete 
gavo biologijos bakalaurato laipsnį, š. 
m. birželio 10 d. suteiktas Clevelan- 
do Western Reserve universtiteto 
odontologijos mokyklos dantų gydy
tojos diplomas. Studijuodama Kent ir 
Western Reserve universitetuose, 
buvo atžymėta dekano garbės sąra
šuose .

Parašė studiją “Pulpal Injuries 
Caused by Placement of Gold - Foil 
Restoration and their Prevention”, 
kuri buvo išspausdinta profesinėj pe
riodinėj spaudoj.

Dr. G. Matienė yra pirmoji mote
ris priimta Omicron Kappa Upsilon 
National Dental Honor Society.

Skautauja nuo mažų dienų. Akty
viai veikė Cleveland© Neringos skau
čių tuntįe, Akad. Skautų Sąjūdy, Lie
tuvių Studentų Sąjungoje ir dalyva
vo Čiurlionio ansambly.
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KlWgUj y?^-JleRfynele1
BRONIAUS KVIKLIO “MŪSŲ LIETUVA”

Dr. Aleksandras Flateris

Šiemet išėjo iš spaudos daugelio 
lietuvių seniai laukiamo Broniaus 
Kviklio veikalo “Mūsų Lietuva” (Lie
tuvių Enciklopedijos Leidykla, So. 
Boston, 1964) pirmasis tomas. Kny
gos turinys nusakytas žodžiais: “Kra
što vietovių istoriniai, gįeografiniai ir 
etnorafiniai bruožai”. Šie žodžiai ge
rai apibūdina “Mūsų Lietuvą”, nes 
joje aprašoma dabartis ir praeitis 
kiekvieno Lietuvos miesto, miestelio, 
bažnytkaimio, žymesnio dvaro ar kai
mo. Pirmasis, jau išėjęs tomas paskir
tas Rytų Lietuvai; dar laukiami du 
tomai, kurių vienas apims Vidurio 
Lietuvą, antras — Vakarų Lietuvą. 
Veikalas monumentalinis: pirmasis 
tomas turi 752 puslapius, kuriuose 
aprašyta apie 360 vietovių. Jei sekan
tys tomai bus panašaus dydžio, tai 
“Mūsų Lietuva” bus vienas didžiau
sių iki šiol lietuvių kalba parašytų 
veikalų.

Ši knyga yra labai vertingas įna
šas į Lietuvos pažinimą, kuriuo ne 
tik mes, bet ir ateinančios kartos ga
lės pasinaudoti, norėdamos geriau 
susipažinti su savo kraštu; ji yra įdo
mi ir tiems, kurie Lietuvą gerai pa
žįsta ir tiems, kurie jos nebeprisi
mena ar nėra matę. Lituanistikoje 
pirmą sykį tokiu mastu išeita į iki 
šiol mažai paliestą sritį: pavienių vie

tovių ir jų istorijos aprašymą. Iki 
šiol kone visi Lietuvos tyrinėtojai ri
bojosi tokiais Lietuvos gyvenimo 
bruožais, kurie yra reikšmingi visam 
kraštui, kuriai jo pagrindinei daliai 
ar didesniam miestui. Mažai kas pri
siminė, kad mūsų tauta visad gyve
no pasiskirsčiusi paskirais kaimais, 
parapijom, valsčiais, apskritim ar pa
vietais ir kad, norint pažinti jos gy
venimą, galima nesitenkinti bendruo
ju visos Lietuvos vaizdu, bet taip pat 
tyrinėti tai, kas vyko ar vyksta kiek
viename, kad ir smulkiame Lietuvos 
kampe. Palyginus su kitais kraštais, 
jų tarpe ir Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, mes turėjom labai ne
daug studijų apie kokį miestelį ar 
valsčių, tokių kaip, pavyzdžiui, Jono 
Rugio “Švėkšnos praeitis”, pasiro
džiusios Chicago j e prieš dešimtį me
tų.

Bronius Kviklys užsimojo aprašyti 
ne kurią vieną, bet visas Lietuvos 
vietoves. Nors esame nuo Lietuvos 
atskirti geležine uždanga ir medžia
gos rinkimas turėjo būti ųepaprastai 
sunkus, bet jos surinkta tiek, kad 
vien bibliografija užima kone šešius 
smulkiu šriftu atspausdintus pusla
pius, kuriuose suminėta apie 564 kny
gos, brošiūros, žemėlapiai, periodiniai 
leidiniai ir straipsniai. Jau vien me-
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džiagos surinkimas buvo milžiniškas 
darbas, tad nenuostabu, kad “Mūsų 
Lietuvos” rengimas užsitęsė jau dau
gelį metų. Reikia atsiminti, kad au
torius “Mūsų Lietuvai” tegalėjo pas
kirti nuo tiesioginio darbo atliekamą 
laiką: :vakarus ir savaitgalius. Rytų 
Lietuvos aprašymą pasunkina tai, 
kad apie ją yra mažiau medžiagos 
lietuvių kalba ir kad net garsių isto
rinių vietovių lietuviški pavadinimai 
nėra galutinai nusistovėję, pvz. sa
kome Alšionys ir Alšėnai, Krėva ir 
Kriavas ir pn.; pagaliau šaltiniuose 
randama informacija apie tą pačią 
vietą ar įvykį dažnai kiek įvairuoja, 
ypač smulkmenose, o tiksliai nusta
tyti tikrą versiją šiuo momentu sun
kiai įmanoma.

Knyga susideda iš išsamaus įvado, 
pavadinto “Lietuvos Žemė ir Žmo

nės”, ir didelio skaičiaus savyje už
baigtų, įvairaus ilgumo straipsnių, 
liečiančių kokį miestą, miestelį ar 
apylinkę. Jų plačiausias Vilniaus 
miesto aprašymas, kuris užima apie 
šimtą puslapių, o trumpiausias — 
vos keletą eilučių. Kiekvienas toks 
straipsnis yra pilna, kad ir dažnai 
trumputė, monografija, kurioje duo
tas vietovės geografijos, istorijos, 
gamtos, istorinių bei architektūrinių 
paminklų, tautybių santykių ir vie
tos žmonių kovos už lietuvybę apra
šymas. Perskaičius tokį straipsnį, iš
kyla ryškus duotos apylinkės ar vie
tovės vaizdas, jos žmonės, gamta ir 
praeitis. Vaizdingumą dar padidina 
gražios iliustracijos — daugiausia 
nuotraukos, kaikurios jų padarytos 
visai neseniai. Matome būdingas mie
stelių gatves, gamtovaizdžius, įdomes-

Sesių gretos 1964 m. akademinėje stovykloje. G. Peniko nuotr.
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nius pastatus, bažnyčias, dvarų rū
mus ir 1.1.

Pavienių vietovių monografijos su
tvarkytos pagal apskritis ir sritis. 
Aprašomoji Lietuvos teritorija api
ma visą kraštą iki 1920 metų Mask
vos sutartimi nustatytos sienos rytuo
se ir pietuose, atseit dabartinę Lie
tuvos TSR ir dalį Gudijos TSR. Į ry
tus bei pietus už 1920 metų ribos mi
nimos Gudijos vietovės, kuriose gy
vena ar gyventa lietuvių.

