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Šis MŪSŲ VYTIS numeris yra išskirtinas leidinys, skirtas pristatymui ruošiamosios
medžiagos Akademinės Skazitijos Konspektui. Ši medžiaga bus pristatoma ir ateinan
čiuose numeriuose tam tikrais laikotarpiais. Čia talpinamą medžiagą paruošė fil. Liū
tas Grinius, kuris šiuo metu pirmininkauja Los Angeles A.S.S. Skyriui.
M. V. REDAKTORIUS

II

j

ii
M

KONSPEKTO APIMTIS

pagrindinių lietuviui šviesuoliui išeiviui reikalingų žinių
santrauka, siekianti nekartoti prieinamų šaltinių, bet papildanti ži
nias žmonijos akiračio perspektyvoje.

TIKSLAS:

TURINYS: penkios pagrindinės temos:

AKADEMIKAS, LIETUVIS, VISUOMENININKAS, ŽMOGUS,
SKAUTAS.
Šių temų apimtis siekia papildyti šviesuolio specialybės mokykloje
įgytas žinias tose bendro lavinimo srityse, kurių paprastai tikimasi
iš aukštąjį mokslą baigusio žmogaus. Temų išvystymas surišant lie
tuvius dominančius klausimus su pasaulio įvykiais, galvosena ir žmo
nijos raida stengiasi pabrėžti panašumus ir skirtumus tarp Lietuvos,
pasaulio ir problemų plėtotės.
AUTORIAI: pagrindinis reikalavimas autoriams yra geras temos paži

nimas. Temos pasirinktinos susitarus su redaktorium. Rašiniai tai
somi redaktoriaus nuožiūra.

1965 m. FSS Valdybos įgaliojimu, konspektą ruošia
ir redaguoja fil. Liūtas Grinius, 3879 Castleman Street, Riverside,
California, 92503.

REDAKTORIUS:

ŠIAME NUMERYJE

fil. Aleksandras Flateris — AKADEMINĖS SKAUTUOS SANTVARKOS
RAIDA
fil. Donatas Januta —IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO
fil. Vytenis Statkus — SUAUGUSIO SKAUTYBĖ
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fil. Liūtas Grinius

Medžiagos trūkumas, ar tai junjorams ruošiantis tapti tikrais nariais-senjorais, ar tai senjorams ir filisteriams ruošiantis sueigoms, mū
suose buvo visuomet jaučiamas. Šis trūkumas tolydžio didėja nes pri
puolami rašiniai, spausdinami arba periodinėje skautų spaudoje ar lie
tuvių laikraščiuose, nėra prieinami, išsimėto. Šis trūkumas ypač išryškjo formuluojant K! „VYTIS“ junjorų programos reikalavimus. Tuo
met ir kilo mintis krūvon surinkti atatinkamą medžiagą, ją papildyti
užduodamom rinktinių junjorų temom, ir išleisti Sąjūdžio narių naudo
jimui. Nežiūrint norų, minties vykdymas nebuvo lengvas. Viena, Sąjūd
žio valdybos nevisuomet turėdavo laiko šiam reikalui; antra, nebuvo kas
šį darbą vykdoų trečia, nebuvo lengva apsispręsti kokioje formoje jis
vykdytinas, kokiomis lėšomis jis remtinas.
Kiekvieno sumanymo pagrinde yra žmogus. Konspekto mintis buvo
pirmiausiai iškelta 1952 metais K! „VYTIS“ junjorų tėvūno senj. L. Gri
niaus, bet vykdymui eiga nebuvo duota. 1963 metais A. S. S. vadija
šią mintį atgaivino įgaliodama konspektą ruošti fil. V. Mikūną ir J. Kregždį. Šiems pasiūlius turinio apmatas FSS suvažiavime, darbo vykdymas
buvo pavestas fil. V. Statkui. 1965 metais FSS prim. S. Matas kons
pekto ruošimą pavedė fil. L. Griniui.
Pustrečių metų praėjo nuo paskutinio įgaliojimo. Valdybos pasikei
tė, sąlygos ir žmonės taip pat keičiasi. Ar tebėra prasminga kaupti kons
pekto medžiagą ir mėginti ją išleisti? Ar siektinas trumpas žinių rin
kinys, ar geriau surinkti išsamius rašinius liečiančius kuone visas lie
tuvio išeivio šviesuolio (inteligento) gyvenimą liečiančias temas? Ar
atspausdinta medžiaga bus kam naudinga ir naudojama? Ar jos reikia,
kai mūsų išeivija pajėgė išleisti įspūdingą trisdešimtspenkių tomų „Lie
tuvių enciklopediją“, leidžia fil. B. Kviklio keturtomę „Mūsų Lietuvą“,
vadovėlius, atsiminimus ir kt. knygas?
Atsakymai į šiuos klausimus tebėra atviri ir tebesvarstytini. Re
daktoriaus nuomone, šį klausimą geriausiai atsakys skaitytojas. Pato
gumo ir prieinamumo dėliai todėl pirmieji rašiniai spausdinami „Mū
sų Vytyje“. Ar jie bus tęsiami, pareis nuo skaitytojų pasisakymų. Min
tys ir kritika spausdinamos medžiagos atžvilgiu ir pageidavimai ateičiai
yra nekantriai laukiami.
Redaktorius

'Lietuve*
nacionalinė
M. Mažvydo
k bibUftteka >
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Studentų Skautų Draugovės Įsteigimas
Lietuviškoji akademinė skautija pati turėjo išdirbti organizacines
formas labiausiai tinkamas universiteto studentų ir studenčių skautavimui. Tai buvo, palyginti, nelengva. Kitų tautų skautuose negalima buvo
rasti mūsų organizacijai tinkamų pavyzdžių, nes, kiek žinau, studentiš
kas skautavimas pasaulyje atsirado pirmiausiai Lietuvoje. Šiandieną
specifiniai studentiškų skautiškų vienetų galima rasti įvairiuose kraštuo
se, bet lietuviams teko būti šios srities pionieriais.
Kai 1924 metų spalio 16 dieną Lietuvos Universitete, vėliau pava
dintame Vytauto Didžiojo Universitetu, skautės ir skautai įsteigė savo
pirmąjį vienetą, Studentų Skautų Draugovę, jie pasirinko sau įprastą
skautiškos draugovės formą su skilčių sistema. Draugovė buvo mišri —
joje dalyvavo ir skautės ir skautai. Sekant kitų studentiškų organizaci
jų pavyzdžiu, Draugovė įvedė spalvotą kepuraitę, o jos nariai buvo su
skirstyti - į senjorus, junjorus, ir filisterius. Šiais atžvilgiais Draugovė
buvo panaši į korporacijas, bet jai trūko vieno svarbaus korporacijų po
žymio— ekskliuzyvumo — jos nariai galėjo priklausyti įvairioms korpo
racijoms ir tolydžioms organizacijoms.
Universiteto Statutas reikalavo, kad studentų organizacijos turėtų
Universiteto vadovybės patvirtinus įstatus ir, kad jos neįeitų į už Uni
versiteto ribų veikiančių organizacijų sąstatą. Daugovės įstatai buvo Uni
versiteto Rektoriaus patvirtinti ir S. S. Draugovė formalių juridinių ry
šių su Lietuvos Skautų Brolija neturėjo.
Draugovės mergaičių skiltys 1930 metais išstojo iš Studentų Skautų
Draugovės ir įsteigė atskirą Studenčių Skaučių Draugovę, kuri buvo
nepriklausoma universitetinė organizacija, veikianti pagal savus, Univer
siteto patvirtintus, įstatus.

Lietuvos Skautų Sąjungos Įstatymas
1930 metų rudenį Lietuvos valdžia išleido Lietuvos Skautų Sąjungos
Įstatymą, pagal kurį visi skautiški vienetai Lietuvoje turėjo tai Sąjungai
priklausyti. Tokiu būdu studentai skautai buvo saistomi dviejų valsty
bės įstatymų, kurių nuostatai vienas kitam griežtai prieštaravo: Univer
siteto Statuto, kuris draudė studentų organizacijoms priklausyti už Uni
versiteto ribų veikiančioms organizacijoms, ir Lietuvos Skautų Sąjungos
86
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Įstatymo, kuris reikalavo, kad visi skautiški vienetai priklausytų L. S. S.
Šitokių prieštaraujančių reikalavimų pasėkoje, abi studentiškosios Drau
govės, nors ir jautėsi įeinančios į L. S. S. sąstatą, formalių juridinių ry
šių su Sąjunga negalėjo turėti ir L. S. S. vardas nebuvo minimas Drau
govių įstatuose.
L. S. S. Įstatymas buvo kai kurių skautų nepalankiai sutiktas. Tie
studentai skautai kurie drauge buvo ateitininkai, arba pastariesiems pri
jautė, norėjo, remdamiesi Universiteto Statutu, pilnai atsiriboti nuo
L. S. S- ir įsteigė nepriklausomą Baden-Powellio Vardo Draugovę. Ka
dangi buvo aišku, kad šios naujos draugovės tikslas buvo apeiti A. S. S.
Įstatymą, ji greitai buvo uždaryta.

Persiorganizavimas i korporaciją
Nemaža Studentų Skautų Draugovės narių, net žymūs jos veikėjai,
priklausė įvairioms savo tarpe nevisada sugyvenančioms korporacijoms.
Tas įnešė nesklandumo į Draugovės veikimą. Be to, korporantai turėjo
pirmoje eilėje pareigas savo korporacijoms ir tik atliekamu laiku galėjo
dirbti Draugovei. Nuo to kentėdavo Draugovės narių veiklumas ir draus
mingumas. Toms negerovėms pašalinti, buvo nutarta Draugovę perorga
nizuoti į korporaciją, kuriai buvo parinktas vardas „Vytis.“ Persiorga
nizuojant buvo panaikintos Draugovėje buvusios skiltys. Tas įvyko 1931
metais. Studentės Skautės irgi priėmė korporantiško ekskliuzyvumo
principą, bet nepakeitė savo organizacijos vardo ir pasilaikė skilčių sis
temą.

Korporacijos statutas
L. S. S. vadovybė Korporacijos įsteigimą sutiko nepalankiai, nes
daugelio skautininkų nuomone vienintelė skautiškai organizacijai tin
kama forma buvo draugovė su skilčių sistema. Korporantų tarpe, nuo
monės dėl santykių su L- S. S. vadovybe įvairavo. Tai sukėlė daug gin
čų senjorų sueigose ir privačiuose pasikalbėjimuose. Santykiai tarp
korporacijos ir L. S. S. vadovybės buvo nesutvarkyti keletą metų, ir tik
1934 metais buvo sutarta, jog Korporacija, šalia Universiteto tvirtinamų
įstatų, turės Vyriausiojo Skautininko patvirtintą statutą, kuriame bus
nustatytas ryšys su L. S. S. Pagrindinis formalus ryšys įrašytas į nau
jai išdirbtąjį statutą, nustatė, kad Korporacijos pirmininkas, arba va
das, ir junjorų tėvūnas bus Vyriausiojo Skautininko tvirtinami ir, kad
jie bus renkami tik iš senjorų turinčių skautininko laipsnį.
Šitaip sutvarkyti ryšiai su L. S. S. vadovybe sudarė pagrindą dar
niam bendradarbiavimui, kuris tęsėsi visą likusį Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpį.
Tarp 1934 ir 1940 metų, Korporacijos juridinį pagrindą sudarė du
dokumentai: kaipo studentiška organizacija ji turėjo savo įstatus, o kaip
skautiškas vienetas — statutą. Ir įstatai ir statutas buvo keletą kartų
keičiami. Pavyzdžiui, valdybos narių skaičius buvo padidintas iš trijų
iki penkių, pirmininkas buvo pakeistas vadu (vardas pasikeitė, bet pa
reigos liko tokios pat); spalvos, kurios pradžioje buvo mėlyna, gelto87
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na ir žalia, buvo pakeistos į dabartines spalvas, mėlyną, geltoną ir vio
letinę; buvo padaryta ir kitų, antraeilių pakeitimų.
Filisterių Draugija
Buvusios Studentų Skautų Draugovės ir Korporacijos „Vytis“ vyraifilisteriai 1939 metais suorganizavo savo draugiją; skautės filisterės toje
draugijoje nedalyvavo. Santykiai tarp Filisterių Draugijos ir Korporaci
jos rėmėsi tarp abiejų organizacijų pasirašyta sutartimi. Deja, neužteko
laiko vaisingam bendradarbiavimui išsivystyti, nes Lietuva neužilgo bu
vo okupuota.

