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VYRESNĖS IR JAUNESNĖS KARTOS DIALOGO REIKALINGUMAS

Saulius Vydas

Lietuviškame gyvenime man teko kartais aktyviai dalyvauti, bet 
dažniau, dėl susidariusių aplinkybių, galėjau tik jį iš tolo stebėti. Todėl, 
pasidalinsiu mintimis su skaitytojais ne kaip organizatorius arba patyręs 
veikėjas, bet kaip susidomėjęs ir gal kiek susirūpinęs asmuo. Kodėl su
sirūpinęs? Dėl to, kad turiu eilę klausimų, taip sau atėjusių į galvą 
arba iškeltų diskusijose, kurie lyg tai prašosi atsakymo.

Aš manau, kad ne vienas iš mūsų, kurie užaugo ne Amerikoje, esame 
save klausę arba girdėję ką nors klausiant: Kam dalyvauti lietuviškoje 
veikloje? Kuo ta pareiga grindžiama? Ar mūsų taikslai yra tikrai verti 
rimtų pastangų? Šie klausimai gali būti neaktualūs vyresnei kartai, 
kuriai gyvenimo aplinkybės davė atsakymą, bet jie yra svarbūs jaunes
niems, kurie čia užaugo. O atsakymų šiems klausimams beveik nėra, 
nors jų galėtų būti. Klausiančiam jaunuoliui galima būtų atsakyti, kad 
jis užaugęs lietuviškoje šeimoje yra tuo pačiu faktu lietuvis, nes šeima 
turi lemiančią įtaką į jo charakterį. Žinoma, užaugęs tas jaunuolis gali 
savo paveldėtą lietuviškumą paneigti, bet toks paneigimas jo asmenybę 
ne praturtins, o suprastins. Galima būtų atsakyti, kad tarp asmeniško 
ir visuomeniško gyvenimo nėra konflikto, bet atvirkščiai, jie vienas kitą 
papildo ir tas, kuris užsidaro vien asmeniškuose reikaluose, netenka 
daug pasitenkinimo. Būtų galima dar daug šita tema pasakyti daugiau 
pagalvojus, bet dabar atsakymų trūksta. Jų trūksta, nes nėra dialogo 
tarp vyresnės ir jaunesnės kartos. Mūsų spauda ir vadai nesidomi tokiais 
klausimais arba juos laiko net įtartinais. Seniau išėjusi Juozo Girniaus 
„Tauta ir tautinė ištikimybė“ yra retai pasitaikanti išimtis. Daug daž
niau sutinkamas dogmatiškumas ir tyla. Kaip pavyzdį nesėkmės, kuri 
seka dogmatiškumą, reikia tik atsiminti įvairius mėginimus sulaikyti 
krepšininkų išvyką Lietuvon. O tos kelionės rezultatai buvo sutikti su 
tyla, ypač mūsų spaudos tyla. Guodžiamas!, kad nutylėjimu visuomenė 
išgelbės jaunimą nuo „apsikrėtimo“ nepageidaujamom nuomonėm, o 
nepagalvojama, kad tokia „pagalba“ priverčia jaunimą jieškoti savų 
sprendimų ir vyresnieji praranda visas galimybes padaryti jiems bet 
kokią įtaką.