Pirmame “Mūsų Lietuvos” tome 
aprašoma teritorija autoriaus suskirs
tyta į dvi sritis: Vilniją arba Piet
ryčių Aukštaitiją ir Rytų Aukštaiti
ją; ir viena ir kita sritis turi žemių, 
kurios Nepriklausomybės dvidešimt- 
metyje gulėjo abiejose demarkacijos 
linijos pusėse. Sritys padalintos į to
kias apskritis, kokios jos buvo tarp- 
kario metu tiek Nepriklausomoj Lie
tuvoje, tiek lenkų okupuotoje krašto 
dalyje. Kadangi lenkų valdymo lai
kais apskričių ribos buvo išvestos 
neatsižvelgiant į Maskvos sutartim 
nustatytą rytinę Lietuvos sieną, dau
gelis tų apskričių buvo 1920 metų 
sienos perkirstos ir tik jų dalys įėjo 
į aprašomąją Lietuvos teritoriją. Pa
gal teritirinį suskirstymą, kurio pri
silaikoma “Mūsų Lietuvoje”, Vilniją 
ištisai ar dalinai sudaro šios apskri
tys: Vilniaus, Trakų, Lydos, Ašme
nos, Alytaus, Vileikos, Maladečinos, 
Valažino, Ščiutino ir Gardino, o Ry
tų Aukštaitiją — Švenčionių, Bres
laujos, Zarasų, Utenos, Rokiškio ir iš 
dalies Ukmergės apskritys. Tik pir
mų trijų Rytų Aukštaitijos apskričių 
aprašymas randamas pirmame tome. 
Iš teksto nepaaiškėja, pagal kokį kri
terijų padarytas šitoks regioninis su
skirstymas ir kodėl jis parinktas “Mū
sų Lituvai”. Tačiau Lietuvos re
gionalizmui nėra bendrai priimtų tai
syklių, ir autorius turėjo teisę pasi
rinkti sau priimtiniausią teritorinio 
padalinimo metodą.

Trumpai tariant, “Mūsų Lietuva” 
yra tikra Lietuvos kraštotyros enci
klopedija .Nėra abejonės, kad toks 
veikalas jau seniai buvo reikalingas, 
bet iki šiol nieko panašaus nebuvo 
padaryta. Per Nepriklausomybės dvi
dešimtmetį informacija apie pasie- 
nias smulkias Lietuvos daleles buvo 
sunkiai prieinama. O juk tada buvo 
pakankamai kompetetingų žmonių, 
lėšų ir laiko panašų ar net didesnį 
veikalą išleisti su žymiai mažesniu 
vargu ir pastangomis negu kad da
bar. Buvo Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
kuri ypač rūpinosi Rytų Lietuvos rei
kalais ir jos populiarinimu Nepri
klausomos Lietuvos žmonėse. Tačiau 
nei visos Lietuvos, nei Rytų Lietu
vos ar kurios kitos krašto dalies mas
tu sistematiško vietovių aprašymo 
nebuvo parengta. Reikėjo dvidešim
ties metų tremties, sunkių darbo są
lygų ir sunkiai prieinamų šaltinių, 
kad susilauktume visų Lietuvos kam
pelių aprašymo.

Susipažinę su “Mūsų Lietuvos” pir
muoju tomu, su nekantrumu laukia
me kitų tomų pasirodant. Broniaus 
Kviklio pastangomis yra padarytas 
didelio masto įnašas į Lietuvos paži
nimą, ir visi lietuviai turėtų tinka
mai įvertinti jo atliktą darbą, kuris 
ir mums patiems labai naudingas ir 
su kuriuo malonu pasirodyti prieš ki
tataučius. Mes, Akademinio Skautų 
Sąjūdžio nariai, turime pagrindo 
džiaugtis, kad taip žymus įnašas į 
lietuvių tautos kultūrinį lobyną yra 
padarytas mūsų brolio, ilgamečio 
Korporacijos ir Sąjūdžio veikėjo, 
“Mūsų Vyčio” steigėjo ir pirmojo re
daktoriaus ir buvusio Korp! “Vytis” 
pirmininko.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

KNYGOS:

DR. J. PRUNSKIS. Mokslas ir religija. Iš
leido “Lietuvių Dienų” leidykla. 1964. 142 
psl. Kaina $2.00.

Mokslui ir technologijai atsiekiant vis di
desnių laimėjimų, modernus žmogus despe
ratiškai ieško savo vietos ir prasmės pasau
ly. Santykis tarp mokslo ir religijos yra la
bai aktuali tema. Kun. Prunskis gvildena 
šj klausimą savo naujausioj knygoj ir su
pažindina lietuvius skaitytojus su pasisa
kymais žymių mokslininkų, kurie priėjo iš
vados, kad mokslas negali apsieiti be Die
vo sąvokos.

NERIMĄ NARUTĖ. Relikvijos. Poezija; 
lyriniai natiurmortai. Išleido “Lietuvių Die
nų” leidykla. 1964. 72 psl. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus. Kaina $2.00.

“Relikvijos” yra pirmas poezijos rinki
nys Kazimieros Bulsienės, kuri po Nerimos 
Narutės slapyvardžiu jau kurį laiką reiš
kėsi mūsų spaudoj. Visi 54 eilėraščiai yra 
lyrinio pobūdžio ir skirti grynai lietuviškai 
tematikai. Jie nei turiniu nei forma nepa
sižymi ypatingu originalumu.

ŽURNALAI:

LIETUVIŲ DIENOS (LITHUANIAN 
DAYS MAGAZINE). 1964. Vol. XV. Nr. 
6(145); Nr. 7(146); Nr. 8(147). Red. B 
Brazdžionis (4364 Sunset Blvd., Hollywood 
29, California). Prenumerata $6.00.

Šitas populiarus ir savo margumu beveik 
reklaminis žurnalas stengiasi atžymėti vi
sus svarbesnius įvykius lietuviškam pasau
lyje: suvažiavimus, sukaktis, minėjimus, 
pavienių asmenų atsiekimus ir pn. (Lietu
vių Kongresas, lietuvių krepšininkų rung
tynės Australijoj, Lietuvių Diena New 
Yorko pasaulinėj parodoj ir t.t.) Kiekvie
nam numery randame poezijos ir beletris
tikos, dažniausiai ištrauktos iš naujų lei
dinių; taipgi pristatomi lietuviški dailinin
kai su savo darbų pavyzdžiais. Kadangi 
žurnalas leidžiamas lietuvių ir anglų kal
bomis ir tokiu būdu automatiškai tampa 
“reprezentaciniu”, būtų pageidautina kritiš- 
kesnė nuotraukų atranka ir atidesnė ang
lų kalbos priežiūra.

PĖDSEKIS. LSS Austraijos rajono skau- 
tų-čių laikraštis. 1964. Nr.8(83), Nr. 9(84). 
Leidžia Aušros Tunto “Geležinio Vilko” 

Draugovė. Vyr. red. s. B. Žalys (9 Lloyd 
Avenue, Yagoona, N.S.W., Australia).

Budėkime. LSS Anglijos rajono leidinys. 
1964. Nr. 42. Buvusiai redaktorei Danutei 
Sadūnaitei-Sealey išvykus į JAV, redak
toriaus pareigas perėmė ps. V. Ignaitis (2 
Russell Street, Trinity Road, Bradford, 
Great Britain).

Lokalinio pobūdžio, rotatorium spausdin
ti leidiniai, sutelkią įvairių skautiškų ži
nių ir informacijų.

SKAUTŲ AIDAS. Mėnesinis lietuvių 
skautų-čių žurnalas. Oficialus LSS orga
nas. 1964. Nr. 5, 9, 10, 11. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Vyr. red. v.s. A. Saulai- 
tis (Old Colonial Road, Oakville, Conn.). 
Prenumerata $3.00.

Senj. Antanas Saulaitis, S.J., praveda pa
šnekesį “Panemunės” stovyklautojams.