Vilniaus atgavimas ir sovietų okupacija

Atgavus Vilnių, tiek Studenčių Skaučių Draugovė tiek Korporacija
„Vytis“ įsteigė savo skyrius Vilniaus Universitete.* Tokiu būdu, abi
organizacijos ėmė veikti pasiskirsčiusios į du skyrių, Vilniaus ir Kau
no. Tai buvo pirmas bandymas įvesti skyrių sistemą, kuri dabar mums
yra taip įprasta. Šie pirmieji skyriai išsilaikė tik keletą mėnesių, nuo
1940 pradžios, kai pradėjo veikti lietuviškasis Vilniaus Universitetas, iki
tų pačių metų vasaros, kai bolševikai, okupavę Lietuvą, uždarė ne tik
L. S. S., bet ir visas studentiškas organizacijas.
Pirmosios sovietų okupacijos ir vokiečių okupacijos metų veikimas,
koks jis bebuvo įmanomas, buvo visai slaptas, konspiracinio pobūdžio.
Jis rėmėsi tradiciniais nuostatais, tiek kiek jie tiko radikaliai pasikei
tusioms sąlygoms. Tiek įstatai, tiek statutas, aišku, „buvo savo formalios
galios nustoję, o naujų oficialių juridinių nuostatų pogrindyje nebuvo ir
negalėjo būti. Tokia padėtis tįsėsi nuo 1940 iki 1946 metų, kai viešas
veikimas buvo atgaivintas Vokietijoje.

Veikimo atgaivinimas tremtyje
Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, skautiški lietuviški viene
tai pradėjo steigtis tremtinių stovyklose Vokietijoje; greitu laiku, Lie
tuvos Skautų Sąjunga vėl veikė visu tempu. Nemažas būrys korporantų dalyvavo L. S. S. suvažiavime, įvykusiame Augsburge 1946 metų pa
vasarį. Ten buvo sušaukta korporacijos sueiga ir nutarta korporaciją
atgaivinti. Paprastumo dėlei, vietoje tradicinių korporacijos organų, bu
vo išrinktas tik vienas pirmininkas, arba vadas. Jau šitoje pirmoje su
eigoje dalyvavo pora Korporacijai nepriklausančių jaunų studentų skau
tų, kurie pareiškė pageidavimą įstoti Korporacijon ir įsteigti jos pada
linius tose Vokietijos Universitetuose, kur jie patys studijavo. Korpora
cija su dideliu pasitenkinimu jų pasiūlymą priėmė ir, greitu laiku, korporantiški vienetai atsirado tiek Pabalčio Universitete, Pinneberge, tiek
keliuose vokiškuose universitetuose. Čia susidurta su netikėta kliūtimi:
vokiškoms korporacijoms, kurios buvo Hitlerio valdžios uždarytos, Vo
kietiją okupavę sąjungininkai neleido atsisteigti. Tas draudimas lietė
*

Korp! „VYTIS“ skyrius buvo įsikūręs ir Klaipėdoje.

(Red.)
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ir nevokiškas korporacijas. Dėl šitos priežasties, mūsų padaliniai uni
versitetuose turėjo atsisakyti korporacijos vardo ir pasivadino „Vyčio“
Sambūriu. Tokiu būdu teisėtas veikimas pasidarė įmanomas. Korpora
cijos vardas buvo pasilaikytas filisterių ir nestudijuojančių senų senjorų
vieneto.
Sambūrio padalinių veikimą koordinavo Korporacijos pirmininkas,
pradžioje Vacys Augulis, vėliau Bronius Kviklys. Pirmininkui ir keliems
seniems korporantams teko pertiekti Korporacijos tradicijas besistei
giantiems Sambūrio padaliniams. Vienetų steigėjai gaudavo Korporacijos
spalvas iš Korporacijos pirmininko arba, jo pavedimu, iš kokio kito
filisterio ar senjoro, ir tokiu būdu kiekvienas Sambūrio vienetas galėjo
nuo pat pradžios turėti senjorų sueigas ir normaliai veikti pagal korporantiškas tradicijas.
Korporaciją atgaivinus, Studenčių Skaučių Draugovė dar keletą mė
nesių neveikė, ir dėl tos priežasties kai kuriose vietovėse į Sambūrį
įstojo ne tik skautai, bet ir skautės. Tų pačių mokslo metų bėgyje stu
denčių Skaučių Draugovė buvo atgaivinta ir Sambūrio narės skautės
perėjo į Draugovę. Šitaip, jau 1947 metų pradžioje daugelyje Vokieti
jos universitetų buvo ir Draugovės ir Sambūrio padaliniai.
Kai prasidėjo masinė emigracija iš Vokietijos, vytiečių susiskirsty
mas į Korporaciją ir Sambūrį nustojo savo prasmės ir abi organizacijos
susiliejo į vieną Korporaciją, kurioje sambūriečiai gavo tuos pačius
laipsnius kokius turėjo Sambūryje: junjorai pasidarė Korporacijos junjorais, senjorai korporacijos senjorais ir t. t.
Iš visų Lietuvoje buvusių studentiškų organizacijų, Vokietijoje tikrai
atsisteigė tik dvi, skautai ir ateitininkai; vėliau dar buvo atgaivinta
Neo-Lithuania. Kitos skaitlingos korporacijos tremtyje prieauglio arba
nesulaukė arba sulaukė visai nežymių naujų skaičių. Jų veikimas dau
giausiai ribojosi ryšių palaikimu tarp senų, Lietuvoje buvusių, narių.
ASS įsteigimas ir reikšmė

Kai kuriose vietovėse Draugovės ir Sambūrio vienetai buvo visai
maži, susidedą tik iš kelių asmenų; dėl to, atskiras skautų ir skaučių
veikimas dažnai buvo labai nepatogus, o kartais ir visai neįmanomas.
Kilo reikalas rasti organizacines formas kurios leistų studentams skau
tams ir skautėms bendrai veikti, nepažeidžiant abiejų tradicinių vienetų
savistovumo. L. S. S. suvažiavimo metu Kasselyje, 1947 metais, skautės
ir skautai adademikai nutarė įsteigti naują organizaciją, kuri apjungtų
Draugovę, Korporaciją ir Sambūrį ir vadovautų jų bendram veikimui.
Ši nauja organizacija buvo pavadinta Akademiniu Skautų Sąjūdžiu, su
trumpinus A. S. S.. Tose vietovėse kur buvo pakankamai skautiškos stu
dentijos vyrams ir mergaitės veikti atskirai, A. S. S. koordinavo jų
veikimą, o ten kur atskiri būreliai buvo per maži produktyviai veikti,
visas veikimas galėjo reikštis A. S. S. vardu. Sąjūdžiui vadovavo Drau
govės ir Korporacijos vadovybių kviečiamas pirmininkas, o tų dviejų
organizacijų pirmininkai buvo ex officio A. S. S. vice-pirmininkais.
89
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Akademinio Skautų Sąjūdžio įsteigimas nepažeidė abiejų senųjų
organizacijų savitumų, bet sudarė formalų pagrindą jų nuo seno įpras
tam bendradarbiavimui, o taip pat sukūrė organą, kuris galėjo repre
zentuoti visą skautišką studentiją santykiuose su kitais L. S. S. orga
nais bei padaliniais ir su kitomis studentiškomis organizacijomis.
Kai po keletą metų įsisteigė Akademikų Skautų Ramovė, apjun
gianti Draugovės ir Korporacijos filisterius ir nutraukusius studijas sen
jorus, ši organizacija tapo trečiuoju A. S. S. nariu.
Eventualiai, 1962
metais, A. S. S. buvo perorganizuotas: buvo įsteigta Studentų Skautų
Sąjunga, apjungianti studijojančius skautus ir skautes, atseit, Draugovę
ir Korporaciją, ir Filisterių Skautų Sąjunga, apjungianti studijas bai
gusius ir nutraukusius narius ir nares. Abi šios sąjungos įėjo į A. S. S.
sąstatą.
(Studentų Skautų Sąjungos a mžius buvo trumpas, nuo 1962 iki 1963
metų. Šis bandymas atsirado daugiausiai dėl jaunesnių narių noro atsi
riboti nuo vyresnių ,amžiumi ir interesais jiems nepanašių, skautų
akademikų. Toks atsiskyrimas trukdė tradicijų tęstinumą ir labai suma
žino patyrusių vadovų dalyvavimą studentų vienetuose. 1963 metais S. S. S.
buvo panaikinta ir A. S. S. grįžo į tradicinę K! „VYTIS“, Akademikių
Skaučių Draugovės ir Filisterių Skautų Sąjungos junginį. Redaktorius.)
Kai Čikagoje įsisteigė jūros skautų korporacija „Gintaras,“ ji pa
reiškė norą įsijungti į A. S. S. Šiuo klausimu tarp abiejų organizacijų
vadovybių prasidėjo derybos, kurios nedavė vaisių, o kiek vėliau, dau
gelis jūros skautų, įskaitant ir „Gintarą* pasitraukė iš L. S. S. Tokiu
būdu „Gintaro“ įsijungimo į A. S. S. klausimas pasidarė neaktualus tol,
kol santykiai tarp išstojusių jūros skautų ir L. S. S. nebus sutvartyti.
Valdomieji organai

Pagrindiniai Korporacijos organai nevisuomet galėjo būti veiks
mingi. Vokietijoje Korporacija buvo pradžioje vieno asmens, pirminin
ko, vadovaujama, o pavieniai Sambūrio vienetai turėjo savo valdybas.
Vėliau, Korporacijai ir Sambūriui susiliejus, buvo išrinkta pirmoji trem
tyje centrinė Korporacijos valdyba. Korporacijos pirmininko reikšmė
vėl žymiai pakilo kai prasidėjo masinė emigracija iš Vokietijos, nes val
dyba išsiskirstė. Buvusio Sambūrio vienetai vienas po kito likvidavosi,
o naujose gyvenamose vietose užjūryje organizacinis gyvenimas dar ne
buvo pilnai prasidėjęs. Tais laikais pirmininkas turėjo dažnai eiti ne
tik valdybos, bet ir senjorų sueigos pareigas; jam padėjo įvairiose ša
lyse ir kontinentuose paskirti įgaliotiniai.
Kai po pasaulį išsiskirsčiusių tremtinių gyvenimas kiek sunormalėjo,
Korporacijos skyriai ėmė steigtis daugely kraštų keturiuose kontinen
tuose: Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir Australijoje. Tik Azi
joje ir Afrikoje Korporacija savo vienetų neįsteigė, nors pavieniai korporantai buvo ir tenai užklydę.
Gyvenimui sunormalėjus, centriniai
korporacijos organai galėjo vėl būti išrinkti pilname sąstate: Korpora90
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j ančių skaučių ir skautų skaičiui, o filisteriams atskirai susiorganizavus,
akademinės skautijos gyvenimas pasidarė normalesnis, panašesnis į tokį,
koks buvo Lietuvoje ir abi studentiškos organizacijos buvo perimtos stu
dentų.
Šie pasikeitimai vertė keisti statutus, pritaikant juos besikeičian
čioms gyvenimo sąlygoms. Būtų beprasmiška čia atpasakoti visus sta
tutų keitimus, nors jie yra pareikalavę daug laiko ir energijos. Kiekvie
nas vienetas turi savo atskirą statutą, kuris buvo pagal reikalą keičia
mas, ir norint duoti jų visų istoriją, reikėtų atskirai nagrinėti A. S. S.
Draugovės, Korporacijos, filisterių ir studentų statutus (prieš keletą me
tų, perorganizuojant A. S- S., žodis „statutas“ buvo paliktas tik paties
Sąjūdžio nuostatuose, o visų kitų vienetų statutai pavadinti „reguliaminais“, bet tas nekeičia klausimo esmės). Statutų ar reguliaminų užda
vinys yra atatikti organizacijų gyvenimą ir padėti joms veikti ir augti,
o drauge nustatyti vėžes, kuriose tas gyvenimas turi vystytis. Faktas,
kad akademinė skautija gyvuoja daugiau kaip 40 metų ir apie pusę to
laiko praleista už Lietuvos ribų, kur keletą kartų reikėjo kurtis iš naujo,
įrodo, kad mūsų organizacija yra pakankamai gyvybinga ir atspari. Jos
gajumas priklauso ir nuo tų nuostatų pagal kuriuos A. S. S. ir jo pada
liniai gyveno ir tebegyvena.