Be šių ir kitų panašių esminių klausimų apie lietuviškumą yra dar 
kitų, gal būt praktiškesnių, į kuriuos jaunimas jieško atsakymų. Vienas 
iš jų yra lietuviškos vyskupijos Amerikoje įsteigimas. Tema plati ir 
ne man į ją galutinai atsakyti. Norėčiau tik pastebėti, kad jau turime 
ne vieną pavyzdį kur čionykštė bažnytinė valdžia sąmoningai ignoravo
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lietuvių tautinius-religinius reikalus. Keliant šį klausimą įtakingų vyresnės kartos žmonių tarpe, dažnai susiduriama su jau anksčiau minėta tyla. Trūksta dialogo, kuris arba įtikintų jaunesniuosius pakeisti kryptį arba parodytų jiems kelią.Bet, nutarus reikštis kultūrinėj, religinėj, ar politinėj srity, jaunesniosios kartos statomi klausimai dar nesibaigia. Prieš aukojant savo laiką, jaunimas norėtų žinoti ar jam siūlomas veikimo būdas efektingai padeda siekti užbrėžto tikslo? Ar organizacija, kuri prašo jo talkos, duos jam atsakomybės darant nutarimus? Ar laikraštis, kuris prašosi skaitomas, stengiasi pakelti savo kokybę ir nesitiki, kad jis turi būti remiamas vien dėl to, kad jis yra lietuviškas? Panašius klausimus jaunimas stato nuosaikiai, bet be baimės, nes jie nenori to netikro optimizmo, kuris kartais apakina vyresniuosius ir tada įvykių eiga išslysta iš jų rankų.Kaip pavyzdį, to netikro optimizmo, aš norėčiau paimti taip vadinamą reprezentacinę veiklą. Jos vertė yra aiški, bet vyresnieji kartais pamiršta jos ribas. Didžiuojamės savo atstovybėmis, džiaugdamiesi, kad jos mus reprezentuoja pasaulio diplomatiniuose centruose. Prieš keletą metų, man teko užeiti į lietuvių atstovybę vienam Europos krašte. Ten aš pamačiau koks yra skirtumas tarp teisiško išsilaikymo ir diplomatinio atstovavimo. Visa atstovybė susidarė iš virtuvės, mažo miegamojo ir tamsaus saliono su apiplyšusiais baldais ir blogu apšildymu. Pačių atstovų aš nekaltinu, nes jų ištekliai buvo labai menki. Bet ar stebėtina, kad su tokiais ištekliais ta atstovybė negali atlikti to, ko mes iš jos ti- kėtumės? Ar stebėtina, kad su tokia veikla mes patiriame diplomatinius pralaimėjimus? Ar negalima būtų pakaltinti mūsų vyresniuosius naivumu, arba bent nutylėjimu tikros padėties, kada jie tiki, kad diplomatas, kuris vos turi kuo apsirengti, gali tinkamai ginti lietuvių tautos reikalus pasaulio sostinėse?Paėmiau tik keletą pavyzdžių, bet jų yra daugiau. Jie rodo, kad tylint ir be kritikos priimant viską iš vyresniųjų, jaunimas pakartos vyresniųjų klaidas. Iš kitos pusės, būdamas per daug negatyvus, jaunimas nepastebės vyresniųjų laimėjimų. Todėl aš siūlau, kad ateinantieji sukaktuviniai metai būtų pradžia dialogo tarp jaunesnės ir vyresnės kartos. Tik saugokimės, kad tas dialogas nevirstų kurčiųjų pokalbiu, kuriame kiekvienas girdi tiktai savo balsą. Taip nebus, jeigu turėsime atvirumo kitiems.Dialogo pradžiai, jaunimas turėtų drąsiai kelti visus jam rūpimus klausimus, nors jie liestų ir jautrią lietuviškos veiklos sritį ar net pačią jos prasmę. Raginkime vyresniuosius vertinti savo veiklą ne tiktai tradicija arba sentimentais, bet kietesnių matu. Verčiau klauskime ar ta veikla yra efektyvi, ar ji sumaniai išnaudoja visus mūsų išteklius. Kadangi nei viena karta neturi išminties monopolio, pradėkime dialogą vardan mums visiems svarbaus tikslo: lietuviškos kultūros kūrimo ir nepriklausomybės atstatymo.
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MŪSŲ SANTYKIAI SU DABARTINE LIETUVA

Vytenis Šliogeris

Mano reiškiamos mintys ir išvados remiasi ant dviejų pagrindinių 
būtinybių:

(I) reikia, kad lietuvių tauta išliktų kaip tokia Lietuvos krašte, ir
(II) reikia, kad išeivijoje kuo daugiau ir kuo ilgesni laiką lietuviai 

išliktų nedaloma tautos kamieno dalimi.
Įtariu, jog šiandien jau pasiekėme kritišką momentą pradėti tikslą at

siekiantį darbą, kad tauta ir išeivija liktų lietuviais.
Įsisąmonindami mano prielaidas atsiminkime, kad Lietuvoje rusifi

kacija vyksta pilnu mastu. Nuo 1959 metų statistikos, kada lietuviai dar 
sudarė 80% krašto gyventojų, padėtis žymiai pablogėjusi. Dabar, septy
niais metais vėliau, žinome, kad Vilniuje ir Klaipėdoje nemažiau 50% 
gyventojų yra rusai ir krašte lietuvių yra vos virš 70% .* Šis procesas 
yra pasidaręs natūralus dėka mažo lietuvių prieauglio, esant tarnybų 
pasiūlai visoje Sąjungoje ir skubaus užpildymo rusais specialistais kraš
to pramonei augant. Išeivijos padėtis, teigiu, yra žymiai blogesnė. Kai 
tauta dar 50-tais metais pamatė politinę realybę ir prisitaikė rusų oku
pacijai, mes išeivijoje tiktai paskutinių kelių metų eigoje pažvelgėme