G. Peniko nuotr.
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Pirmasis dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondo 
mecenatas — Pranas Gudas. ASS šventės 
Čikagoje metu jam buvo įteiktas mecenato 
aktas. A. Kezio, S.J. nuotr.

Skautų Aidas, be abeją, nereikalingas di
desnio pristatymo, nes reikia manyti, kad 
kiekvienas skautas ir skautų vadovas žur
nalą prenumeruoja ir remia. Kiekvienam 
numeryje randame auklėjamo pobūdžio pa
siskaitymų, stovyklų aprašymų, nuotraukų 
ir medžiagos skautiškam ir tautinio ugdy
mo auklėjimui. Labai naudingas s. Dai- 
nausko vedamas Tautos Istorijos skyrelis. 
Paskutiniuose numeriuose pradedama spau
sdinti atsakymus į “Skautišką ir Lituanis
tinį Konkursą”. Reiškiame pagarbą redak
cijai ir redakciniam kolektyvui už sąžinin
gą ir kruopštų žurnalo paruošimą.

LITU ANUS. Lithuanian Quaterly. Volu
me 10. No. 1. Spring 1964. Red. T. Remei- 
kis (P.O. Box 9318, Chicago, Illinois). Pre
numerata $3.00.

Pagaliau pasirodė ilgai lauktas šių me
tų pirmas numeris naujam ii- brangesniam 
knyginiam formate. Tiek išvaizda (meninė 
preižiūra dail. Kurausko), tiek moksliniu 
ir kalbiniu požiūriu numeris yra kruopščiai 

ir rimtai paruoštas. Visas numeris yra 
skirtas Kristijonui Donelaičiui. Dalis me
džiagos mums jau pažįstama iš šių metų 
“Aidų” kovo mėn. numerio. Rašo A. Vaške
lis: “Life and Age of Kr. Donelaitis”; A. 
šešplaukis: “Donelaitis and German Lite
rature”; P. Rėklaitis: “Iconography of the 
Lithuanian Peasant in Lithuania Minor”. 
Apžvalginėje dalyje randame svetimšalių 
atsiliepimus apie Donelaičio kūrybą (Je- 
naische Allgemeine, 1818; Saturday Re
view, 1869). Labai vertinga dr. Maciūno ir 
dr. Ostrausko bibliografija. Gerą ketvirta
dalį žurnalo užima Donelaičio kūryba an
gliškam vertime.

Turbūt nėra nė vieno skauto akademi
ko, kuris vienu ar kitokiu b”du nebuvo su
sidūręs su “Lituanus” ir kuris vienu ar ki
tu laiku nesisielojo “Lituanus” išlaikymu 
ir tobulėjimu. “Lituanus” pradėjo savo ke
lionę kaip Studentų Sąjungos leidinys, bet 
nuo 1964 metų leidžiamas Lituanus Funda
cijos. Tuo pačiu laiku redaktoriaus parei
gas perėmė Tomas Remeikis. Įspūdingas 
redaktorių ir redakcinio kolektyvo sąrašas 
įrodo, kad svarbiam tikslui galima sėkmin
gai sutelkti įvairių organizacijų ir kartų 
atstovus. Sąraše randame pavardes mūsų 
žymių vyresniųjų mokslininkų ir savo sri
ties specialistų: L. Dambriūnas, J.,Girnius, 
V. Trumpa, J. Balys, P. Zunde; jaunosios 
kartos atstovus: I. Užgirienę, Bronių Vaš
kelį, Birutę Bulotaitę (tech, red.), Vytau
tą ir Zitą Dudėnus, L. Petrauskaitę, D. 
Koklytę, A. Skirmuntaitę. Atsižvelgiant į 
šitą ilgą sąrašą, galime tikėtis, kad redak
cija suspės išleisti sekančius tris šių metų 
numerius nepertoliausioj ateity.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. 
Leidžia Tėvai Pranciškonai. 1964. Nr. 7, 
8. Red. Antanas Vaičiulaitis (680 Buck
wick Ave., Brooklyn, N. Y.). Meninė prie
žiūra dail. T. Valiaus. Prenumerata — 
$6.00.

“Aidai” yra pilnai užsitarnavęs savo 
reputaciją, kaip subrendęs katalikiškos 
minties kultūros žurnalas, pasižymįs rim
tais moksliniais straipsniais. Be to, kiek
vienam “Aidų” numery randame pluoštą 
atrinkto? poezijos ir regularų knygų įver
tinimo skyrių.

Pasibaigus dr. Maciūno išsamiai stu
dijai apie A. Strazdą, pradėta nauja tąsa 
Stasio Santvaro straipsnio apie Mykolą 
Vaitkų. Spalio mėn. numery prel. Ladas 
Tulaba rašo apie Vatikano suvažiavimą, 
o dr. šešplaukis apie lietuviškus pėdsakus
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‘Lauželis, lauželis..
G. Peniko nuotr.

Shakespearo dramose “Tempest” ir “Win
ter’s Tale”. Puikiai dokumentuotam 
straipsny dr. šešplaukis jam įprastu pre
ciziškumu analizuoja ilgus bandymus at
sekti šaltinius, ant kurių Shakespearas 
bazavo savo vėliausias dramas.

Žurnale taipgi kritiškai įvertinami 
Lietuvių Kongresas Washingtone, LKMA 
suvažiavimas New Yorke ir Lietuvių Die
na New Yorko pasaulinėj parodoj. Priei
nama išvada, kad nežiūrint visų trūkumų, 
Lietuvių Dienų New Yorke reikia vertinti 
teigiamai. Ši diena, sutelkusi apie 2,000 
dalyvių ir 16,000 žiūrovų, atkreipė didžio
sios spaudos dėmesį. Net New York Times, 
normaliai nesimpatizuojantis pavergtų 
tautų problemoms laikraštis, įdėjo ilgoką 
aprašymą ųeišvengdamas ir politinio mo
mento. šitame krašte dėmesį atkreipia 
tiktai masinio pobūdžio įvykiai — ir mūsų 
masinis suvažiavimas pasirodė gera prie
monė palaikyti mūsų vardą gyvu ameri
kietiškoje visuomenėje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS. Tėvų Jė
zuitų religinės ir tautinės minties kultūros 
mėnesinis žurnalas. 1964. Vol. XV. Nr. 

7, 8, 9. Red. Kęstutis Trimakas, S. J. 
(2345 West 56th St., Chicago, Ill.). Me
ninė priežiūra dail. A. Kurausko; foto
grafijos Algimanto Kezio, S.J. Metinė pre
numerata $3.00.

Šitas auklėjančio pobūdžio žurnalas 
yra skirtas platesnei lietuvių katalikų vi
suomenei. Naujos ir energingos redakci
jos rankose jis žymiai tobulėja išvaizda 
ir turiniu. Žurnale apstu popularių ir ak
tualių straipsnių ir smulkių informacijos 
žinių, kurios nesiriboja vien lietuviška 
veikla. Visa medžiaga yra gerai parinkta 
bei kondensuota, ir perduota lengvu sti
lium. Sprendžiant iš daugėjančių skaity
tojų laiškų ir pasisakymų, atrodo, kad re
dakcijai sekasi surasti prasmingą dialogą 
su savo skaitytojais. Rugsėjo mėn. nume
ryje Vacys Kavaliūnas rašo apie Done
laičio “Metų” žmogų ir pasaulį; lapkričio 
numeryje spausdinamos LKMA 6-jo su
važiavimo paskaitų ištraukos ir išvados. 
Numeris papuoštas dėmesio vertais stip
riais ir kūrybingais Žibunto Mikšio lino 
raižiniais; J. Rėklaitis pristato šį grafiką 
trumpame straipsnyje, lygindamas jį su 
tos pačios kartos reprezentantu poezijoj 
— Vladu Šlaitu.
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MARGUTIS. 1964 Vol. 37 Nr. 7, 8, 
9. Red. Algimantas Mackus (6755 South 
Western Avenue, Chicago, Illinois). Pre
numerata $5.00.