Spauda ir šalpa
Akademikų skautų veikla tremtyje išsiplėtė į sritis, kurios Lietuvoje
buvo už Draugovės ir Korporacijos veikimo ribų. Čia pirmoje eilėje
priklauso skautiška spauda. Jos iniciatorius ir buvęs ilgametis vadovas
yra fil. B. Kviklys. Dar Vokietijoje jis pradėjo leisti Korporacijos biu
letenį „Vytis“, prie kurio neužilgo prisidėjo ir Draugovė. Tame biule
tenyje buvo talpinami tiek straipsniai, tiek informacija liečianti vidaus
organizacinius reikalus, įskaitant ir greitai besikeičiančius narių adre
sus. Žymi dalis informacijų buvo griežtai konfidenciali; ypač dėl to,
kad buvo žinoma, jog sovietų agentai renka žinias apie tremtinius.
Užtat biuletenis buvo numeruojamas ir prieinamas tik A. S. S- nariams.
Antrą vertus, biuletenyje tilpo straipsniai, kurie domino ir platesnį skai
tytojų ratą. Ši dilema buvo išspręsta padalinant „Vytį“ į dvi dalis:
pirmąją dalį, kuri buvo visiems prieinama, ir antrąją dalį prieinamą tik
nariams. Pirmoji „Vyčio“ dalis greit išaugo į žurnalą. Kadangi Jung
tinėse Amerikos Vastybėse jau ėjo žurnalas vardu „Vytis“, Lietuvos
vyčių organas, mūsų žurnalo vardas buvo pakeistas į „Mūsų Vytį“. A. S. S.
vidaus biuletenio vardas buvo pakeistas į „Ad Meliorem“.
Antra sritis į kuria išsiplėtė A. S. S. veikimas, tai šalpos darbas.
Išsiskirsčius po platų pasaulį, ekonominiai sunkumai neleido studijuoti
daugeliui skaučių ir skautų. Jiems padėti buvo įsteigtas šalpos fondas
pavadintas Dr. Vydūno vardu. Šis fondas padėjo nevienam broliui
ir sesei pradėti ar tęsti studijas. Ilgainiui, ekonominiai tremtinių pa
dėčiai pagerėjus, fondo reikšmė sumažėjo.
92
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L. S. S. ir A. S. S.

Santykiai tarp skautų akademikų ir centrinių Sąjungos organų perėjo
įvairias stadijas. Jau 1949 metais tarp Vyriausiojo Skautininko ir Kor
poracijos buvo pasirašyta sutartis suteikianti Korporacijai Brolijos ša
kos teises. Tokiu būdu studentai skautai gavo tokias pat teises kaip ir
skautai vyčiai, jūros skautai ir kitos panašios skautų šakos ir buvo at
mesta kai kieno siūloma nuomonė, kad studentai skautai laikytini skau
tų vyčių dalimi. Panašiai, studentės skautės pasidarė Seserijos šaka.
Akademinių Brolijos ir Seserijos šakų vedėjais tapo Korporacijos pir
mininkai ir Draugovės pirmininkės, arba jų įgalioti asmenis. Kiek vė
liau, kilus nesusipratimams tarp L. S. B. vadijos ir Korporacijos vado
vybės, Brolija nustojo laikyti Korporaciją sau priklausančiu vienetu. Šita
padėtis neperilgiausiai užsitęsė ir normalūs santykiai buvo vėl atstatyti.
Santykiai tarp akademinės skautijos ir L. S. S. buvo komplikuojami
tuo, kad L. S. S. nariai buvo griežtai suskirstyti pagal lytį į Broliją ir
Seseriją. A. S. S- jungė ir skautus ir skautes. Tiesa, A. S. S. nebuvo
vienintelis mišrus vienetas Sąjungoje, panaši buvo Skautininkų Ramovių
ir Senųjų Skautų Židinių sudėtis, bet jų padėtis Sąjungos organizacinėje
schemoje kėlė mažiau problemų, nes jie apjungia amžiumi vyresnius
asmenis ir gali būti lyginami ne su A. S. S., bet su A. S. Ramove ar
Filisterių Sąjunga. Antra vertus, A. S. S. norėjo turėti formalią galimy
bę reikšti savo nuomonę bendrais Sąjungos reikalais ir turėti savo ats
tovus centriniuose L. S. S. organuose.
A. S. S. juridinė padėtis buvo sutvarkyta suteikiant jam neteritorinio L. S. S. rajono teises. Taip, kaip visi rajono teritorijoje esą vienetai
įeina į tą rajoną, nežiūrint ar jie priklauso Brolijai ar Seserijai, taip ir
visi akademiniai vienetai turėjo įeiti į A. S. S. A. S. S. „Rajonas“ sky
rėsi nuo kitų rajonų tuo, kad apėmė visą L. S. S. veikimo plotą. A. S. S.
pirmininkas buvo prilygintas rajono vadui ir jis ex officio įėjo į Sąjun
gos Tarybą.
Šitokia padėtis tęsėsi keletą metų; kurių bėgyje A. S- S. narių tarpe
kilo pageidavimai, kad A. S.S. teisės būtų dar praplėstos. Eventualiai Są
jūdžiui buvo suteiktos Sąjungos šakos teisės, lygiomis su Seserija ir su
Brolija, o A. S. S. pirmininkas ex officio įėjo į L. S. S. Tarybos Pirmiją,
Tokiu būdu per kelioliką pastarųjų metų A. S. S. juridinė padėtis Sąjun
goje žymiai pasikeitė ir jo svoris nepaprastai pakilo.
Baigiamosios pastabos

Akademinės skautijos santvarkos raida gali būti įdomi dviem po
žiūriais- Skautėms ir skautams akademikams ji turėtų būti įdomi tuo,
kad liečia mūsų pačių organizaciją. Tikiuosi, kad naujieji mūsų nariai
galės geriau suprasti ir įvertinti A. S. S., Draugovę ir Korporaciją, kai
jie sužinos, kaip šie vienetai augo ir vystėsi per keletą dešimtmečių.
Taip pat tikiuosi, kad susipažinimas su praeitimi padarys mūsų organi
zaciją dar artimesne ir savesne tiems kurie į ją įstojo.
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Ši praeitis gali būti įdomi ir visuomeninių mokslų požiūriu, nes čia
randame pavyzdį, kaip nedidelis socialinis junginys, užsimezgęs Kaune
1924 metais, netik sugebėjo išsilaikyti beveik pusę šimtmečio, bet au
go ir stiprėjo, nežiūrint okupacijų, karų, tremties, ir išsikėlimo į kitus
žemynus, kaip jis sugebėjo nugalėti kliūtis ir prisiderinti prie visai nau
jų sąlygų nenustodamas savo esmės ir savo tradicijų. Tie iš mūsų, kurie
studijuoja visuomeninius mokslus, galėtų panaudoti įvairius A. S. S. gy
venimo aspektus savo universitetiniems darbams.
Ši trumpa akademinės skautijos santvarkos išsivystymo apybraiža
parašyta remiantis asmeniškais prisiminimais iš studentiškos skautijos
praeities siekiančiais 1933 metus, vyresnių brolių ir sesių pasakojimais
ir kaž kada skaitytu Studentų Skautų Draugovės ir Korporacijos archy
vu, papildant savo žinias medžiaga iš fil. Kviklio „Akademinės Skauti
jos“ ir iš „Vyčio“ biuletenio ir „Ad Meliorem“ komplektų.

Mūsų vėliavos plaka vėjelyje.
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IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Fil. Donatas Januta

„Mylėsime Ameriką, priimtą mūs motiną, bet labjausia mylėsime ir
didesnio labo geisime dėl tikrosios motinos Lietuvos. Amerikiečiai bū
sime dėl to, kad Amerikos duoną valgome, o lietuviais, kad iš Lietu
vos esame kilę. Amerikoj Lietuvą budavokime tik ant tiek, kiek ji
prisidės prie atbudavojimo mūs tikrosios vienatinės Tėvynės, pa
kraščiuose Nemuno padėtos.“

„Tėvynė“, Nr. 1, sausio mėn., 1896 m., Plymouth, Pa.

XIX Šimtmečio Lietuvių Emigracija

„Kas-žin, ar Lietuvoje yra nors vienas kaimas, iš kur nebūtų kas
išbėgęs į Ameriką. Bėgti
įAmeriką tai taip paprastas daigtas, kaip
vasarą lytus, arba žiemą sniegas. Vienas bėga nuo vaisko, kitas nuo
kalinio; čia bėga gaspadorius, ten bernas, tai vėl kriaučius ar šiaučius
ir t. t.,“ rašė Vincas Kudirka „Ūkininke“ 1890 m. (1)
„Bėgimas į Ameriką“ prasidėjo 1861 m. panaikinus Lietuvoje bau
džiavą ir po 1863 m. sukilimo. Plati lietuvių emigracija ypatingai išsi
vystė po 1867-1868 m. badmečio. Ligi 1914 metų į-JAV atvyko apie pusė
milijono lietuvių.(2) Tarp jų buvo ir politinių persekiojimų pabėgėliai,
nors didžiumą sudarė valstiečiai, bėgusieji nuo skurdo slėgusio rusų val
domos Lietuvos gyventojus, ypatingai — žemės ūkyje dirbančiuosius. Pa
sak Kazio Gineičio: „Lenkai stūmė lietuvius nuo žemės, žydai nuo pre
kybos, rusai nuo valdininkavimo .. .“(3)
Prieš pat pirmą pasaulinį karą apie trys ketvirtys metinio lietuvių
prieauglio, siekiančio virš 20,000 išvyko į Ameriką. Tai buvo daugiau
sia jauni nevedę vyrai — ūkio darbininkai. Amatininkų tarp jų buvo vi
siški beraščiai, o kita pusė mokėjo tik iš maldaknygių paskaityti; ku
rių pasiruošimas buvo palankesnis išeivijos gyvenimui, sunku pasaky
ti, nes tos maldaknygės dažniausiai buvo lenkiškos, o naujai besikuriantiem lietuviam draugystė su lenkais Ameikoje nešė nemažai nuos
tolių.
Pirmiausios ir didžiausios lietuvių kolonijos kūrėsi Pensilvanijos
anglių kasyklose. Angliakasių darbas buvo sunkus, pavojingas ir mažai
apmokamas. Vietiniai JAV gyventojai į kasyklas dirbti nėjo. Anglis
kasė airiai ir vėliau atvažiuoją lenkai, lietuviai, vengrai ir kitų tautybių
imigrantai.
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Pragyvenimas

Paprasčiausios statistikos nurodo angliakasių žiaurų likimą. Pavyz
džiui, 19-to šimtmečio pabaigoje vienoj apylinkėj iš 19-kos per kelis
metus palaidotų lietuvių, 12 buvo žuvę kasyklose. Sužalotų — rankų,
kojų ar akių netekusių — buvo kiekvieno lietuvio artimųjų ir pažįstamų
tarpe. Taip būta visose Pennsilvanijos lietuvių ir nelietuvių angliakasių
kolonijose. Neskaitant dažnų įgriuvimų, apsinuodijimų dujom ir kitų
nelaimingų atsitikimų, pačios kasyklų bendrovių nustatytos darbo sąly
gos vos pakenčiamos. Darbo valandos buvo ilgos. Darbininkai dirbdavo
po 12 valandų į dieną, septynias dienas savaitėje, prie vandens pompų,
kurios išsemdavo vandenį iš giliai po žeme iškastų urvų, ir prie kitų
įrengimų kurie turėjo veikti be sustojimo. Jiems buvo leista tačiau kas
antrą ekmadienį švęsti. Už šias religines privilegijas buvo atmokama
pasikeičiančiais Sekmadieniais dirbant 24 valandas. Kai darbo nebūda
vo— dar blogiau! Susitaupyti pinigų, ypatingai šeimą išlaikantiems,
buvo beveik neįmanoma, o valdžios pašalpos bedarbiam dar nebuvo
įvestos.
Vėlyvesnį imigrantai nelengvesnį gyvenimą rado Čikagos skerdyk
lose. Upton Sinclair, pvz., labai aiškiai aprašė 1906 m. išleistoje kny
goje The Jungle,(4) kaip tūlas Jurgis Rudkus, jo šeima ir kiti lietuviai
gyveno ir vargo, dirbdami Čikagos mėsos fabrikuose; kaip jie vestu
ves kėlė ir nabašninkus laidojo; kaip jaučius skerdė ir dešras kimšo;
kaip darbininkui įkritus į verdantį taukų katilą, tik už keletos dienų
jo kaulai buvo išžvejoti — o visa kita jau buvo parduota pasauliui „Pure
Leaf Lard“ vardu.
Lietuvis turėjo dvi pramogas: bažnyčią ir smuklę (vadinamą saliūnu pagal anglišką „saloon“). Kiek lietuvis mėgo darbo dulkes gerk
lėje nuplauti, galima spręsti iš to, kad 1914 m. vienam mieste iš 200
lietuvių biznių* buvo 120 smuklių.(5) Kitam mieste tuo pačiu laiku iš
13 biznių buvo 11 smuklių. (6) Šiuo atžvilgiu lietuvis tačiau nesiskyrė iš
kitų imigrantų. Ištisą dieną sunkiai dirbę — gėrė visi, gėrė ir jis.
Įsigijimas smuklių, į kurias tautietis galėdavo užeiti, nešė net šio
kią tokią naudą. Dėl dažnų susirėmimų su airiais ir lenkais smuklėse
būrėsi nuolatinių klientų grupės. Svetimas ne tik ten gert negaudavo,
bet dažnai ir pinigus prarasdavo. Smuklinės grupės ilgainiui išsivystė
į pašalines draugijas, kurios mirusiam nariui sudėdavo pinigus laidotu
vėms, o sužeistam, dirbti negalinčiam, padėdavo įsikurti kokioj nors
prekyboj. Pašalpinės draugijos buvo vienintelės prieinamos „apdraudos.“
Iš šitų pašalpinių draugijų, pasivadinusių „Lietuvos Sūnūs ir Duk
terys,“ „Gedimino D-ja,“ „Vytauto D-ja,“ „Šv. Kazimiero D-ja“ ir pa
našiai, išaugo Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Anų laikų Susivieni-