Norime autoriaus duodamas statistikos žinias kiek papildyti vėlesniais davi
niais, kurie kiek ir paneigia teigimą, kad lietuvių procentas Lietuvoje yra šiuo 
metu sumažėjęs. Pagal 1959 m. gyventojų surašymą, Lietuvoje buvo 79.3 proc. lietu
vių. Natūralus prieauglis 1961-63 m. buvo, tūkstančiui gyventojų, 12.7 žmonės, kas 
palyginius su kitomis Europos valstybėmis, yra gana didelis. Nuo 1959 m. surašymo 
iki 1966 m. Lietuvoje gyventojų skaičius padidėjo 275,000 žmonių: natūralaus prie
auglio — 252,000 ir mechaninio judėjimo arba migracijos pasėkoje — 23,000. Į šj 
skaičių įeina ir nemažas skaičius grįžtančių lietuvių, daugiausia iš Sibiro. 1966 m. 
daviniais, daugiausia žmonių į Lietuvą atvyksta iš Krasnojarsko krašto, Irkutsko 
srities, Komių ATSR. Tenka manyti, kad Lietuvoje lietuvių skaičius ir šiuo metu 
yra apie 80 proc. Tai patvirtina ir šie duomenys: iš visų Lietuvoje gimusių vaikų 
lietuviai sudarė 1959 m. — 80.6 proc., o 1964 m. — 81.4 proc. (rusų tautybės gi
musių tarpe buvo 1959 m. — 8.3 proc., 1964 m. — 8.1 proc. (Visos virš minėtos 
statistikos yra paimtos iš Vilniuje leidžiamo „Mokslas ir Gyvenimas“ žurnalo 1966 
m. liepos mėn. numerio. Reikia manyti, kad tos žinios yra tikslios, nes vargu ar 
būtų reikalo lietuviams tuos duomenis manipuliuoti.

Čia pridedama informacija neneigia kolegos Šliogerio pagrindinio teigimo — 
rusinimo pavojaus. Tačiau, tai vyksta ne tiek fiziniais gyventojų skaičių pasikeiti
mais, bet, ir kas svarbiausia, sistematingu rusų kalbos ir kultūros įtakos plėtimu. 
Rusiško imperializmo tikslas lieka nepasikeitęs: okupuotus kraštus surusinti. (Kas 
šiuo klausimu norėtų daugiau pasiinformuoti, rekomenduojam gerą R. Tautrimo 
straipsnį „Rusifikacijos reiškiniai Lietuvoj: I, METMENŲ žurnalo 14 numeryje.)

Red.
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į klaikią realybę ir pakrikome. Nors ir norėtųsi šiek tiek kaltinti tau
tos kamieną kad prisitaikius, palyginant su latviais ar ukrainiečiais (sa
kyčiau dėka lietuviams įgimto atsargumo) veikia ypatingai siauruose 
tautinės veiklos parametruose. Tai vistiek nepalyginama su visišku lie
tuvių pasimetimu išeivijoje.

Išeivijos lietuviai pasimetė, nes dingo tikėjimas, kad galingieji va
kariečiai mums išvaduos tėvynę ir, kad mes ten grįšime. Vokietijos 
stovyklose ir emigracijoje mūsų veiksniai, veikla, nutarimai bei rezoliu
cijos tikėjo, kad išvaduosime tėvynę, grįšime ir gyvensime prieškarinėje 
valdymosi sistemoje.

Dabar, suvokus ateities realybę, dar daug kas iš mūsų negali 
nusikratyti iliuzijos, galvosenos surambėjimo. Dar vis šliejamės prie 
kraštutinių dešiniųjų politinių grupių, manydami, kad tai geriausiai pa
dės mūsų tautai, o ištikrųjų, tie kraštutinumai veda prie antagonizmo, 
sustiprina geležinę uždangą.