Senojo “Margučio”, įsteigto Antano 
Vanagaičio 1926 metais, liko tik senasis 
vardas. Paskutinių metų bėgyje žurnalas 
perėjo visišką transformaciją ir dėl to 
yra vertas platesnio pristatymo. Jaunas ir 
gabus redaktorius “Margučiui” uždėjo sa
vo štampą ir žurnalui suteikė savitą im
presionistinį bruožą, kuris jį išskiria iš 
kitų žurnalų. Prie šito įspūdžio, be abejo, 
prisideda žurnalo skoninga išvaizda. Kiek
vienas numeris yra iliustruotas puikiai 
parinktom mūsų dailininkų darbų nuot
raukom, dažnai ryšiumi su ‘interview”. 
Kiekvienam numery randame poezijos ir 
beletristikos pavyzdžių, nesibaidant ir ver
timų iš kitų kalbų (rugsėjo numeryje ran
dame trumpos latvio rašytojo Janio Vese- 
lio novelės vertimą). “Margučio” veda
mieji ir komentarai yra suglausti ir labai 
subjektyvūs, suspėję pasižymėti aštria kri
tika; jie turėtų būti įdomūs kiekvienam 
akademikui, kuris domisi lietuvišku kultū
riniu ir politiniu gyvenimu.

“Margučio” puslapiuose užtinkame 
vyresnių ir jaunesnių rašytojų ir poetų 
pavardes. Liepos mėn. numeryje randame 
fragmentus iš Antano Škėmos rankrašti
nio palikimo; L. Mockūnas aptaria naują 

prancūzų romano kryptį Robbe-Grillet kū
ryboj. Spalio mėn. pradėta spausdinti jau
no rusų poeto Josifo Brodskio teismo ste
nograma, kuri skaitoma kaip kokia ab
surdiška drama. Išsamiai straipsniais re
cenzuojamos naujos knygos: Blekaitis ra
šo apie Nykos-Nyliūno “Hamletą”, Birutė 
Drungienė taikliai kritikuoja Tyruolio 
“Ten kur Nemunas banguoja” ir Liūtas 
Mockūnas analizuoja “Mindaugo nužudy
mą” kaip istorinį romaną.

GIMTOJI. KALBA. Bendrinės kalbos 
laikraštis. Liet. Kalbos Draugijos orga
nas, leidžiamas JAV LB Kultūros Fondo. 
1964. Nr. 2(24). Red. L. Dambriūnas — 
(5348 S. Talman St., Chicago, Illinois). 
Red. komisija: dr. P. Jonikas, dr. A. Sa
lys, dr. P. Skardžius. Prenumerata $2.00.

Laikraštis leidžiamas žymiausių mūsų 
kalbininkų, nagrinėja klausimus, susiju
sius su taisyklingu lietuvių kalbos varto
jimu, ir yra rekomenduojamas kiekvienam 
akademikui, kuris domisi lietuvių kalba ir 
stengiasi rašyti lietuviškai. Laikraštyje 
randame apžvalgą naujų lituanistinių dar
bų ir “Klausimų Kertelę”, kur skaityto
jams duodami atsakymai, kaip išversti to
kius žodžius, kaip pvz.: “computer”, “part 
time work” ir pan. St. Barzdukas šiame 
numeryje vertina M. Katiliškio “Šventa
dienį už miesto” kalbiniu požiūriu.
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JURGIS ŠEN BERGAS 1964. m. rugpiūčio 
mėn. baigė Fenn College, Cleveland, Ohio, 
įsigydamas B.A. iš anglų kalbos.
Jurgis gimė Kaune 1939 m. Į vilkiukus 
įstojo jau Ausburge, Vokietijoje. Skauta- 
vimą tęsė toliau Clevelande, priklausyda
mas skautų tuntui ir vyčių būreliui. Korp! 
Vytis spalvas gavo Jubilėjinėj stovykloj 
1963 m. Jis aktyviai dalyvauja studentų 
veikloje — buvęs Studentų Sąjungos sky
riaus iždininkas. Jurgis yra smarkus te- 
tenisininkas, žaidęs savo mokyklos ir Cle- 
velando “Žaibo” teniso komandose. Taip 
pat yra Čiurlionio ansamblio choristas.
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^pastogėje
L. S. S. VADOVIŲ SĄSKRYDIS

Rugsėjo 19-20 d. į Cleveland^ suvažiavo 
net 170 skaučių vadovių. Nepabūgusios nuo
vargio, jos važiavo iš New Yorko, Bostono, 
Worcesterio, Hartfordo, Dertoito, Čikagos, 
Omahos, Toronto ir Hamiltono. Kurios pa
čios negalėjo dalyvauti, atsiuntė savo pa
geidavimus ir sveikinimus raštu, kaip iš 
Los Angeles, Vokietijos, Anglijos ir Aus
tralijos. Sąskdydį sveikino LSS Pirmijos 
pirmininkas s. E. Korzonas, vs. M. Budrie
nė, vs S. Kairys, Skautams Remti Dr-jos 
steigėja (dar nepriklausomoje Lietuvoje) 
p. B. Navickienė ir kt.

Sąskrydis atidarytas pakeliant gairelę su 
įrašu: “Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse”. Sąskrydžio vedamoji mintis — tai 
tautinio auklėjimo būtinybė skaučių veik
loje. Tą temą labai vaizdžiai pateikė paš
nekesiu s. A. Augustinavičienė.

Iš praktinio skautavimo pravestos dvi 
skilties sueigos, kurios nors buvo vienodos 
savo tema, būtent: “Skautybė naudinga ir 
padeda artimui”, bet visai skirtingos savo 
pobūdžiu. Clevelandietė s. A. Balašaitienė 
pravedė sueigą pagal šių laikų mergaitės 
kasdieninius įpročius — su “bulvių druož- 
lėmis”, nešiojamu radio aparatėliu, stoka 
lietuviškų žodžių ir t.t. Čikagietė ps. B. Vin- 
dašienė pravedė sueigą su rikiuote, rapor
tu, gyvu pašnekesiu, į kurį buvo įtrauktos 
visos skilties skautės. Abi sueigos buvo pra
vestos įdomiai ir susilaukė gyvų diskusijų, 
taip, rodos, ir prašėsi trečioji sueiga su 
senomis tradicijomis ir moderniais meto
dais. Keistoka, kad jaunosios vadovės bu
vo daugiau už senojo stiliaus sueigą.

Buvo skaitomos dvi diskusinės temos: s. 
B. Kožicienės “Vadovės asmenybė ir vado
vavimas” ir f ii. G. Mariūnaitės “Jaunosios 
kartos vadovės problemos” (paskutinioji 
bus ištisai atspausdinta “Mūsų Vytyje”). 
Temos sukėlė rimtų diskusijų. Bene svar

biausia ir aktualiausia sąskrydžio tema 
buvo “Vyresniųjų skaučių problemos”. Bu
vo pravestas simpoziumas, dalyvaujant či- 
kagietėms vyr. skautėms — Baraitei, Bobi- 
naitei, Lesniauskaitei ir Raslavičiūtei. Mo
der atorė buvo vyresniųjų skaučių skyriaus 
vedėja ps. D. Koklytė-Lukienė. Po ilgų ir 
įdomių diskusijų prieita išvados, kad vyr. 
skautės turi turėti savo veikimui nustaty
tas gaires. Dabar jos išeina vyr. skaučių 
kandidačių programą, duoda įžodį, ir vei
kimas baigtas, nes ne visos tinka vadovau
ti skautėms.