*

Biznis — prekyba, krautuvė.
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jimo vaidmuo yra palyginamas su šiandieninės Lietuvių Bedruomenės
role lietuvių gyvenime. Tačiau pirmiesiems ateiviams, neturėjusiems
progos dalyvauti organizacijose caro Lietuvoje, sunku buvo išaiškinti
bendros veiklos naudą. (Kai 1886 m. steigėsi „Susivienijimas Visų Lie
tuvninkų Amerikoje,“ vieni juokėsi, kad „tiktai vyras su pačia tegali
susivienyti,“ o kiti važiuojantiems į seimą patarė verčiau išpažinti at
likti, o ne į kokį ten „cirką“ bevažiuoti).
Lietuvių - lenkų draugistė

Katalikų parapijas aptarnaują lenkai ir sulenkėję lietuvių kunigai,
lietuvio labu mažai rūpinosi. Jausdami pavojų savo autoritetui, jie daž
nai pasižymėjo brutaliu tamsumu prieštaraudami pastangoms lietuvį
apšviest ir palengvint jo žemiško gyvenimo sąlygas. Pirmutinė lietuvių
katalikų veikla buvo neišvengiamai susijusi su lenkais, kurie buvo gau
sesni ir jau tvirčiau įsikūrę. Lietuviai drauge steigė parapijas, statė
bažnyčias ir stojo į lenkų suorganizuotas pašalpines draugijas. Beveik
visos tokios mišrios organizacijos vėliau buvo lenkų užgrobtos.
Lietuvių-lenkų draugystę ryškiai vaizduoja epizodas iš Plymouth,
Pa. mišrios parapijos. Pagal Susivienijimo Lietuvių Amrikoje Istoriją:
„Lietuviai mokėjo piningus, viršijo lenkus savo skaitliumi, bet lie
tuvio kuningo negavo, klausėsi pamokslo ir ėjo išpažinties nesupranta
ma jiems lenkų kalba ir už jų piningus pastatyta bažnyčia vadinta len
kų bažnyčia. (7)
„... lenkai norėjo lietuvius išnaudoti, lietuviai gi jiems nepasidavė
ir išėjo tarpu jų kova- Šita kova ypatingai smarki buvo Plymouth, Pa.
1889 m., kada kuningas Varnagiris, Plymoutho lenkų ir lietuvių parapi
jos klebonas, nusibodus jam kuningauti, pametė kuningystę ir parapija
paliko be kuningo, tai į jo vietą buvo atkeltas karštas lietuvis patriotas,
kun. Aleks. Burba.
„Vyskupas kun. Burbai įsakė pamokslus sakyti pramainu lenkų ir
lietuvių kalba, bet pirmą septintadienį jam perskaičius evangelija lie
tuvių kalba, lenkai iš bažnyčios išbruzdėjo laukan ir kažkurie jų nuėjo,
užrakino kuningui klebonijos duris, sakydami, kad jie litvino kuningo
nenori. Kuningas buvo priverstas apsigyventi privatiniuose namuose.
Per tris savaites nenusisekus jam lenkus su lietuviais sutaikyti, jis krei
pėsi į vyskupą; bet vyskupui taikymas užsispyrusių lenkų negeriaus
sekės. Panorėjus jam kuningą klebonijon įleisti, lenkai su šautuvais
atsistojo duryse ir languose ir rėkė, kad prie jų nesiartintų, nes jie užmušią.“
Persiskyrimas pagaliau buvo įvykdytas su teismo pagelba. Tačiau,
„... už kokio mėnesio laiko po persiskyrimui su lenkais vienam
lietuviui mirė dvi mergaiti. ... Nabaštikus reikėjo laidot ant lenkų ka
pinių, už kurias lietuviai buvo užsimokėję lygiai su lenkais. Lenkai
vienok ant savo kapinių nedavė lietuviams laidoti. Tąsyk kuningas, ne
žinodamas ką daryti, paliepė kapinių užraktį atplėšti ir nabaštikus pa
laidoti- Lietuviams palaidojus tų dviejų mergaičių kūnelius, lenkų gauja
atėjusi duobeles atkasė, karstelius išėmė laukan ir, kuolais sudaužę,
iškėlė už tvoros.“ (8)
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Dr. Šliūpas ir kun. Burba

Minimas kunigas Aleksandras Burba buvo pirmas kunigas Ameri
koje, kuris pradėjo rūpintis lietuvių tautiškumu ir jų žemiško gyveni
mo vargais. Jis buvo iš Lietuvos Dr. Jono Šliūpo atkviestas 1889 m.
Dr. Šliūpas (g. 1861 Lietuvoje, m. 1944 Berlyne) studijavo Mask
vos ir Petrapilio universitetuose. Kilus Petrapily studentų riaušėm, jis
buvo suimtas ir vėliau administratyviu būdu įsakytas gyventi tėviškėje,
vietinės policijos priežiūroje. Šliūpas iš tėviškės pabėgo į Vokietiją ir
tęsė studijas Genevos universitete, Šveicarijoje, iki pritrūko pinigų. Ku
rį laiką, gyvendamas pas Dr. Basanavičių Pragoję, redagavo „Aušrą.“
I JAV atvyko 1884 metais ir vėliau baigė medicinos mokslus Maryland©
universitete.
Šliūpas redagavo eilę laikraščių, rašė knygas, karštai veikė lietuviš
kose organizacijose (nemažai jų pats įsteigė) ir, kaip Lietuvių Enciklo
pedija apibrėžia, visą gyvenimą pasižymėjo „... nepalaužiama ir nuo
latine kova prieš Lietuvos pavergėjus bei lietuvio nutautintojus, di
džiausiu noru nusikratyti visokiausią baudžiavinį palikimą ir nuolatiniu
siekimu išvesti lietuvį iš skurdo.. .“(9) Ypač būdingas Šliūpui kunigo
Burbos atkvietimas į Ameriką. Mat, Šliūpas buvo laisvamanis, ir jam
asmeniškai nė kunigai nė bažnyčia nerūpėjo. Bet Šliūpas norėjo savo
tautiečiam padėt efektyviausiom priemonėm:
„... žmonių didžiumai glaudžianties prie bažnyčios, Amerikoje rei
kia turėti bent vieną lietuvių bažnyčią. Su tuo vienok esanti didelė sun
kenybė, kad gero lietuvio kuningo nėra. ... Kuningas Juodišius štai
New Yorkan atvykęs nesidrovėjęs nuo lietuvio tris kailius nulupti; kun.
Varnagiris daręs tą patį ir abu, kaip vienas, taip kitas, lenkystę į pa
danges kelia.“ (10) Šitaip tarė Šliūpas 1887 metais.
Bejieškodamas lietuvio kunigo, Šliūpas užmezgė ryšius su kun.
Burba, kuris už lietuvišką veiklą buvo kalinamas Gardino Pranciškonų
vienuolyne. Dr. Šliūpas įkalbėjo jį atvažiuot į Ameriką — net kelio
nei pinigų parūpino. Burbai atvykus sutarta paliaubos tarp kunigų ir
netikinčių (pastarieji buvo vadinami bedieviais), ir abu ėmė iš vieno
dirbti tautos labui. Apie tris metus Burba su Šliūpu kartu dirbo, kol
pagaliau 1892 m-, katalikams vis spiriant, kad nedera kunigui susidėt
su „tokiu baisiu bedieviu,“ kilo tarp jų nesutikimas. Kun. Burba ėmė
per pamokslus keikti bedievius aplamai ir Šliūpą ypatingai. Šliūpas
atsikirto tuo pačiu pinigu. Dabar lietuvių jau nebuvo: liko tik bedieviai
ir katalikai, kurie vienas kitus ne tik žodžiais, bet ir kumščiomis bei
akmenimis kūlė. Kurį laiką lietuvių veikla tesireiškė beveik vien agita
cija vienos pusės prieš kitą.
Parapijas steigiant

Katalikam kuriant lietuviškas parapijas, susidurta su keleriopom
kliūtim. Jau buvo minėta stipri lenkų bei lenkizmo įtaka ir trūkumas
tinkamų lietuvių kunigų-organizatorių. Pačių ateivių, išsisklaidžiusių bet
kur darbo ieškant ir tarnaujančių už žemus uždarbius, skaičiai buvo
dažnai permaži kad išlaikytų savas lietuviškas parapijas.
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1885 m. Dr. Basanavičiaus „Aušros“ 7-me ir 8-me numeriuose til
po atsišaukimas: „... Mes lietuvninkai Nau Jorko susitaisėme drau
gystę, kuri priėmė vardą lietuviška Naujo Jorko parapija vardan Šv.
Traicės, ir norime gauti kunigą lietuvninką ir tėvynainį.. .“ Taip „Nau
Jorkiečiai“ net ir Europoje ieškojo sau klebono. Neužtekus pinigų
nė bažnyčiai žemės nupirkti, kad ir labai kunigo ir savo bažnyčios no
rėta — nebuvo noras įgyvendintas. (11) Pastangos 1888 m. organizuoti Šv.
Jurgio parapiją Brukline irgi nuėjo niekais. Ant nupirkto sklypo būta
net projektuotos bažnyčios rūsys pastatytas, kuriame pamaldos buvo
laikomos. Tačiau nepajėgiant išsikapstyti iš skolų, teko bažnytinę nuo
savybę parduoti — parapija iširo. (12)
Laikui bėgant, padėtis gerėjo. 1898 metais būta jau 27 JAV lietu
vių parapijų su $319,956 turtu ir $65,865 skolų.(13) Greta kunigo Burbos
atsirado ir daugiau tautiškai nusiteikusių kunigų. Ypatingai darbštumu
pasižymėjo kun. Antanas Milukas (g. 1871 Lietuvoje, m. 1943 Brukline),
buvęs knygų bei laikraščių leidėjas, redaktorius. Jis visur judino kuni
gus į tautišką-visuomenišką veiklą. 1899 m. kunigai A. Milukas, A. Kau
pas ir J. Žilius-Žilinskas įkūrė draugiją „Motinėlę,“ kuri rinko aukas
ir šelpė studentus Amerikoje ir užsienyje. 1906 m. Wilkes-Barre, Pa.,
buvo įsteigta Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija (ALRKF)
bendram katalikų visuomeniniam darbui jungti ir stiprinti. Kaip pirmie
ji JAV lietuvių kunigai tautiškuose reikaluose snaudė arba net jiems
prieštaravo, dabartiniai taip ėmėsi veiklos ir laikėsi solidarumo, kad
po pirmojo pasaulinio karo katalikai jau sudarė JAVlietuvių visuome
nėje stipriausią jėgą.
Lietuvių Katalikų Tautinė Bažnyčia