Man kyla baimė, dėl šio didelio galvosenos surambėjimo mūsų 
tarpe. Nenorėčiau, kad tai liktų kliūtimi kovoje už lietuvių tautos ateitį. 
Atsiminkime, kad pirmoje eilėje turime padėti iškovoti tautai laisves
nes sąlygas reikštis bei įgyventi. Mes išeivijoje turime išlikti gyva tautos 
dalimi ir niekad negalime prileisti, kad mes vieni esame tauta, mes 
vadovaujame. Visada savo sprendimus, veiksmus ir darbus turime de
rinti su tauta, niekad nuo jos nenutrūkdami.
—' Pagalvokime, ar nesame atpratę mąstyti. Dar prieš kelis metus vis
kas buvo aišku, aukštai buvo pakilę tikslai ir idealai. Sakydavome, čia 
esame tik laikinai, bus karas, žygiuosime, išvaduosime Lietuvą. O dabar, 
baiminamės girdėdami kaikurių jaunesnių nuomones; atrodo jie slysta 
į šunkelius. Baugu darosi galvojant, kad jie perims lietuviško gyvenimo 
vadovavimą. Paskutiniu laiku šios mintys yra dažniau ir dažniau iš
reiškiamos. O tai yra mąstymo iš inercijos pasireiškimas. Tai psicholo
ginis barjeras, kurio daugelis iš mūsų negali įveikti. Psichologiniai bar
jerai yra, bet yra ir jų įveikimas. Svarbu yra naujas kryptis gerai ap
tarti, įrodyti tų krypčių dėsningumus ir tada barjerų ramsčiai neišlaikys. 
Prisipažinkime, mes mėgstame dogmatizmą. Pasiduodame autoritetams, 
dažnai be kritikos. Lietuvos klausimu pasidarėme mąstymo stereotipai. 
Tas ypač atsispindi mūsų žodžiuose: „anksčiau viskas buvo aišku — 
lietuvybė, Lietuvos išlaisvinimas, o dabar viskas susijaukė, ėmė blėsti 
idealai, nebeliko nieko švento, kuo anksčiau taip tvirtai tikėjome“. Mano 
hipotezė yra, kad tai mūsuose kultyvuojamas dogmatinis, standartizuo
tas, tam tikru mąstu, apriorinis galvojimo būdas. Rezultate gaunasi gal
vosenos stagnacija. Mąstymo būdas paseno, sustingo, neatitinka laik
mečiui. Darome tiktai tą kas yra įprasta ir saugu. O kiekviena naujovė 
reikalauja rizikos. Rizikuoti bijome.

Mano nuomone, būtina naujovė (ir rizika) yra sudaryti kuo geres
nius ryšius su tauta, mėginti praplėsti geležinę uždangą. Tas ryšis yra 
tolygiai svarbus mums išeiviams, kaip ir tautai. Ryšis mūsų jaunimui 
sukels norą būti lietuviais (taip pat ir mums tą primins), o tautai pa
dės lengviau išsilaikyti. Atsiminkime, kad kalėjime, kur niekas nieko
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nemato, negirdi, su kaliniais galima elgtis kaip norima. Jokiu būdu 
netapkime atitrukusia nuo tautos ir jos raidos pabėgėlių bendruomene.

Gal ir natūralu, kad mūsų jaunimas pirmasis pradėjo ieškoti naujų 
krypčių, pasisakė už stipresnius ryšius su tauta. Jaunimas nenori sva
joti apie Lietuvą, kaip pasakų šalį; nori ją pažinti per bendravimą su 
jaunimu ten. Jaunimas yra įsisąmoninęs, kad Lietuvos išsilaisvinimas 

’ greičiausia įvyks ryšium su sistemos keitimusi pačioj Sovietų Sąjungoj 
| ir žino, kad ateities Lietuva vystysis tik iš tokios kokia ji dabar yra. 
1 Prisiminkime Jaunimo Kongreso nutarimus: užsienio lietuvių jaunimas 

Pasaulio Kongrese reiškia tikėjimą lietuvių tauta.. . reiškia ištikimybę 
ir ją vykdo . .. pasižada dėl šio idealo kovoti... didžiuojasi tauta Lietu
voje ir jai reiškia vienybę. .. didžiuojasi Lietuvos jaunimu ir didžiai 
vertina jo pastangas išlaikyti tautinę savo individualybę.. . už vis bran
gesnį laiko savo ryšį su jaunimu Lietuvoje.

Ligi šiolei vienintelis santykiavimo būdas, nesusilaukęs kaikurių 
autoritetų pasmerkimo, yra susirašinėjimas su giminėmis ir artimai
siais. Tai yra pradžia, bet toli gražu negana. Šiuo būdu nesusijungsime 
plačiu mąstu su tauta, nepasidalinsime pilnai jausmais ir norais.