Noriu pabrėžti, kad tas pat tinka ir skau
tei akademikei, kuriai šiandien prikišama, 
kad ji nėra skautė, o tik skautės vardą ne
šioja. Aš nekalbu apie skautę akademikę, 
kuri dirba Seserijoje kaip skaučių vadovė, 
o tokių yra daug. Sąskrydyje dalyvavo 
apie 30 skaučių akademikių. Yra vietovių, 
kur skautės akademikės ant savo pečių ne
ša visą skautišką darbą. Bet reikia jų vei
kimui naujų gairių, kurios padėtų jaunai 
lietuvaitei turtingai ruoštis lietuvės moters 
gyvenimui pagal vyr. skautės įžodžio kil
nų pažadą. Vyresnioji skautė, o juo labiau 
akademike, turėtų būti lyg mūsų tautos 
apaštalas, skelbiąs mūsų tėvynės kančias, 
vargus, jos grožį ir tradicijas. Džiugu bu
vo klausytis jaunųjų vadovių diskusijų me
tu kalbant gražia, žodinga lietuvių kalba.

Darbingoji diena buvo užbaigta Cleve- 
lando Neringos tunto sueiga, įžodžiu, gai
rės nuleidimu .ir linksmuoju laužu, kurį 
pravedė vs. J. Bobinienė, padedama vyr. 
skaučių: Baraitės ir Bobinaitės. Linksmai 
skambėjo dainų pynės, ir maloniai nuteikė 
smagūs vienetų pasirodymai.

Sekmadienio rytą vs. Ona Zailskienė, ly
dima keletos skautininkių, nuvežė gėlių 
puokštę ant Lietuvos prezidento ir LSS 
šefo Antano Smetonos kapo, o s. M. Joni-
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kienė ir dar 11 skautininkių, daugiausia 
akademikių, atlankė fil. D. Kesiūnaitės ka
pą ir uždėjo gėlių puokštę. 11 vai. visas są
skrydis su tautine vėliava dalyvavo pa
maldose. Parapijos klebonas, laimindamas 
skaučių darbus, pasakė labai turiningą ir 
grasų pamokslą. Po pamaldų žygiavome j 
lietuvių parapijos salę, kur laukė iškilmin
gai padengti stalai. Tai Cleveland© skau
čių mamyčių darbas, o taip pat rūpest:n- 
gos sąskrydžio šeimininkės vs. I Jonaitie
nės ir tuntininkės sesės V. Butkienės rū
pestis. Vaišėse dalyvavo bendruomenės ir 

spaudos atstovai. Visus džiugino toks gau
sus vadovių sąskrydis. Sąskrydžio progra
mos vadovė vs. F. Kurgonienė tik dairėsi, 
kaip čia greičiau vaišes užbaigus, nes rei
kalų dar daug, o laikas bėgo.

Pabaigoje Vyriausioji Skautininkė pada
rė trumpą vadijos darbų apžvalgą, be to, 
buvo aptartas uniformų suvienodinimo rei
kalas ir taip pat talka “Skautų Aidui”.

Sąskrydžiui Clevelande baigiantis, visos 
sustojo ratu, sudarydamos rankų grandi
nę, ir suskambėjo “Lietuva brangi, mano 
tėvyne”.

V.8. Sofija Statkienė

Broliškas sveikinimas 
naujai sesei akademikei.

G. Peniko nuotr.
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ASS JUBILĖJINĖ ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE

Dar turbūt net ir gaidžiai miega, o ma
ne negailestingas žadintuvas jau kelia iš 
lovos. Žadintuvas — moderniško pasaulio 
automatiškas sutvėrimas: paspaudi myg
tuką ir nutyla, ,bet tėtė — tai kitas reika
las. Su jo pagalba šiaip taip išsikrapštau 
iš lovos ir nulekiu į Jaunimo namus deko
ruoti salės. Jaunimo namai dar tylūs kaip 
žemė, tik ant laiptų užsimiegojusi sėdi ki
ta punktuali sesė. Iš kažkokio kampo iš- 
dyksta Jaunimo namų vedėjos tėvas Ku
bilius. Stumdamas šluotą pražygiuoja be- 
niūniuojantis sargas. Po gero pusvalan
džio Jaunimo namai jau pilni gyvybės. Šį 
rytą juos daugiausia užvaldė akademikai 
skautai, šiandieną, lapkričio 1 dieną, mi
nime savo sąjungos 40 metų sukaktį.

Visi dirbame. Stiprūs broliai kilnoja sta
lus. Švelnios sesės tiesia baltas staltieses, 
neša gėlių puokštes. Ant scenos laipo bro
lis Algis Trinkūnas, ir kitų brolių padeda
mas, kabina savo meniškas dekoracijas. 
12-tą valandą metame viską, kas baigta ir 
nebaigta, ir su vėliavomis nužygiuojame į 
bažnyčią, kur šv. mišias atnašauja ir pa
mokslą sako tėvas Kubilius.

Pučia stiprus vėjas. Plevėsuoja vėliavos. 
Iš Jaunimo namų sklinda švelnūs vyrų cho
ro dainų garsai. Prie Laisvės paminklo 
Jaunimo namų sodelyje išsirikiuoja gau
sios akademikų eilės. Pegerbiame žuvusius 
už tėvynės laisvę. Fil. Bronius Kviklys 
mums trumpai primena mirusius akade
mikus. Sukalbame tylią maldą. Padedame 
prie paminklo baltų žiedų vainiką.

Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje, Ame
rikos žemėje, jau guli mūsų korporacijai du 
brang’s asmenys — garbės narys prof. Ste
ponas Kolupaila ir Kęstutis Kasponis, Či
kagos Korp! Vytis vėliavos mecenatas. Ne
pamirštame ir jų. Kelios mašinos patrau
kia kapinių link. Ant mirusių brolių kapų 
padedame geltonų chrizantemų puokštes; 
uždegame mažas žvakutes. Kapinėse tyla, 
tik rudens vėjas drasko ant medžių užsili
kusius lapus ir mėgina užpūsti žvakių lieps
ną.

Ketvirtą valandą po pietų Jaunimo na
mai vėl atgyja. Vyksta uždara ASS sueiga. 
Pakeliame 5 junjorus, 8 kandidates. Gru
pė ilgamečių akademikų įstoja į filisterių 

eiles. Po pakėlimų visi drauge giedame 
tradicinę “Gaūdeamus”. Aiškiausiai skam
ba senųjų filisterių, dar Lietuvoje studija
vusių, balsai. Minutę pamirštu, kad mes 
čia Jaunimo namuose, o visus bežilstan- 
čius filisterius matau kaip karštus studen
tus, pasipuošusius korporacijos spalvomis, 
kepuraitėmis, dalyvaujančius universiteto 
paraduose, ir juntu, kad mes šį vieną kar
tą per metus tikrai esame visi — jauni ir 
seni — tikri sesės ir broliai — artima skau
tiška šeima. Seka formalūs sveikinimai. Se
sės savo kand. globėją Birutę Koncytę ir 
pirmininkę Daną Kriščiūnaitę apdovanojo 
raudonų rožių puokštėmis.

Programą trumpai perima Mūsų Vyčio 
redaktorius Vytautas Germanas. Jis padė
koja visiems M. V. skaitytojams, rėmėjams, 
o redakcinio kolektyvo narius apdovano
ja įrištais M. V. komplektais.