Dar labai jautri vieta lietuviams buvo katalikų parapijų turto užra
šymas vietiniam vyskupam ir parapijiečių teisių neigimas bažnytinių
reikalų tvarkyme. Vyskupai savo keliu piktino lietuvius, skirdami para
pijom kleboną neatsižvelgdami, ar lenkas ar lietuvis būtų. Ligi 1884 m.
JAV vyskupų suvažiavimo parapijos turtas būdavo parapijos komiteto
rankose. Kai kurie katalikai taip griežtai laikėsi vyskupų nutarimo, kad,
kai Shenandoah, Pa. kūrėsi nauja parapija, pačiam kunigui Abromai
čiui pasiūlus užrašyti parapiją komiteto, o ne vyskupo vardu, parapi
jiečiai vistiek nubalsavo, kad „... be vyskupo rankos Dievas maldų ne
išklausys“. (14) Kiti katalikai dar griežčiau pasipriešino vyskupams, steig
dami Lietuvių Katalikų Tautinę Bažnyčią, nepriklausančią Romai. Tau
tinė Bažnyčia buvo įkurta XX amžiaus pradžioje (atskirų bandymų bū
ta jau XIX amžiaus pabaigoje).
Tarp pirmųjų L. K. T. B-čios organizatorių buvo kun. Vladislovas
Dembskis (g. 1831 Šiauliuose, m. 1913 Scranton, Pa.). 1863 m. Dembskis Kražių katalikų bažnyčioje iš sakyklos paskaitė sukilimo manifestą
ir pats stojo į sukilėlių būrį. Rusams sukilėlius sumušus, teko jam
palikti Lietuvą ir išgyventi savo amžių išeivijoje. Jis parašė keliolika
knygų ir įvairius vertimus. Štai jo žodžiai iš 1870 m. vertimo iš pran
cūzų kalbos — kunigo F. R. de La Mennais, Kningos Tejsibiun įžangos:
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važiavęs Šernas „Lietuvą“ redagavo virš dešimt metų. Po Šerno re
daktoriaus vietą perėmė Bronius K. Balutis, kuris Lietuvos nepriklauso
mybės laikais tapo užsienio reikalų ministerijos viceministeriu, o nuo
1934 m. Lietuvos ministeriu Didžiajai Britanijai.
Olšauskas leido „Lietuvą“ iki 1917 m.; po to laikraštis dar ėjo tris
metus. Per 24 metus Olšauskas išleido 134 knygas. Žymiausia tai —
„Lietuvos“ raidžių rinkėjo, vėliau redaktoriaus Šerno asistento, Antano
Lalio paruoštas — Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų Žodynas 1274
psl. 1909 metais buvo taip pat pradėta ruošti Lietuvių Enciklopediją,
kurios bendradarbiais buvo pakviesti: dr. J. Basanavičius, prof. M. Bir
žiška, kalbininkas K. Būga, dr. K. Grinius, muzikas M. Petrauskas,
dr. J. Šliupas, dr. Vydūnas, Aug- Voldemaras ir kt. Enciklopedijos
redaktorius ir sumanytojas buvo Kl. Jurgelionis, kuris virš metų laiko
dirbo, tačiau dėl įvairių redakcijoje nesutarimų, paruošimas buvo nu
trauktas, nepradėjus Enciklopedijos nė spausdinti.(15)
Lietuvių spaustuvių, leidėjų ir prekybininkų būta ir kitose kolonijose.
Gal būt Olšauskas buvo pažangesnis tuo, kad į partijų ginčus — kata
likų, „bedievių,“ socialistų ar kitų — giliai nesikišdamas, bešališkiau
į viską žiūrėdamas, įstengdavo aiškiau įžiūrėt lietuviškos veiklos stip
rumus ir silpnybes. Energija, kurią kiti aukodavo politinėm intrygom,
Olšauskas galėjo atidėt savo prekybos ir lietuvių visuomenės reikalam.
Antano Olšausko veikla JAV lietuvių tarpe buvo Lietuvos prezidento
atžymėta įteikiant jam Vytauto Didžiojo ordiną. Olšausko sūnus, Ame
rikoje gimęs advokatas Antanas Olis (g. 1898, m. 1958 m. Čikagoje),
tapo vienas iš aukščiausių Illinois valstijos Respublikonų partijos parei
gūnų; kartu ir pasižymėjo lietuvių kultūrinėje ir politinėje veikloje. Savo
politine pozicija Olis dažnai naudojos ieškant Lietuvos laisvinimui rė
mėjų JAV politikų tarpe. 1944 m. Olis buvo vienas iš Balfo steigėjų.
Nuo 1879 m., Tvarausko „Lietuwiszkai Gazietai“ pasirodžius, iki Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo metų (1918), Amerikoje buvo leisti
93 lietuviški laikraščiai. Daugelis jų ėjo trumpai, bet „Vienybė,“ „Tė
vynė“, „Dirva“, „Keleivis“, „Draugas“, „Naujienos“ ir „Sandara“ dar
šiandien tarnauja JAV lietuviams (kiti šiandieniniai JAV lietuvių
laikraščiai atsirado vėliau). Nevienas lietuvis ne tik žinias sekė bet ir
skaityt išmoko tų laikraščių dėka. Spaudos draudimo metu Amerikos
lietuvių laikračšiai pasiekdavo ir Lietuvą: 1902 m. Kauno gubernijoje
„Vienybė Lietuvninkų“ turėjo 93 skaitytojus, o „Lietuva“ 65.(16)
Pirmasis Amerikos lietuvių knygų leidimo rūpestis buvo — grama
tikos, istorijos, elementoriai. Vėliau pradėta leisti žymesniųjų kurinių
vertimai iš svetimų kalbų. Štai, jau 1896 m. suorganizuota Tėvynės My
lėtojų Draugija ryžosi „spausti ir platinti tyro mokslo knygas“ ir kas
met iš narių mokesčių išleisdavo po knygą. 1910 m. T. M. D. išleido
6 tomų Vinco Kudirkos Raštus (Tilžėje spausdinti, J. Gabrio redaguoti).
1956 m. T. M. D. išleido Dr. V. Sruoginenės Lietuvos Istoriją.
Taip „budavodami Lietuvą Amerikoje“, JAV lietuviai neužmiršo
savo „tikrosios vienatinės Tėvynės, pakraščiuose Nemuno padėtos.“
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Kražių skerdynėm atsiliepiant ir „Tautiški Centai“
1893 m. Kražių skerdynių atgarsiai pasiekė Amerikos lietuvius: jie
organizavo susirinkimus ir protestus. Smerkė ir caro vyriausybę, kurios
įsakymu buvo lietuviai žudomi, ir popiežių Leoną III, kuris tą atsiti
kimą visiškai nutylėjęs. 1895 m., caro karūnavimui besiartinant, buvo
sumanyta paduoti jam prašymą, kad palengvintų lietuvių gyvenimą po
jo valdžia. Šitas sumanymas nebuvo įvykdytas, bet vietoj prašymo, tais
pačiais metais „Literatūros Draugija Amerikoje“ išleido rusų kalba
parašytą, rusų literato ir politiko grafo Leliavos — „Padėjimas Lietuvių
Rusų Viešpatystėje.“ Čia buvo išdėstyti visi lietuvių tautos persekioji
mai. Ši knyga, kartu su atitinkamu laišku, buvo nusiųsta carui, Rusi
jos ministeriam, senatoriam, svarbesniem asmenim ir Rusijos laik
raščių redakcijom. 1900 m. JAV lietuviai dalyvavo tarptautinėje parodo
je Paryžiuje. Parodoje, šalia rankdarbių, buvo ir lietuviškos spaudos
pavyzdžių, su paaiškinimais, kad tik slapta iš užsienio — iš Amerikos,
iš Mažosios Lietuvos-Prūsų ir iš vidurio Europos — tegalėjo ši spauda
pasiekti Lietuvą.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) ir Susivienijimas Lietu
vių Romos Katalikų Amerikoje (SLRKA), abi draugijos būdamos iš
esmės šelpimo ir draudimo organizacijos, visą laiką rūpinosi dar ir
tautiniais bei švietimo reikalais. (Atrodo, kad draudimo reikaluose ne
turėtų būti ypatingų įvykių, tačiau ir čia būta karštų ginčų, kurie daug
laiko ir energijos užimdavo. Štai, 1910 m. vieno nario pomirtinės išmo
kėjimo reikalai tvarkėsi taip, kad net spaudoje buvo duotas patarimas:
„Ar negeriau būtų numirusį narį nusiųsti Centro Valdybai ir tegul išsi
kepę suėda?“(17) Abu Susivienijimai šalia nario mokesčio ėmė dar va
dinamus „tautiškus centus,“ iš kurių buvo leidžiamos knygos, duoda
mos moksleiviam paskolos ir stipendijos, skiriamos premijos rašyto
jam, remiama švietimo veikla Lietuvoje ir šelpiami kiti lietuviški-tautiški reikalai.
SLA iš tautiškų centų apie dešimt metų šelpė Buenos Aires, sana
torijoje, Andrių Vištalių-Višteliauską ligi pat jo mirties (1916. m. Ar
gentinoje). Vištalius, gimęs 1837 m., dalyvavo 1863 m. sukilime, vėliau
dr. Basanavičių ilgai ragino įsteigti lietuvišką laikraštį ir paskui kartu
su juo „Aušroje“ dirbo- Labai populiari daina Lietuvoje buvo su Šim
kaus pritaikyta melodija Vištaliaus žodžiams:
Op! Op! Kas ten? .. Nemunėli!
Ar tu mane šauki? ..
Ar tik tykų vandenėlį
Pliuškindams, sau plauki?

Lietuvos išeiviai, atsimindami savo tėvus, seses, brolius ir kitus
artimuosius paliktus tėvynėje, dažnai pasiųsdavo jiems pinigų. Tarp
1895 ir 1914 metų vien tik per Olšausko įstaigą Čikagoje persiųsta
apie $4,000,000. Persiuntinėjimo įstaigų Čikagoje buvo ne vien tik Ol
šausko, būta jų ir kitose kolonijose.
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1911 m. kun. Tumas-Vaižgantas ir kuh. K. Olšauskas, atvykę iš
Lietuvos, JAV lietuvių kolonijose surinko $19,000 „Saulės“ mokyklai
Kaune pastatyti. Draugija „Saulė“ veikė prieš rusinimą, rengdama lie
tuvius mokytojus ir statydama savo mokyklas. 1913 m. Lietuvių Moks
lo Draugijos (Vilniuje) atsiųsti dr. J. Basanavičiaus ir Rusijos dūmos
atstovas Martynas Yčas surinko $23,000 Tautos Namam statyti. Dar
1916 m. atvyko į Ameriką rašytoja Žemaitė aukų rinkti Lietuvos Šelpi
mo Fondui.
Nepriklausomybės Reikalai

Pirmam pasauliniam karui kilus ir frontui einant per Lietuvos so
dybas, Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija, 1914 m- rugsėjo 21-22 dd.,
sušaukė Čikagoje seimą, kuris svarstė šiuos klausimus:
1.

Dabartinio lietuvių padėjimo apsvarstymas ir sušelpimas nuken
tėjusių nuo karės: Didžiojoj Lietuvoj ir Mažojoj Prūsų Lietuvoj;

2.

Koksai Lietuvos padėjimas privalėtų būti ateityj:
a. Reikalingumas suvienyti visos Lietuvos sritis vienon administratyven vienaton;
b. Atskyrimas Suvalkų gub. nuo Lenkijos, ir santykiai lietuvių
su lenkais;
c. Priskyrimas Prūsų Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos;
d. Lietuvos autonomijos klausimas;
e. Priemonės Lietuvos autonomijos išgavimui;
f. Santykiai lietuvių su latviais;(18)
g. Santykiai lietuvių su balta-rusais.“(18)

Kaip matyti, čia buvo statomi patys svarbiausi lietuvių tautos reikalai.
Tais pačiais metais buvo panašus seimas suruoštas Brukline tautininkų
ir socialistų.
Nevengta ir tiesioginių žygių į JAV vyriausybę Lietuvos reikalais.
Buvo išrūpinta iš prez. Wilsono deklaracija, paskelbiant 1916 m. lapk
ričio 1 d. Lietuvių Diena, leidžianti lietuviams po visas JAV rinkti
aukas. Karo kenčiančiai Lietuvai sušelpti buvo surinkta $177,000. 1921
m. gegužės 30 d. lietuviai įteikė peticiją prez. Hardingui su milijonu
parašų, prašant pripažinti Lietuvą „de jure.“ Buvo ir kitų žygių pas JAV
kongreso narius ir į JAV visuomenę.
Nepriklausomybės laikais, kaip ir jos siekiant, JAV lietuviai entu
ziastiškai stebėjo įvykius Lietuvoje ir į juos reagavo. Rūpindamiesi eko
nomine buitim, pirko Lietuvos Laisvės Bonus ir steigė akcines bend
roves, kurių kapitalu statė įmones Lietuvoje. Viena iš žymiausių „Dro
bės“ audinių fabrikas Kaune, įsteigtas iš Amerikos grįžusių lietuvių
siuvėjų. Laisvės Bonų per trejetą metų buvo parduota už $1,800,000. Či
kagoje adv. Bagdžiūno-Borden pastangomis, buvo nulietas Laisvės Var
pas su įrašu:
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Skambink per amžius vaikams Lietuvos,
kad laisvės nevertas, kas negina jos.