Siūlau sekančius žingsnius, pilnam santykių išplėtimui esamose leis
tinumo ribose:

(I) jaunesnioji karta rašo: mokslininkai į mokslininkų draugijas, 
pasidalindami istorijos, archeologijos, kalbotyros, literatūros, techniškų 
mokslų nuomonėmis, žiniomis ir pasiūlymais; studentai — į aukštųjų 
mokyklų fakultetus, savo specialybėje stengdamiesi užmegsti kalbą 
mokslo temomis; studentai ir moksleiviai — į aukštesniąsias mokyklas, 
dalindamiesi mokslo žiniomis, užklausdami priimtinų geografinių, isto
rinių klausimų; sportininkai — į sporto ratelius, užmegzdami pokalbį 
sportinėmis temomis; menininkai, choristai, tautinių šokių šokėjai — 
į saviveiklos kultūrinius ratelius fabrikuose, kolchozuose ir kitur, užves- 
dami pokalbį savo srityse.

(II) Užmezgus santykius, pradėti judinti šiuos klausimus, ydant 
susidarytų ganėtinas spaudimas tautoje sudaryti sąlygas: užsienio jau
nimui atostogauti Lietuvoje (nesiribojant Vilnium ir 4 valandų pasima
tymu su giminėmis); Lietuvos ir užsienio jaunimui pasikeisti kultū
riniais vienetais (sporto komandom, chorais, tautinių šokių grupėmis); 
Lietuvos jaunimui svečiuotis pas užsienio lietuvius.

III) Šiuos žingsnius išvysčius, pramatyčiau spaudimą dėl paleng
vinimo dovanų gavimui, dėl vyresniojo amžiaus giminių išleidimo, dėl 
vyresnės kartos vizitavimo, dėl teisės ramiai numirti ir palaidoti savame 
krašte ir eventualiai, net mokytis lituanistinius dalykus Lietuvoje.
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Vidurdienis

Naktis

Nulinkęs beržas 
maitina tamsą 
balta žieve.

Nepasotinamas 
nakties alkis 
lūžta.

Vėtra.
Sukasi malūnas 
tuščiomis girnomis 
maldamas 
rytojaus laimę.
Varpos nenurinktos 
linksta 
malimo ilgesiu 
sunkiu.

Nutilo laukai.
Padalinta diena: 
palikta, 
nepasiekta.

Tik skamba, 
skamba skamba 
piemenėlio dūda.

Krikščionybė

Pilkieji vėjai 
užgesino 
viduržemio 
auksinę taurę.

Nebeliepsnos 
paauksintas 
metalas.

Tik tylų vakarą 
švelniu gimtinės takeliu 
pareis nuvargęs elgeta 
ir apsisiaups 
sūnaus skara.

Sės. M. Jurgitos — Marijos Saulaitytės poezija
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A.S.S. VASAROS SUVAŽIAVIMAS

LSS Akademinio Skautų Suvažiavimui 
Pottawattammie Resort, Michigan

Sesės ir Broliai!

Iš visos širdies sveikinu Jus, suskridusius į savo tradicinį Suvažiavi
mą.

Linkiu, kad
lietuviškuoju užsidegimu,
skautiškąja nuotaika ir
akademiniu gilumu

tartumėtės, svarstytumėte ir prieitumėte tinkamų išvadų, naudingų to
limesniems LSS-gos, drauge ir Jūsų Sąjūdžio, gyvenimo reiškiniams.

Ta proga norėčiau pasiūlyti pagalvoti ir šiais 3 klausimais:

1. Akademinis Sąjūdis, kaip gyvas lietuvių skautybės sąjūdžio na
rys ir oficiali LSS-gos dalis, turėdamas uždavinį pratęsti skautavimo 
vyksmą į akademinį jaunimą ir į krūvą suburti akademikus skautus ir 
skautes, atlieka didelį tautinio ugdymo, lietuviškosios veiklos ir skauta
vimo darbą.

Tačiau į Akademinį Sąjūdį, plačia prasme apimant, ateina ne visas 
skautiškasis prieauglis, kopiąs į akademinį gyvenimą. Daugelis tokių, 
net labai gerų skautų ir skaučių, neįtapę ar negalėję įtapti į Ak. Sąjūdį, 
nueina į kitas organizacijas ir daugeliu atvejų visiškai žūna lietuvių skau
tybės sąjūdžiui. O tos intelektualinės dalies netekimas darosi labai skau
dus reiškinys, skatinąs net skubiai griebtis kokių priemonių reikalui 
pataisyti.