Pagaliau visi formalumai baigti. Nekant
rūs broliai po kelis kartus mėgina sveikinti 
naujas tikrąsias nares, sega joms raudo
nus bei baltus gvazdikus. Neatsilieka ir se
sės. Kambaryje viešpatauja juokas. Nau
jieji senjorai ir filisteriai pakyla į orą.

Prasideda viešas minėjimas. Pagrindinę 
kalbą sako brolis fil. Palčiauskas. Fil. Dai- 
nauskas, vienas iš Korp! Vyties steigėjų, 
mums patiekia savo gražių atsiminimų 
pluoštą. Fil. B. Kviklys pristato pirmąjį 
Vydūno Fondo garbės narį — Praną Gudą, 
kuris jau ilgus metus be paliovos remia 
lietuvius studentus skautus. Fil. Vengrys 
jam įteikia garbės nario diplomą. Sveikina 
įvairios kitos korporacijos.

Trumpa pertrauka. Vaišinamės visokiais 
skanėstais. Seka įdomi programa. Dainuo
ja mūsų pačių solistė fil. Nerija Linke
vičiūtė. Prie pianino jai akomponuoja bro
lis Šimkus. Muzikas Armonas labai gražiai 
pagroja violončele. Visi klausytojai sutin
ka, kad programa tikrai pirmaeilė.

Salėje pasigirsta muzika, šoka visi. Šo
ka viską: tangus, valsiukus, twistą ir net 
lietuvišką kubilą. Salėje žmonių retėja. Pa
darę skautišką ratš, dainuojame “Ateina 
naktis”. Pasibaigė šventė.

“šventė tikrai oriai praėjo”, ištaria toks 
pat orus filisteris. r/k
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Eilė sesių dalyvavusių Se
serijos sąskrydyje Cleve- 
lande rugsėjo 19-20 d.

V. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDAS
• Šią vasarą Clevelande sukūrė šeimą fil. 
Stepas Matas ir fil. Giedrė Natkevičiūtė. 
Tai graži skautiška pora, pasižymėjusi 
skautų akademikų tarpe. Giedrė šią vasa
rą baigė odontologijos mokslus, o Stepas 
jau prieš keletą metų įsigijo chemijos dak
taro laipsnį.
• Fil. Nijolė Garlaitė ir Paulius Žygas su
kūrė skautišką šeimą. Nijolė Clevelande 
užbaigė mokslus. Dabar jaunoji pora ap
sigyveno Bostone, ir Harvardo universite
te Paulius tęsia mokslus.
• Spalio 25 d. Čiurlionio namuose įvyko 
bendra visų akademikų sueiga. Sueigos tik
slas buvo panagrinėti akademinio sąjūdžio 
tikslą ir nustatyti ateities darbo planą. 
Pareikštas didelis susirūpinimas stoka jun- 
jorų. Didelė priežastis glūdi tame, kad 
akademikai gali rinktis kandidatus tik iš 
buvusių skautų tarpo. įdomu išgirsti, kaip 
kiti skyriai šį reikalą sprendžia. Po dis
kusijų sekė kavutė ir buvo rodomos filmos: 
viena apie slidinėjimo sportą, o antra apie 
Leonardą Da Vinci, jo meną ir gyvenimą.
DETROITAS
• Detroito naują ASD valdybą sudaro: 
Violeta Ogilvytė — pirmininkė ir Izabelė 
Kukučionytė — kand. globėja.
• Lapkričio 22 dieną Detroito akademikai 
turėjo smagią iškylą ir laužą, kurį prave
dė Rimas Griškelis. Vakare, iškylos metu, 
po atviru dangum akademikų spalvomis pa
sipuošė: Marytė Marcišauskaitė, Birutė Ši- 
leikytė, Irena Bitinaitė, Rimantas Bražys 
ir Rimantas Rūkštelė.

• Detroito skyrius sveikina savo aktyvią 
narę Vidą Kukučionytę sukūrusią lietuviš
ką šeimą su Vyteniu Damušiu.
LOS ANGELES
• Darbo dienos savaitgalyje Los Angeles 
skyrius stovyklavo prie Horseshoe ežero, 
Mommoth ežerų apylinkėje, apie 300 my
lių į šiaurę nuo Los Angeles. Stovyklai 
vadovavo sen j. Donatas Januta. Suvažia
vo virš 30 akademikų. Jų tarpe buvo ir 
keletas svečių iš toliau: Regina Sakalaus
kaitė iš Mūncheno, o iš San Francisco su 
motociklu atvažiavo Arvydas Rimas. Ofi
cialią programos dalį išpildė Donatas Ja
nuta, duodamas pašnekesį apie akademiš- 
kumą, ir Algis Karalius skaitęs Jono Me
ko “Aš, Amerika ir Lietuva”. Šalia to iš
tvermingesni stovyklautojai ėjo trijų va
landų iškylon pamatyti keletą parko žy
mesnių vietovių. Į stovyklą grįžo su pūs
lėtom kojom ir nežmoniškais apetitais. Va
karais po laužo vyko politinės priešrinki
minės diskusijos — demokratai bandė per
rėkti respublikonus ir atvirkščiai.
• Los Angeles skyriaus metinė šventė įvy
ko spalio 24 d. Tautiniuose namuose. Iš
kilmingoje sueigoje pasižadėjimus davė 
Gražina Prušinskaitė, Giedrė Venckienė ir 
Erdvilas Janulaitis. Po uždaros sueigos se
kė 40 m. ASS veiklos minėjimas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos konsulas dr. Bielskis su 
ponia ir eilė kitų svečių. Fil. M. Naujokai
tis skaitė paskaitą apie ASS pradžią ir 
veiklą Lietuvoje. Toliau buvo vaišės ir 
smagūs šokiai.
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Gražiame Kalifornijos 
kalnų slėnyje, 1961,. m. 
Los Angeles ASS 
stovykla.

• Šiais metais ASD ir Korp! Vytis įsigijo 
skyrių vėliavas. Sekmadienį, lapkričio 8 d., 
vėliavos buvo iškilmingai pašventintos. 
Krikšto tėvais buvo fil. Milda Mikėnienė 
ir fil. Liūtas Grinius.
• Lapkrišio 26-29 d. (Padėkos savaitgalį) 
Blue Jay resort patalpose įvyko Lės An
geles akademikų žiemos stovykla. Stovyk
lai vadovavo Birutė Lembergaitė. Progra
mų sudarė fil. Griniaus paskaita, liečianti 
pernai metų LSS balsavimus ir jų įtaką 
akademikams; iškyla į sniegą (dirbtiną ir 
tikrą) su slidėm; filmos iš žiemos stovyk
los ir praeitų akademinių pobūvių; ASD 
kandidačių vedamos diskusijos tema: “Miš
rios vedybos”.
NEW YORKAS
• Korp. Vytis naują valdybą sudaro sen
jorai: Ričardas Legeckis — pirmininkas, 
Vladas Bileris — vicepirmininkas, Saulius 
Navasaitis — iždininkas, Giedrius Klivečka 
— sekretorius.
• ASD skyriaus nauja valdyba susideda iš 
sekančių asmenų: pirmininkė — Audronė 
Senkutė, iždininkė — Auksė Budreckienė, 
sekretorė — Jūratė Kleizaitė ir kandidačių 
globėja — Aldona Šileikytė.