1922 m. šis Laisvės Varpas buvo pakabintas Karo muziejuje, Kaune.
Aukų rinkėjų įvairioms organizacijoms ir įvairiems reikalams atvažiuo
davo beveik kas metai ir — nevienas negrįždavo tuščiomis.
Du Amerikos Lietuviai
Buvo JAV lietuvių, kurie grįžo į Lietuvą padėti jai atsigauti nuo
karo siautimo. Minėtini yra Petras Jurgėla ir Steponas DariusPetras Jurgėla (g. 1901 m. Jersey City, New Jersey) 1917 m. rug
sėjo mėnesį įsteigė pirmąją lietuvių skautų bei skaučių draugovę Veronežo mieste, Rusijoje prie Dono. 1918 m. Jurgėla Vilniuje įsteigė pir
mąją skautų ir skaučių skiltį Lietuvoje. Su J. Jablonskio pagelba Jur
gėla pritaikė skautų įstatus ir programas Lietuvos jaunimui, rengė skau
tų vadų kursus ir nustatė lietuviškus skautybės terminus, padėdamas
pagrindą lietuviškąjai skautybei. 1931 m. grįžo į JAV. Buvo Dariaus ir
Girėno skridimo, o vėliau Čikagoje paminklo statymo komiteto sekre
torius ir publicistas.
Dariaus šeima atvyko į JAV 1907 m., Steponui esant 11 m. amžiaus.
Per pirmą pas. karą Darius tarnavo JAV kariuomenėje Prancūzijoje
(tuomet JAV kariuomenėje tarnavo apie 35,000 lietuvių, iš kurių apie
7,000 žuvo(19); daug jų stojo ir savanoriais, tikėdami pasiekti Lietuvą).
Po karo Darius grįžo į Lietuvą 1920 m., stodamas savanoriu į Lietuvos
kariuomenę. Jam teko dalyvauti kovose su lenkais dėl Vilniaus krašto.
(Seniai bebuvo JAV lietuvių kraujas tiek užviręs, kaip lenkams Vilnių
užgrobus. Čikagoje buvo surengta protesto eisena, kurioje dalyvavo 12
dūdų orkestrų, apie 1100 vyrų JAV kariuomenės uniformoje, daugybė
organizacijų — iš viso apie 25,000 žmonių. Susirinkus lenkams pažiūrėti
ir pradėjus jiem tyčiotis iš lietuvių, lenkai buvo smarkiai apmušti.
Demonstracijos ir protestai vyko kelias savaites po visas lietuvių kolo
nijas.)
1922 m. Šilutėje sudarytam Martyno Jankaus Vyriausiam Mažosios
Lietuvos Gelbėjimo Komitete iš aštuonių narių du buvo JAV lietuviai:
Steponas Darius ir Antanas Ivas-Ivaškevičius iš Bostono. Abudu daly
vavo 1923 m. sausio mėn. Klaipėdos sukilime.
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SUAUGUSIO SKAUTYBĖ

Fil. s. Vytenis Statkus

t i.?, s

Vienatinį skautybės apibrėžimą duoti yra labai sunku, o gal ir ne
įmanoma. Savo kilmės krašte, Anglijoje, ji vadinama ir skautybės žai
dimu (Scouting game) ir skautybės sąjūdžiu (Scout Movement). Skautybė nagrinėjama įvairiais požiūriais — ieškant jo filosofinių pagrindų,
bandant ją įsprausti į vienokių ar kitokių doktrinų rėmus, formules.
Bet kokio sąjūdžio samprata palengvėja pažįstant steigėjo savybes.
Robert’as Baden-Powell’is buvo ne abstraktus mąstytojas, filosofinių
teorijų kūrėjas, bet veiksmo, gyvenimo praktikos žmogus. Mokslumu
jis nepasižymėjo ir mokykloje jo pasekmės buvo žemiau vidurkio. BadenPowell’io asmenybė pasireiškė pilnu blizgesiu tada, kai karinėje tarny
boje jis atsidūrė kritiškoje padėtyje ir tuo metu gavo pilną laisvę ir at
sakomybę padėtį pats spręsti. Nemaža jo sprendimų rėmėsi ne vien ka
rybos mokslu, kurio jis ne per daug teturėjo, bet gilia padėties analize,
žmonių pažinimu ir intuicija. Būtų nerealu iš tokios asmenybės laukti
filosofiniai gilios, sistemos atžvilgiu išbaigtos, savitos pasaulėžiūros. Stei
gėjo įkandin, skautybė yra visa savo esme praktiška. Skautybė — tai
gyvenimas, vadovaujantis tam tikrais principais, o ne abstracčių teorijų
ieškojimas ar spekuliatyvių teorijų tikrinimas- Ji nėra nei religijos pa
kaitas, nei mokslo disciplina.
Skautybė kilo kaip jaunimo sąjūdis ir esmėje ji tokia ir liko. Ji
vystėsi miesto aplinkoje kuri buvo ypatingai palanki tokio sąjūdžio plė
totei. Jos patrauklumas miestų vaikams glūdėjo progomis gyventi gam
toje ir daryti daug dalykų savo rankomis. Kaimo jaunimui primityvu
mas buvo kasdieniško gyvenimo tikrovė. Miestų vaikams, ypač skau
tybės raidos laikotarpyje, šios galimybės buvo naujos, nepaprastos, pa
trauklios. Nuotykingumo pamėgimas yra juk jaunuoliams įgimtas.
Miestiečiams paslaptinga gamta buvo daug palankesnė nuotykių ieško
jimui nei gerai pažįstamas miestas.
Kai kurios iš pirminių skautybės vystymosi sąlygų tebėra išlikusios
ir šiandien. Kitos pranyko ar nustojo savo prasmės. Gyvenimo būdui
pakitus, palengvėjus susisiekimui, išplitus sportui, jaunimui radosi dau
giau galimybių tenkinti savo pomėgius ir ne vien skautų organizaci
jos ribose. Lygiagrečiai, skautų organizacijos augimas atsiliko nuo mies
tų gyventojų augimo. Metams slenkant, visuomenė taip pat nukrypo
į individualizmą, materializmą, nusisuko nuo „senųjų“ idealistinių verVieta, kur skautas gali atsikvėpti, pailsėti ir svajoti apie praėjusias stovyklos dienas.
G. Peniko nuo.tr.
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tybių sąvokų, kurios skautybėje ir šiandien tebėra aukštai vertinamos.
Šio vyksmo pasėkoje skautybės populiarumas šiandien yra sumažėjęs,
dargi matoma pašaipa skautybei ir skautams kaip kokių nuoširdžių ir
geraširdžių keistuolių sambūriui.
Pasikeitusių, net ir pirmykščių sąlygų šviesoje, būtų nerealu galvo
ti, kad skautybė pajėgia ar pajėgė apspręsti visas žmogaus problemas,
kad ji siūlo visapusišką pagrindą žmogaus gyvenimui, kad duoda pil
nutinę pasaulėžiūrą. To skautybė nesiekė ir negali duoti. Nežiūrint šių
trūkumų, skautybė yra naudinga ir prieinama ir suaugusiam moder
niam žmogui- Ji duoda tam tikras gyvenimo gaires gyvenimui tvarky
ti, yra priemonė gyvenimą daryti naudingesnį, laimingesnį, pilnesnį.
Skautybė padeda gyvenime įžvelgti daugiau prasmės, rasti daugiau lai
mės.
Kaip ir kiekvieną gyvenimo reiškinį, taip ir skautybę galima su
prasti ir vertinti įvairiai. Ta samprata gali įvairuoti nuo visiškai iškreip
tos, primityvios, rudimentinės, įvairių laipsnių vaikiškos ar jaunuoliš
kos, iki brandžios vidutinio suaugusio žmogaus ar net gilaus specia
listo išvystytos sistemos. Skautybės samprata ir jos vertybių laipsniavimas skiriasi vilkiuko-paukštytės, skauto-skautės ir skautininko-skautininkės amžiuje. Ji keičiasi derindamas! su asmens vystymusi. Prin
cipai lieka tie patys, bet žmogui bręstant, „skautavimo“ turinys keičia
si iš ugdymo priemonių sistemos į gyvenimo metodą. Sustojimas ku
riame nors šio vystymosi tarpsnyje, nukrypimas kuria nors siauresne
kryptimi neretai suprastina asmeniškai išgyvenamą skautybės turinį
padarydamas jį siaurą ir neišbaigtą. Nukrypimai, žinoma, yra neišven
giami, nes ne visi žmonės ir ne visos tautos vienodai vystosi. Skauty
bės principai suaugusiam atatinkančioje plotmėje, gi, iki šiol dar ne
buvo pakankamai interpretuoti ir formuluoti.
Lietuviškąją akademinę skautybę tenka laikyti gražiai prasidėjusiu,
bet tolimesniame kelyje sustojusiu ir net pradedančiu blukti suaugusio
skauto sampratos interpretavimo ir formulavimo bandymu. Lietuvoje
Korp! „VYTIS“ ir Studenčių Skaučių Draugovė tarnavo kaip pasiren
gimas dirbti būsimą profesinį darbą vadovaujantis skautybės principais.
Jau turėjome apie pustrečio tuzino filisterių (vyrų) ir bent tuziną mo
terų kurie buvo baigę mokslus ir išėję į gyvenimą. Suaugusiam deran
čios skautybės samprata, tačiau, tebuvo ieškojimo, tyrimo plotmėje.
Vistik, skautiškasis bruožas buvo juose perdėm ryškus. Jų nusiteikimas
buvo kietas vytiškasis — „tarnauti“. Okupacijos, emigracija, patekimas
į svetimą, nuotaikomis net ir labai priešingą aplinką, išsklidimas pri
vertė Sąjūdį sulėkštėti. Šio išvadoje šiandien dažnai save patys vadina
me ir esame kitų vadinami tik „adademikais“, pamirštant ar sąmonin
gai praleidžiant „skautą“. Mūsų pasikeitimai nebuvo vien išoriniai. Kei
tėsi ne tik tradicijos, bet ir dvasia. Lietuviškos akademinės skautybės
„nuskautėjimas“ ir yra šio nublukimo pavyzdys.
Baden-Powell’is skautybės į formules nesuvedė, tačiau viso pasau
lio skautų sąjūdžiuose yra matomi tam tikri bendri bruožai. Šie bruo
žai buvo išvardinti 1957 metais Cambridge, Anglijoje įvykusioje pasau
lio
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linėje skautų konferencijoje * kaip mąstelis, pagal kurį sprendžiamas
asmens ar organizacijos skautiškumo ar neskautiškumo klausimas. Se
kantys skautybės principai yra privalomi visiems pasaulinio skautų są
jūdžio nariams:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Pareiga Dievui.
Ištikimybė savo kraštui.
Tikėjimas pasauline draugyste ir broliškumu.
Skautų įstatuose ir įžodyje išdėstytų idealų pripažinimas, lais
vas priėmimas ir vykdymas.
Nepriklausomumas nuo politinės įtakos.
Priklausymas (organizacijai) laisvu noru.
Savita lavinimo sistema, paremta skilčių sistema, užsiėmimais
atvirame ore ir veiksminiu mokymusi.
Tarnavimas kitiems.

Suaugusio skautybės analizę ribosime tik bendra šių principų apž
valga bei komentarais, nes platesnė analizė nėra šio rašinio ribose.
1. Pareiga Dievui

Skautybė, palikdama savo nariams visišką religinio gyvenimo for
mų laisvę, griežtai reikalauja, kad skautas būtų tikintis. Dievo buvimo
pripažinimas išplaukia iš skautybės realaus ir praktiško pobūdžio. Pri
pažindamas faktą, kad Dievas yra, skautas visą savo gyvenimą remia
pagrindiniu viso materialinio ir dvasinio gyvenimo pradu, kuris logiš
kai kyla iš pasaulio santvarkos priežastingumo pažinimo. Dievo buvimo
pripažinimas skautui yra pačios pagrindinės visokios buities realybės
pripažinimas, atsirėmimas į absoliutų pagrindą nustatant savo santy
kius su aplinka ir jos apraiškomis, mastelis gyvenimo apraiškoms ver
tinti, absoliutus moralės kriterijus. Kasdieniniam gyvenimui tai duoda
vidujinę ramybę, pastovumą ir mažina asmens vidujinius konfliktus.
Skautybė nepasitenkina abstrakčiu, filosofiniu Dievo buvimo pri
pažinimu, bet reikalauja iš savo nario pasirinktos ir priklausomos reli
gijos dėsnių praktikavimo kasdieniniame gyvenime, tos religijos dėsnių
gero pažinimo ir aktyvaus dalyvavimo religinės bendruomenės gyveni
me. Skautiškasis idealas siekia religinį gyvenimą sulieti su kasdieniniu
gyvenimu taip, kad jie taptų vienuma, kad skauto gyvenimas išpažįsta
mos religijos dėsniais taptų natūraliu gyvenimo būdu.
Skautybė yra aktyviai teistinis sąjūdis kuris yra principiniai prie
šingas ir nesuderinamas su ateizmu, materializmu, indiferencializmu.
Tas faktas yra gerai žinomas ir skautybė yra draudžiama, slopinama
ir persekiojama visų ateistinių režimų, nors savo organizacijoms jie
dažnai pasisavina kai kuriuos jiems naudingus skautybės bruožus ar
elementus.