Derėtų ir Jums rimtai apsidairyti, išnagrinėti padėtį, ieškoti ir .pa
galiau, rasti išeitį.

Gal būt, šalia pakoreguotinės veiklos, kokio psichologinio persirikia- 
vimo ir p., reikėtų ir kokių organizacinių pasitvarkymų, kad Ak. Sąjūdis, 
turėdamas pareigos, greičiau pajėgtų tą reikalą išspręsti tinkamai.

2. Iš akademikų ir akademikių turėtų, kaip pagrindinė taisyklė, 
išeiti geri vadovai ir vadovės lietuvių skautų-čių veiklai. Šalia bendrojo 
ir profesinio lavinimosi akademinėse institucijose, siekiant labiau kvali
fikuoto vadovavimo bruožų skautiškąjai veiklai, būtina specialiai lavintis 
skautiškaisiais būdais.

Todėl sesės ir broliai akademikai kur, kada ir kaip galėdami, turėtų 
pasinaudoti kiekviena pasitaikančia proga lavintis skautiškojo vadovavi
mo meno.

Ligi šiol nesame Sąjungoje labai pavyzdingai sutvarkę vadovų-vių 
lavinimo reikalų, bet yra šis tas padaryta ir daroma, kad šis reikalas 
vis gerėtų.

Yra ir bus įvairių kursų. Buvo, yra ir dar bus įvairių leidinių — 
žurnalų ir vadovėlių. Jungtis su jais, naudotis jais!

Kas gali, tegul prisideda, kad tie kursai būtų tobulesni, kad tie lei
diniai būtų geresni; tada visiems bus geriau.
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3. įvairiuose Sąjungos bei jos šakų veiklos darbuose reikia, visada 
reikia, o ypatingai 1968 — Sukaktuviniais metais reikia visų bendro 
darbo.

Sesių ir brolių akademikų aktinga talka ne tik palengvintų bendrąją 
naštą, bet ir labai patobulintų visus tuos įvykius.

Prisidėkime visa jėga. Dėkitės kviečiami, dėkitės savo iniciatyvą, 
dėkitės ir kaip galite būti naudingi.

Savo trupą žodį baigdamas, linkiu, kad šiame savo 'tradiciniame 
Suvažiavime jaukiai pabūtumėte kartu, smagiai pabendrautumėte ir su 
dideliu užsidegimu grįžtumėte namo smarkiai pagyvinti visą ,-skautiškąjį 
gyvenimą.

Didžiuojamės, kad turime tokią šviesią lietuviškojo skautavimo ša
ką — Akademinį Skautų Sąjūdį.

Viso geriausio!

budžiu

1967 birželio 27 d.
Oakville, Conn.

v. s. A. Saulaitis

AD MELIOREM

Šiais metais A. S. S. švenčia dvidešimtmetį. Štai todėl sveikinu 
visus seses ir brolius akademikus. Linkiu praleisti šiuos metus kuo skau- 
tiškesnėje dvasioje. Skautiškumas ir broliškumas gyvuoja mūsų tarpe 
jau 43 metus, nes pirmojo akad. skautų vieneto įsisteigimo data yra 
1924 m. spalio 16 d. Lietuvos u-tete. Pokario tremtyje, Vokietijos uni
versitetuose pradėjus atsikurti akademiniams skautų vienetams, (senj. 
VI. Šarūno straipsnis šių metų pirmajam numeryje) 1947 metais Hanau 
mieste įkurtas A. S. S. Taigi, šiais metais ir švenčiam sąjūdžio 20 metų 
jubiliejų.

Štai keli faktai apie dabartinę Sąjūdžio padėtį ir jo Vadijos sudėtį 
bei vadijos Pirmininko pareigas.