• Fil. Romas Kežys, FSS N. Y. skyriaus 
pirmininkas, per šių metų Lietuvių Ben
druomenės rinkimus buvo išrinktas į LB 
Tarybą.
• Korp! Vytis ir ASD spalio 17 d. Atletų 
klubo salėje, Brooklyne, buvo surengę nuo
taikingą “Initium Semestri”. Atsilankė 
gausus būrys New Yorko studentų.

URABANA
9 Urabanos skyriaus naują ASD valdybą 
sudaro šios sesės: Dalūnė Pociūtė — pir
mininkė, Aušra Jurkynaitė — kandidačių 
globėja, Rugilė Rygertaitė — sekretorė ir 
iždininkė. Į Korp! Vytis valdybą įeina Al
fredas Kleinaitis — pirmininkas ir Justi
nas Bavarskis.
• Lapkričio 8 dieną įvyko skyriaus meti
nė šventė. Šventė praėjo labai šeimyniškoj 
nuotaikoj. Į senjorus buvo pakeltas Jonas 
Nalis. Po uždaros sueigos Urbanos sesės 
parodė savo kulinarinius gabumus, pavai- 
šindamos visus susirinkusius svečius savo 
keptu kugeliu.
• Lapkričio 13 dieną trys mašinos, pilnos 
akademikų, patraukė miškų link, kur įvy
ko linksmas laužas.
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• Ir šiais metais Urabanos lietuviai stu
dentai dalyvaus universiteto International 
Fair, kuri įvyks gruodžio 11-12 d. Progra
moje šoks tautinių šokių grupė ir bus pa
ruošta maža parodėlė. Tautinių šokių gru
pei jau antri metai vadovauja sen j. Alfre
das Kleinaitis.
• Į Urbanos skyriaus Studentų Sąjun
gos valdybą įeina šie akademikai: Vytau
tas Palčiauskas — vicepirmininkas ir Da
lia Ažubalytė — sekretorė.
WORCESTER
• Šių metų rugpjūčio mėn. 15 d. Maironio 
parke įvyko Worcesterio ASS skyriaus an
troji metinė šventė. Uždaros sueigos metu 
tikrosios narės pasižadėjimus davė Saulu
tė Stoškaitė ir Renata Baziliauskaitė.

Povilas Šimkus, jau antrosios kartos lie
tuvis, davė platesnį pranešimą akademi
niam jaunimui ir visuomenei apie gyveni
ni Lietuvoje ir įspūdžius Vilniuje, jam 
ten lankantis šių metų gegužės mėn.

Vakare įvykusiame koncerte programą 
išpildė Worcesterio ASS skyriaus nauja so
listė t. n. Aušra Vedeckaitė ir f ii. Adolfas 
Venclauskas.

Vakaro pelnas paskirtas “Mūsų Vyčiui” 
ir “Lituanus” paremti.
• Šių metų akademikų Jubiliejinės stovyk
los, įvykusios prie New Yorko, programą 
parengė Worcesterio ASS skyrius. Pačioje 
stovykloje “Panemunė” programos vedė
jais buvo t. n. Violeta Matulevičiūtė ir 
sen j. Algis Glodas. Kiti nariai ėję parei
gas stovykloje, t. n. Dalia Palubinckaitė — 
mergaičių stovyklos komendante, sen j. Ri
mas Jakubauskas — stovyklos virš, padė
jėjas, sen j. Dainius Glodas — stovyklos 
sporto vedėjas. “Panemunės Aido” laik
raštėlio redakcijoje dirbo sen j. Valentinas 
Baziliauskas, senj. Dainius Glodas ir junj. 
Kęstutis Gedmintas.

Stovykloje taip pat stovyklavo visą lai
ką, ar po kelias dienas: D. Palubeckaitė, 
R. Baziliauskaitė, V. Matulevičiūtė, R. Mo
lienė, A. Palubeckaitė, G. šekštėnaitė, S. 
Stoškaitė, V. Baziliauskas, V. Gedmintas, 
K. Gedmintas, A. Glodas, D. Glodas, A. 
Jakubauskas, R. Jakubauskas, P. Molis, A. 
Norkevičius, P. Nakrošius ir J. šermukš
nis.
• Šį rudenį skyrius padidėjo sekančiais 
naujais nariais, būtent: L. Gedvilaitė, A. 
Palubeckaitė, P. Nakrošius ir J. šermuk
šnis. Naujus narius sveikiname ir linkime 
būti ne tiktai gerais studentais, bet taip 
pat gerais skyriaus nariais.

Nepamirštamas ir kw10 
penas.

J. Tamulaičio nu0^’

Valio naujam senjorui!
J. Tamulaičio nuotr.
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• LSB JFS įgaliotiniui Venesueloje, gyv. 
Caracas, atsilankius Worcesteryje, fil. P. 
ir R. Molių namuose jam buvo surengtas 
pagerbimas. Ta proga JFS vedėjas fil. P. 
Molis JFS Igal. Venecueloje ps. J. Mene- 
keliūnui prisegė ordinų “Už Nuopelnus” ir 
įteikė tiktai išleistų skautiškų vaizdų al
bumų “Laužai liepsnoja vakaruos”. Jo pa
gerbime dalyvavo daug skautų-čių vadovų 
ir ASS skyriaus narių.
• Š. m. rugsėjo 3 d. fil. P. ir R. Molių 
namuose įvyko išleistuvės t. n. Aušrai Ve- 
deckaitei ir t. n. Genei Čėsnaitei. G. Čės- 
naitė, gavusi FullbrigOit stipendijų tolimes
nėms magistro laipsniui studijoms, išvyko 
į Paryžių, o A. Vedeckaitė išvyko į Vokie
tijų tęsti dainavimo studijų.
• Fil. P. ir R. Moliams, švenčiant dešimt 
metų vedybinę sukaktį, Worcesterio ASS 
skyriaus pirm. D. Palubeckaitė perdavė 
skyriaus sveikinimus ir įteikė dovana.

ČIKAGA
• Čikagos ASD skyriaus naujų valdybų 
sudaro: Danger’s Markutė — pirmininkė, 
Dana Kriščiūnaitė — vicepirmininkė, Auš
ra Draskytė — iždininkė, Salvinia Pikely- 
tė — sekretorė, Ramunė Kviklytė — kan
didačių globėja. Mėginame įvesti naujų tra
dicijų į valdybų vicepirmininkės pareigoms 
pakviesdamos vienų asmenį iš buvusios val
dybos. Tuo tikimės pafengvinti naujosios 
valdybos veiklų.

1957 m. stovykla, “Smil- 
tainė”. Kalba sen j. Ado
mas Mickevičiaus.