*

„1957 Keynote Resolution“.
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Antra vertus, skautybė yra universali tiek konfesiniu, tiek ir tau
tiniu požiūriu. Ji reikalauja aktyvaus ir sąmoningo savo konfesijos išpa
žinimo ir savo tautybės stiprinimo. Jeigu, susiorganizavimas konfesiniu
ar tautiniu pagrindu gali šį ugdymą pagerinti, skautybė nesipriešina
atskirų organizacijų veiklai. Žinoma, šį klausimą turi spręsti plačių pa
žiūrų pakantrūs (tolerantiški) žmonės. Skautybės pakanta ir visuotiškumas žmonių pažiūroms sudaro pagrindą jos priimtinumui pasaulyje.
2. Ištikimybė savo kraštui
Lietuvių tautybė mus riša kilmės, kultūros, moralės ir jausmų ry
šiais su mūsų ar mūsų tėvų kraštu — Lietuva. Tie ryšiai yra dar pilnai
juntami kiekvieno asmenyje, galvosenoje, pažiūrose, elgesyje, kalboje
nežiūrint svetur įgyto mokslo, profesinio pasirengimo, vienokių ar ki
tokių ryšių su gyventojų dauguma. Kitataučių yra pastebėta, kad lie
tuviai išsiskiria iš kitų. Viename universitete lietuviai buvo išskirti dėl
savo veržlumo į profesinį gyvenimą, atkaklaus mokymosi ir tarpusavio
solidarumo. Kitame universitete jie buvo pastebėti dėl išimtinai geros
išvaizdos. Visa tai nėra pripuolama. Panašiomis aplinkybėmis yra at
vykusių ir kitų tautybių žmonių, tačiau jų reakcija į naują aplinką ski
riasi nuo mūsiškės. Per ilgą kartų eilę kiekvieno asmenybėje išsivysto
įvairios savybės kurios daro mus tokius, o ne kitokius. Neabejotina,
kad aplinka mus veikia ir keičia, tačiau šis keitimasis daugiausiai yra
išviršinis. Kai kurių mūsų tautiečių dėj imąsis ne lietuviais, atsisaky
mas įgimtos tautybės, asmenybę tik žaloja, nes slopinami natūralūs ele
mentai jų vieton neįstengiant priimti naujus.
Ne mažiau svarbūs yra ir mūsų moraliniai ryšiai ir įsipareigojimai
kilmės kraštui ypač dabartinėje sunkioje Lietuvos būklėje. Internaciona
listai, kosmopolitai ir tolygūs aktyvaus tautiškumo neigėjai bando šiuos
įsipareigojimus pašiepti kaip nerealius, ne gyvenimiškus ir nepraktiš
kus poreiškius. Iš tikrųjų, patys pašiepėjai yra arba lėkštos galvosenos
savanaudžiai arba visai skirtingų, net dažnai kraštutinių idėjų skiepytojai. Skautybė to pobūdžio teorijas ir pažiūras atmeta.
Valstybinė ištikimybė savo gyvenamam kraštui yra antrasis tautiš
kumo principo elementas. Gyvenant tautiniu principu sudarytoje vals
tybėje, kuri yra tautos reiškimosi forma, valstybinė ištikimybė yra tau
tinės ištikimybės tąsa ir dalis. Mums gyvenantiems emigracijoje, tau
tinės ir valstybinės ištikimybės vientisumo nėra. Jusdami stiprius ry
šius su lietuvių tauta, mes kartu juntame ir tam tikrus, gal skirtingo
pobūdžio ryšius ir su gyvenamo krašto tauta, kurioje mes leidžiame
kasdienybę. Jusdami pareigą kovoti ir dirbti dėl Lituvos valstybės at
statymo, mes jaučiame eilę kasdieninių pareigų tai valstybei, kurioje
mes gyvename. Daugeliu atveju, tos pareigos ir ryšiai yra lygiagrečiai
ir neprieštarauja kilminės tautybės pareigoms. Jeigu kokie konfliktai
kyla, tai jie daugiausiai būna emocinio ar materialinio, bet ne princi
pinio pobūdžio- Tokių konfliktų sprendimas yra asmens apsisprendimo
reikalas.
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Vastybės ištikimybės sąvoka apima visą piliečio pareigų ir teisių
skalę: valstybės funkcijų supratimą, jos įstatyminės tvarkos aktyvų pa
laikymą ir gynimą, aktyvų dalyvavimą valstybės gyvenime, renkant jos
organus, saugant ir remiant jų veikimą ir t. t. Kitaip tariant, skautas
yra sąmoningas ir aktyvus savo gyvenamo krašto pilietis. Tas reikala
vimas jo neriša su jokia politine grupe ar srove. Savo sąžine ir protu
vadovaudamasis, skautas pats apsisprendžia kuriuo būdu, kurioje poli
tinėje srovėje, ar nestodamas į jokią, jis gali geriausiai pasitarnauti savo
gyvenamam ir savo kilmės ar gimtajam kraštui.
Dalyvavimas krašto gyvenime turi dvi puses: pilietines teises ir pa
reigas. Tos dvi pusės viena kitą atsveria, todėl skautas teikia lygią svar
bą pilietinių pareigų atlikimui ir savo teisių apsaugai. Atseit, skauto
akimis žiūrint, tik pilietinių pareigų pilnas atlikimas sudaro pagrindą
naudojimuisi pilietinėmis teisėmis.

3. Tikėjimas pasauline draugyste ir broliškumu

Šiuo principu iškeliamas žmoniškumo universalumas. Žmonių tar
pusavio santykiai skauto suprantami kaip harmoningas bendradarbia
vimas, draugiškas rungtyniavimas, o ne luomų, klasių kova, rasinis ar
tautinis dominavimas ar eksploatacija. Žinoma, tai yra idealistinė pa
žiūra, mažai terandama gyvenimo praktikoje, tačiau šios gairės saisto
skautą jo santykiuose su žmonėmis.
Skautas savo patriotizmui neleidžia išsigimti į aklą, siaurą šoviniz
mą, pilną neapykantos kitoms tautoms. Tauta gali geriausiai gyventi
tik kartu su kitomis tautomis, keisdamas! su jomis dvasinėmis ir me
džiaginėmis vertybėmis ir tuo praturtindama savo pačios gyvenimą. Tai
yra neįmanoma priešiškai atsiribojant nuo kitų tautų, o asmens gyve
nime — nuo kitų žmonių. Šis nusistatymas skauto nestabdo nuo akty
vaus dalyvavimo kovoje su savo krašto priešais.
4. Skautų įstatuose ir įžodyje išdėstytų idealų pripažinimas, laisvas
priėmimas ir vykdymas

Buvimą ar nebuvimą skautu apsprendžia ne tiek formalus priklau
symas tuo vardu besivadinančiai organizacijai ar grupei, kiek asmens
gyvenimas tam tikrais principais, kuriuos yra įprasta vadinti skautybės
principais ir kurie yra formuluoti skautų įžodyje ir įstatuose. Atseit,
skautiškumas yra ne išorės formų, bet asmens nusistatymo ir jo gyve
nimo būdo apsprendžiamas ir apibrėžiamas. Tai liudija patys skautų
įstatai kuriuose sakoma „skautas yra.. . “, o ne „skautas privalo būti... “.
Kartu su visiška laisve įstoti į skautų sąjūdį ir iš jo išstoti,* skau-

* Suaugusių amžiuje savanoriškas priklausymas skautų sąjūdžiui yra toks pats kaip
ir skautų amžiuje. Priklausomumo reikalavimas, tačiau, lietuvių skautų vyčių, vyr.
skaučių, skautininkų ir akademikų skautų tarpe yra griežtesnis. Suaugusiems taiko
mas įžodis yra suprantamas kaip visą gyvenimą saistantis pasižadėjimas. Lygiagrečiai
reikalaujama „visą gyvenimą“ palaikyti ryšius su organizaciją. (Red.)
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tybė jungia reikalavimą jos idealus priimti pilnai, be išimčių, rezervų,
pataisų ir pakeitimų. Skautybės sistema yra išbalansuota, išbandyta,
turinti aiškius tikslus ir siekius. Savo metodų lankstumu ji gali prisi
taikyti įvairiausioms sąlygoms, tačiau, norėdama išlaikyti savo tvirtumą
ir veiklos sėkmingumą, skautybė nesutinka eiti į bet kuriuos kompro
misus dėl savo principų. Jie arba priimami pilnai, arba asmuo negali
būti skaitomas skautu ir naudotis jo vardu.
5. Nepriklausomumas nuo politinės įtakos

Skautybės įtaka jaunuoliui, yra didelė ir ji palieka gilią žymę jau
nuolio asmenybėje, jo galvosenoje, visam gyvenimui. Tas faktas yra
plačiai žinomas ir įvairios grupės, jų tarpe ir politinės, bando skautybės
sąjūdžiu pasinaudoti kaip įrankiu savo tikslų siekdamos- Skautybė at
meta politinių grupių pastangas infiltruoti skautų organizaciją dėl skau
tybės ir tų grupių tikslų nesuderinamumo. Skautybės tikslas yra asme
nybės formavimas ir jos vidaus vertybių ugdymas; bet kurios politinės
grupės galutinis tikslas yra valstybinės galios įsigijimas ir užsitikrinimas. Skautybė valstybės kontrole nėra suinteresuota. Ugdydama plačių
pažiūrų, sveiką, sąmoningą ir aktyvų pilietį, skautybė atlieka reikš
mingą darbą visuomenei ir valstybei, tačiau, liepia pačiam piliečiui
pasirinkti politinę grupę ar partiją su kuria jis dirbs, kurią jis rems,
kuri labiausiai atitiks jo idealus, jo pažiūras ir interesus.
Netenka abejoti, kad šiuo reikalavimu pasaulinis skautų sąjūdis sie
kia atsiriboti nuo bandymų pasinaudoti ar būti panaudotam įvairių sve
timų interesų naudai. įvairūs sąjūdžiai ir politinės grupės savo ateizmu,
siauru nacionaliniu, rasiniu ar klasiniu šovinizmu ir fanatizmu yra sve
timi ar net priešingi plačių pažiūrų, tolerantiškai skautybei.
Atsiribojimas nuo politinių partinių ryšių skautybės sąjūdį apsaugo
nuo daugelio konfliktų ir kontroversijų, kurie yra esminė politinio gy
venimo dalis ir kurie skautiškoje veikloje — vaikų ir piliečių auklėjimo
plotmėje — neturi pagrindo.
6. Priklausymas (organizacijai) laisvu noru

Berniukas ar mergaitė į skautus, paprastai, ateina pritraukti drau
gų, nuotykingumo, spalvingos uniformos ar kurių kitų išorės efektų.
Tas išorines priemones tinkamai panaudojant, juose palaipsniui ugdomos
ir kitos, daugiau vidujinės asmens vertybės. Nors asmenybės ugdymas
yra neabejotinai teigiamas tiek atskiro asmens, tiek ir visos visuome
nės požiūriu, skautybė atmeta bet kokį spaudimą ar prievartą verbuo
jant ar išlaikant narius.
Asmenybės, charakterio ugdymas yra įmanomas tik pačiam indi
vidui aktyviai ir pilnai dalyvaujant, nes tai yra vidaus procesas, reika
lingas valios ir aktyvaus dalyvavimo. Laisvanoriško priklausomumo
principas padeda skautybės sąjūdžiui gintis nuo pastangų primesti jam
pašalines įtakas, apsisaugoti nuo inertiškos pasyvių narių masės, kuri
sunkina kitas organizacijas, o vadovams sudaro akstiną sąjūdį išlaikyti
gyvą ir patrauklų savo savybėmis, metodais ir veikla, nepasikliaunant
varu atvarytais nariais.
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7.
Savita lavinimo sistema, paremta skilčių sistema, užsiėmimais
atvirame ore ir veiksminiu mokymusi

Skilčių metodas yra raktas į pasisekimą skautaujant augančių ir
bręstančių berniukų ir mergaičių amžiuje. Jis yra grindžiamas jaunuo
lių įgimtu polinkiu burtis nedidelėmis grupėmis žaidimui, draugystei,
nuotykiams. Skilties veikloje yra du žymūs elementai: aktyvus daly
vavimas skilties reikalus sprendžiant, lydimas atsakomybės už priimtų
sprendimų vykdymą ir klusnumas daugumos sprendimui. Skautai lais
vai diskutuoja savo skilties reikalus, ateities planus ir kt. Sprendi
mai daromi balsu dauguma. Skiltis periodiškai renka savo skiltininką
kuris atstovauja skilčiai draugovės vadijoje. Draugininkas yra talkinin
kas, patarėjas, o ne viršininkas. Ši tvarka yra demokratinės visuome
nės ir jos reprezentacinių organų sistemos pakartojimas mažame skil
ties pasaulyje. Čia skautas praktiškai išmoksta sugyventi, nusilenkti
bendro intereso reikalavimams, bendrai siekti daugumos tikslų.
Lietuvių skautijoje šis skilties gyvenimo išvystymas iki šiol nėra
pasiekęs metodiniai idealios plotmės. Kūrimosi laikotarpyje daug mūsų
vadovų buvo karininkai ir mokytojai. Kariuomenės dalinio arba mokyk
los nuotaikas jie atnešė ir į skautų vienetus. Išvadoje, mūsuose tebėra
skautaujama arba „įsakymo“ arba „mokymo“, bet ne „savimokslės
dirbant“ būdu.
Gyvenimą atvirame ore, gamtoje, skautybė skaito savo pagrindine
priemone savarankumui, sveikatingumui, patvarai, susiklausymui ug
dyti, pasaulio grožįo Kūrėjo išminties bei galios pajutimui, būdo tei
giamoms savybėms puoselėti. Be gyvenimo gamtoje negali būti skautavimo. Lengvas ir saugus gyvenimas civilizacijoje jaunuoliui neduoda
progos išugdyti gyvenime reikalingą sumanumą, savim pasitikėjimą ir
visą eilę kitų savybių kurios sudaro asmenybės dvasinius „griaučius“,
reikalingus gyvenimo sunkumų pakėlimui.
Sausų teorinių faktų perdavimą jaunuolio žinynan, nors jie ir būtų
labai reikalingi jo tilimesniam gyvenimui, skautybė palieka mokyklai
ir tolygioms institucijoms. Skautiškasis metodas yra gana paprastas:
pasakyti kas kuriam tikslui reikalinga ar naudinga, parodyti kaip tai
daroma, duoti čia pat padaryti ir pakartoti įgudymui įgyti. Šio veiks
minio mokymosi tikslas yra lavinti nagingumą, orientaciją, sumanumą,
jusles, veiksmų koordinaciją ir panašias savybes. Pionierija, mazgai,
signalizavimas, virimas, įvairios specialybės skautybėje nėra sau tikslas,
jos yra tik priemonė gilesniems tikslams siekti. Skautybę suprantantiems,
„mazgelių raišiojimas“, yra priemonė nesutapatinama ir priemonė nėra
su tikslu.
Šio punkto reikalavimus parafrazuodami suaugusio gyvenimui, ga
lime prieiti išvados, kad visuomeniniame gyvenime teisės įgyjamos
pareigų atlikimu. Laisvoje demokratinėje santvarkoje asmuo privalo nu
silenkti ir lojaliai paklusti teisėtam daugumos sprendimui, net jei tas
sprendimas ir nesutinka su jo nuomone ar interesais. Ir suaugęs, žiū115
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rėdamas plačiai, atviru protu ir atvirais jausmais, gali rasti daug gro
žio, pasitenkinimo ir naujų jėgų plačiame Dievo pasaulyje. Ir suaugęs
gali sukurti pilnesnį, laimingesnį gyvenimą išugdydamas ir panaudoda
mas visas savo galias bei sugebėjimus.