J. Tamulaičio nuotr.
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• T. n. Nijolė Macneriūtė sutiko būti nau
ja skyriaus korespondente. T. n. Gražina 
Budrytė eis socialinių reikalų vadovės pa
reigas.
• Metinės šventės, įvykusios lapkričio 1 
dieną proga į tikrąsias nares buvo pakel
tos sekančios sesės: Irena Savickaitė, Ni
jolė Leiputė, Regina Macneriūtė, Irena Sa
baliauskaitė, Janina Tallat-Kelpšaitė, Vio
leta Briedytė, Dalia Šimkutė ir Birutė Šla- 
jūtė. Į senjorus buvo pakelti: Petras Nalis, 
Saulius Lisauskas, Kęstutis Dailydė, Leo
poldas von Brown ir iš Detroito A. Alan
tas. Į filisterius bei filisteres perėjo: Aldo
na Vaitkienė, Milita Leimonaitė, Aušra 
Šaulienė, Laima Petrauskaitė, Bronė Ja- 
meikienė, Bronius Juodelis ir V. Rūbas.
• Senj. P. Nalis, t. n. L Sabaliauskaitė, 
kand. D. Janusaitytė įeina į šių metų Stu
dentų Sąjungos Čikagos skyriaus valdybą.
• Senj. Saulius Lišauskas vadovauja Uni
versity of Illinois, Navy Pier, Lituanikos 
klubui.
• Čikagos akademikai sveikina sesę Jurgi
tą Stanaitytę ir brolį Rimą Stropų iš ru
denį sukūrusius akademišką skautišką šei
mą. Taip pat džiaugiamės ir padidėjusia 
Žigaičių šeimyna. T. n. Jūratė Zelbaitė- 
Žigaitienė ir Ed. Žigaitis susilaukė dukre
lės.
• Prieš prasidedant kalėdiniam sezonui, 
Čikagos akademikai, ypatingai uolios kan
didatės, praleido ne vieną vakarą paruoš- 
dami paštui Vydūno Šalpos Fondo kalėdi
nius atvirukus.
• Čikagos sesės buvo maloniai nustebintos, 
kai prie p. Končių buto, kur vyko sueiga, 
pasirodė gausus būrys brolių su roman
tiškom bei linksmom serenadom.
• Š. m. spalio mėn. 3 d. buVo pašventintas 
a. a. prof. Stepono Kolupailos paminklas 
šv. Kazimiero kapinėse. Tą rytą Tėvų Jė
zuitų koplyčioje buvo atlaikytos gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų vi
si nuvyko į kapus. Paminklo pašventinimo 
apeigas atliko tėvas J. Kubilius, S.J. Prie 
kapo buvo padėti vainikai nuo šeimos, 
Skautų Sąjungos Pirmijos, Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos, 
Plieno korporacijos ir kitų. Paminklas yra 
šviesiai pilko granito, pastatytas šeimos 
lėšomis.
TRUMPAI IŠ VISUR
• ASS ruošiasi išleisti prof. Stepono Ko
lupailos monografiją. Redaktorium pa
kviestas f ii. dr. Jurgis Gimbutas, adminis
tratorium — f ii. Kostas Nenortas. Mono

grafijos talkininkais pakviestos sekančios 
organizacijos: Liet. Katalikų Mokslo Aka
demija, Liet. Profesorių D-ja Amerikoje, 
Am. Liet. Inžinierių ir Architektų S-ga, 
Lituanistikos Institutas, Korp! Grandis ir 
Plieno Vyrija.
• Korp! Vytis C.V. sudaryta Worceste- 
ry iš senjorų: R. Jakubausko (717 South
bridge St., Worchester, Mass.) pirm., V. 
Gedminto vicepirm., A. Glodo sekr., D. 
Glodo ižd. ir V. Baziliausko junj. tėvūno.
• Artėja FSS c. v. rinkivai. Mandatų ko
misija sudaryta iš Clevelando skyriaus na
rių. Komisijos pirm. fil. dr. R. Kašuba 
(19500 Euclid Ave., Apt. 106 K, Cleveland, 
Ohio 44117), nariai: fil. R. Minkūnas ir 
fil. dr. G. Matienė.
• ASS veiklai koordinuoti Sąjūdžio pirm, 
fil. Apolinaras Treinys pakvietė į ASS 
Vadiją sekančius rajoninius atstovus: Ka
nadoje — fil. Stepą Kairį, JAV Vidurio — 
fil. Eugenijų Vilką, JAV Ramiojo Vande
nyno — fil. Valentiną Varną, JAV Atlan
to rajone — fil. Romą Kezį, FSS atstovu 
— fil. Petrą Molį ir Korp. Vytis pirm, 
senj. Romą Jakubauską.
• ASS ruošiasi išleisti skautiškų dainų 
plokštelę. Medžiaga tam tikslui yra renka
ma ir ruošiama. Prieš kelis metus Čikagos 
akademikų kvartetas įdainavo juostelę, ku
ri buvo nuvežta į stovyklą netoli Detroito. 
Jei kas šią juostą turėtų ar žinotų kur ji 
gali būti yra prašomas apie tai pranešti 
Vytautui Mikūnui 3425 W. 73rd St., Chica
go, Ill. 60629.
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redaktoriaus pustapis__ —
MIELI SKAITYTOJAI
• Šis “Mūsų Vyčio” numeris yra skiria
mas akademiškosios skautybės 40-mečiui 
paminėti. Turinyje bandome pažvelgti į 
praeitį, į ideologiją ir pačią organizaciją 
šių dienų šviesoje ir iliustracijų pagelba — 
į praėjusio dešimtmečio ASS veiklą.

Numerio puslapių skaičius yra padi
dintas ir skaitysis kaip dvigubas. Dėl paš
to suvaržymų negalime naudoti dvigubo 
numeravimo ir todėl šiais metais išleisime 
penkis numerius. Tai palengvins ir leidi
mo finansinę būklę, kuri paprastai metų 
gale nėra gera. Pastaruoju metu pasigen
dame stambesnių aukų iš skyrių. Pavyz
džiui, prieš keletą metų Čikagos skyrius į 
metus paaukodavo po porą šimtų dolerių. 
Šįmet tokios paramos sulaukėme tik iš Wor- 
česterio skyriaus.

Žinoma, jei prenumeratoriai būtų pa
slankesni ir laiku, be didelių raginimų, su
simokėtų, leidinio 4)ūklė žymiai pagerėtų. 
Atsilikusių prenumeratų išrinkimas yra 
administratoriui daug laiko užimąs darbas.
• Nuoširdi padėka tenka Worcesterip sky
riui, atsiuntusiam dalį savo šventės — kon
certo pelno — $75.00. Laiške minima, kad 
skyriaus nariai, įvertindami leidinio naudą 

mūsų skautiškam akademiniam jaunimui, 
nutarė šią auką skirti. Skautiškas dėkui 
Worcesterio sesėms ir broliams.
• Dėkojame dr. E. Kaminskui ir G. Juš- 
kėnui, atsiuntusiems 10 dol. garbės prenu
meratas, dr. S. Matui ($10.00), kun. J. 
Raibužiui ir p. Jonikienei aukomis parėmu- 
siems M. V. leidimą.
• Praėjusio numerio 73 puslapyje pasi
taikė nemaloni korektūros klaida. Už ne
tikslų pavardės atspausdinimą fil. dr. Jur
gį Gimbutą labai atsiprašome.
• Mielą mūsų bendradarbį, kurio puikios 
nuotraukos puošia veik kiekvieną “Mūsų 
Vyčio” numerį, fil. Gerimantą Peniką ir 
Danutę Strimavičiūtę, š. m. lapkričio 7 d. 
sukūrusius šeimą, sveikiname ir linkime 
laimės kupino gyvenimo. Redaktorius
• ASS New Yorko skyriaus rengtas An
trojo Kaimo pasirodymas lapkričio 21 d. 
buvo nepaprastai sėkmingas. “Kaimiečių” 
pasižiūrėti susirinko apie 500 žmonių. Iš 
vakaro liko arti 1,000 dol. pelno. Pridėję 
likutį iš savo kasų, New Yorko ASD, Korp! 
Vytis ir FSS paaukojo 1,000 lietuvių kul
tūros namų N. Y. statybai. Tai pirmoji 
organizacija tokia stambia suma parėmusi 
šį didį tėvų pranciškonų užsimojimą.

Na ir to brolio popula/ru- 
mas! 1962 m. “Atžalyno” 
stovykloje.

G. Peniko nuotr.
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Viršelis: “Kompozicija IV” Stasio Šimaičio. Šis paveikslas 
išstatytas š. m. jaunųjų dailininkų parodoje Chi- 
cagoje.

90-ftų.
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