8. Tarnavimas kitiems
Skautiškojo humaniškumo praktinė išraiška randama jau nuo pat
pirmųjų skautavimo dienų skautui privalomame tradiciniame „gerajame
darbelyje“ — be pasigyrimo ar atlyginimo atliekamame.
Skautybės „filosofijoje“ yra aktyvus įsipareigojimas gėriui. Berniu
ko ar mergaitės gyvenime tai pasireiškia geruoju darbeliu. Į suaugusio
gyvenimą perkeltas tarnavimo kitiems principas, žinoma, išeina iš ge
rojo darbelio ribų. Baden-Powell’is rekomandavo, kad kiekvienas skau
tas (nežiūrint amžiaus) įsipareigotų kuriam nors visuomeniniam reika
lui. Savo testamente jis taip pat kvietė stengtis daryti visa, kad kiek
vienas paliktume šį pasaulį bent truputį geresnį, kaip kad jį radome
į jį atėję. Tai yra labai plačios, bet pakankamai aiškios ir lanksčios re
komendacijos, kurioms kiekvienas gali prisitaikyti pagal savo sąlygas,
dirbdamas įvairiausio pobūdžio grupėse, organizacijose, sambūriuose,
turėdamas prieš akis ne savo naudą, bet, plačiu mastu ir idealiai su
prastą visuomeninę gerovę.
Šią apžvalgą pradėjome konstatavimu, kad skautybės apibrėžimą
duoti yra labai sunku. Ir ją baigiant, skautybę apžvelgus bendriausiais
bruožais, į ją pasižiūrėjus savarankiškų gyvenimą gyvenančio suaugusio
akimis, tas bandymas gal tik kiek palengvėja, nes skautybė yra asmens
vidaus, taigi, labai individualus dalykas, o individualūs dalykai yra sun
kiai apibrėžiami.
Vistik, toli nenuklysime sakydami, kad suaugusio skautybė yra gy
venimo būdas, pagrįstas religinio, tautinio ir humanistinio principų
lygia ir pilna sinteze, išplaukiančia iš visatos pažinimo proto, emocijų
ir valios galiomis ir pilno, aktyvaus, sąmoningo bei darnaus įsijungimo
į tą visatą, tuo randant pilnesnę laimę ir gyvenimo prasmę sau bei
kitiems žmonėms.

fii. EUGENIJUI VILKUI,

Jo mielam Broliui mirus,
gilią užuojautą reiškia

Akademinis Skautą Sąjūdis
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SKAITYTOJAI RAŠO

AR IŠTIKRO TIK TAVO VEIDAS YRA JUODAS?
Idealas yra puikus dalykas. Bet reikia pasižiūrėti ir į gyvenimo tikrovę. Daugu
mas iš mūsų pripažinsime, kad gyvenimo tikrovė yra žiauri ir negailestinga su kuria
mes turime skaitytis.
Pažvelgę į
Tavo praeitį, mielas Juodas Broli, ne daug kuo galime mes didžiuo
tis. Ir ar ištikro tik Tavo veidas yra juodas? Ar neteisybė, kad dažnai vietoj išnešti
šiukšles, per langą jas išverti? Niekada neapsivalai apie savo namus, bet išdaužyti
langus ir išrašinėti sienas pornografiniais šūkiais tikrai gerai sugebi. Turbūt būtų
negirdėtas dalykas, kad savo butą išplautum ir sienas išdažytum. Juk ir vonią iš
plauti nėra laiko. Visai nekalbant apie užuolaidų išskalbimą ir langų nuvalymą. Kai
lubų tinkas netaisytas nukrito ant lovelės ir užmušė naujagimį, tai Tavo pasiteisini
mas buvo, kad nebuvo laiko taisymui, reikėjo į pasilinksminimus vaikščioti. Taigi,
jeigu ištikro Tavo veidas juodas tai netodėl, kad Tavo oda tamsi, bet todėl, kad per
apsileidimą ir purvą, kuriame išsivoliojai, nebematai tikros spalvos.
Ar neteisybė, kad Tu pirmauji apiplėšimų sritije? Ar visos lygių teisių demons
tracijos nėra tik priedanga krautuvių plėšimui, langų daužymui ir namų deginimui?
Nereiktų užmiršti ir susišaudymų su policija ir taip pat žmogžudysčių. O kaip apie
visas juodų chuliganų grupes, kurios užpuola žmones laukiančius autobuso, ar kaikuriuose miestuose, požeminio traukinėlio, sumuša, peiliais subado, visai be jokio
tikslo, be jokios mažiausios naudos.
Vargšė ta motina, kuri turi save parsidavinėti, kad turėtų duonos kąsnį rytojui.
Kažin kokiu būdu ji tapo motina? Daug tokių vargšių motinų šiame pasaulyje buvo,
yra ir bus. Visiems gerai žinomas faktas yra, kad prostitucija yra geriausiai ap
mokama profesija ir jau buvo žinoma prieš Kristaus laikus. Ir tuo pačiu pasileidimas
nėra joks pateisinimas užsidirbti pragyvenimui.
Gal vogimas ir plėšikavimas būtų geresni užsiėmimai? Tai juk nėra nusikaltimai
prieš moralę. Bet kas gi norėtų gyventi šalia vagies ar plėšiko? Tokiu kaimynu negali
pasitikėti, nes jis bus ir melagis ir sukčius.
Pagaliau, kokios spalvos yra Tavo sąžinė? Tą sprendimą turėsi pats padaryti.
Ne kiekvienas, kuris yra tamsios odos yra juodas ir nekiekvienas kuris yra bal
tos odos yra baltas. Bet Tu Broli esi juodas, ir netodėl, kad Tavo oda yra juoda. Ir
Tu mane dar vadini hipokritu. Kažin kuris iš mūsų yra didesnis hipokritas — Tu ar
aš?
T. Sanojzts

Paskaitęs paskutinį „MV“ numerį, ypač R. Griškelio „juodą“ straipsnį, skubu
siųsti pavėluotą prenumeratos mokestį, ydant nepalaikytumėt mane vienu iš tų „baltukų“, kurie įsakys Jums daugiau „M.V.“ nebesiuntinėti.
O Griškelio adresu — „jolly good show“, broli skaute!
K. A. KEBLYS
Southfield, Michigan
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Gentlemen:
The Librarian of Congress has requested me to acknowledge with my thanks receipt
of the material mentioned below. Your kindness in sending this material to the Library
of Congress is deeply appreciated.
Sincerly Yours,
JENNINGS WOOD
Chief Exchange and Gifts Division
The material received: „Mūsų Vytis“. 1967.
Mielas Idėjos Brolau,
Skautiškas Ačiū už „M.V.“, kurį man siunčiate ir kurį dažnai su pasigerėjimu
perskaitau. Atšventęs mano 25 metų kunigystės sukaktį džiaugiuosi galėdamas pa
siusti Jums nors mažų aukelę ($10.00) su broliškais linkėjimais nuolatiniame budėjime
kilniame skautybės ideale.
Semper Ad Meliorem!
KUN. A. PERKŪNAS SDB.
Caracas — Venezuela
(skautas nuo 1925 m. Palangoje)

Visiems Jums — Redakcijai ir Administracijai linkiu sėkmės ir ištvermės.
Vis budžiu,
Fil. V.S. M. BARNIŠKAITĖ
Cleveland, Ohio
Kadangi pernai (1966) prenumerata buvo sumokėta ir sakote kad dabar (1967)
nereikia mokėti, tegul tie keturi doleriai būna paremti „M.V.“ Geriausios sėkmės ir
lauksime „Mūsų Vytis“.
Su pagarba,
S. fil. MIRGA KIŽIENĖ

Sveikinu kad atgaivinote „Mūsų Vytį“. Linkiu kad laiko tarpas tarp ateinančių
numerių būtų trumpesnis ir kad ištesėtumėte iki tos dienos, kol vėl galėsim jį Vilniuje
leisti.
Budėkite!
p. sp L REGIENĖ
Chicago, Ill.
Mielas Broli,
Kadangi Jūsų toks nutarimas, kad šiais metais žadate išleisti M.V. daugiau negu
vieną numerį, todėl prašau M.V. šiais metais man siuntinėti. Broliai pasispauskit!
KUN. J. KLIMAS
So. Boston, Mass.
Žurnalas gražiai atrodo. Sėkmės ir ištvermės.
Prof. J. KUPRONIS
Ruston, la.

.. .sveikiname subruzdusius „Mūsų Vyties“ leidimą atgaivinti, nes mes jo labai
pasigedome.
Budime!
V.S. O. ZAILSKIENĖ
Nuo ’58 iki ’66 „M.V.“ neprenumeravau! ! ! — Pasiimdavau sau dykai.
Sėkmės!
VYTAS GERMANAS
118

'"5

V-*'.

S:

36

■
;
i"1'^'7'..■);..•■ J7S ’-T .fe,. ‘ i- :■ aC'Tv .'
‘f-

iu '<- >;a -.*’
h..;- je

:. ’

Sif.i;
. -.1
į'--*--/- •’.t.5-;,c teA

į..,.’, f

< 4 ,<M ,'i-i i

7į 7

iirrX

; yA?j$<s
<.4$jrSrs,f

®.a ®5t

I

.-■;«

r-

JįJS

•C i l ;-■? ■- •

>

j

s

5

7

s?

T

’>. >’■

GEGUŽIS - BIRŽELIS

&&>4’

MAY -JUNE
Yyf <1 -Ji

: £•

■ 7^;’ į:

Sft>

M*

«•*

-w

įW‘

I

HE

1967

M\

'-;-r V . ? 4
Wife

WWwI
■i4'--.V,-,.
‘'.*--..-i s'’..:.1.

-

LEIDŽIA:

>o 2

jrĮ4žfF.

Akademinis Skautę Sąjūdis

< «-«3

&5K>«fe<Wpi
:■>

REDAKTORIUS:
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Rimantas GriškeHs, 6651 Sc. Whippie St.
Chicago, iHinois 60629

REDAKCIJOS BENDRADARBIAI:
Ramunė Kviklytė, Regina Macnoriutė, Irena Srugytė, LiOtas Grinius.
ADMINISTRATORIUS:

Jonas Tamuiaitis, 6818 So. Claremont St.,
Chicago, Illinois 60636
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TECHNIKINĖ PRIEŽIŪRA.
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Pijus Bielskus, Vytas Mišelis
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Metams- JAV ir Kanadoje $4.00; D. Britanijoje I s ;. kitur $2.00
(JAV). Metinė Garbės Prenumerata $10.00. Prenumerata ir aukas
prašome siusti Administratoriui. Straipsniai su autorių pavarde,
slapyvarde ar inkiaiais nebūtinai išreiškia skautu vadovybės, leidėjo
ar redakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra taisėmi kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.
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Vyties" rėmėjams.
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J. J. Bachunas ($20.00); Gerardas Južkėnas, Juozas Kregždys,
G. MaSuika, Kun. A. Parltunas ir V. Stropus (po $10.00).

Aukotojai:
J. Oairrauskas ($6.00): Ona Zailskienė ($4.00); Prof. S. Kuprionis ($2.00); J. Kark lys, Audronė Kubiliūtė,. V. A. Martautas,
Algis Marchertas, K. Mikėnas ir V. Statkus (po $1.00).
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