— Pagal L. S. S. statutą Akad. skautų sąjūdis apjungia visas lietuvių 
studentų skautų korporacijas, draugoves bei filisterių vienetus. Šiuo metu 
pagrindiniai A. S. S. Vadijos nariai yra: rinktas pirmininkas, jo pa
vaduotojas, A. S. D. pirmininkė, studentų skautų Korp „VYTIS“ pir
mininkas ir F. S. S. pirmininkas. Svarbiausi veiklos bruožai: darbu ir 
atsakomybe dalintis su savo bendradarbiais, kaip pavaduotoju, A. S. S. 
padalinių pirmininkais, vadijos nariais ir rajonų skyrių pirmininkais: 
palaikyti nuolatinį susirašinėjimo ryšį su A. S. S. vadovais,. Tarybos 
nariais, siuntinėjant „Ad Meliorem“, aplinkraščius bei laiškus.
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Štai A. S. S. Vadijos narių apsiimtos pareigos bei darbai. Žinome, 
kad sąjūdžio ateitis priklauso nuo darbų gausumo. Bandysime daryti 
visa, kad jubiliejiniais metais tų darbų ne tik nestigtų, bet kad jie būtų 
ir tobulai atlikti. Bandysim užbaigti junjorų konspektus ir paruošti ins
trukcijas vadovams. Rūpinsimės jubiliejine A. S. S. Stovykla. Kalbant 
visos kadencijos apimtimi, bus rūpinamasi, kad akademikų skautų 
veikla būtų tikrai lietuviška ir tikrai skautiška, ir kad tokia liktų ateičiai. 
O darbų laukia visa eilė: priimti Vadijos trijų metų veiklos planą, ir 
jo visiems laikytis; kiek sąlygos leis, talkininkauti „Mūsų Vytis“ re
dakcijai ir Dr. Vydūno Šalpos Fondui, lankyti vietoves, susipažinti su 
jų darbais, patarti ir koordinuoti.

Dabar pasižiūrėkim Į savo, kaipo Lietuvių Skautų Sąjungos narių 
pareigas:

Mūsų jaunesnieji broliai, tai Lietuvių Skautų Sąjungos ateitis. 
Gi kaip daugelis senųjų skautų vadovų išaugo iš akademikų, taip ne
maža ateities vadovų išaugs iš dabartinio A.S.S. Šio tęstinumo akivaiz
doje sąjūdžio ateičiai svarbu, kad jaunimas ir „senimas“ būtų gyvas, 
atitinkamai reikštųsi ir bendradarbiautų. Akademikai skautai kaip tik to 
darbo nevengia ir visose vietovėse turim gražių pavyzdžių. Daug aka
demikų dirba tiesioginiai vienetuose, talkina vadovams ir patys vado
vauja. Taip pat nemaža jų dirba brolijos-seserijos Vadijose, Taryboje 
ir kituose sąjungos organuose.

Vadijai Tautinei Stovyklai ir auksinio sąjungos jubiliejaus darbams 
artėjant raginsime, kad akademikų vienetai prisidėtų prie šių darbų 
talka, pareigomis, dalyvavimu ir kt. Filisteriai, tikime, vėl pasirodys 
tokiais darbais, kaip skautiškų dainų plokštelės „Laužų Aidai“ išleidi
mu ir pan.

Tad dirbkime asmeniškai ir bendrai per savo vienetus. Organizuo- 
kimės ir vadovaukime taip kaip mus skautybė išmokė. Štai kodėl A. S. S. 
Suvažiavime liepos 1 - 4 dienomis šia „vadovavimo“ tema daug kal
bėjome.

Baigdamas noriu perduoti savo linkėjimus. Pirmiausia sesėms ir 
sąjūdžio broliams, kad kiekvienas stengtųsi būti tobulas skautas ir geras 
lietuvis; kad studentai ir filisteriai švytėtų patraukliu gero skautišku- 
mo ir tikro lietuviškumo pavyzdžiu; kad nesigailėtų pastangų padėti 
jaunesniems ir visa garbingo žmogaus atsakomybe tobulai vadovautų.

Prašyčiau visus skautų vadovus ir bičiulius prisidėti, kad sąjungos 
darbai būtų sėkmingai atlikti. Norėčiau, kad tėvai domėtųsi akad. skau
tų veikla, prenumeruotų „Mūsų Vytį“, o savo vaikams skiepytų didžiausią 
norą būti ir likti gerais skautais ir diegtų karštą užsidegimą branginti 
visą, kas lietuviška.

Ad Meliorem!

Eugenijus Vilkas
A.S.S. Vadijos Pirmininkas
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MINTYS PO SUVAŽIAVIMO

Per jaunimo metus lietuviškam pasauliui paskelbėm, kad tautos atei
tis yra jaunimo rankose. „Mūsų jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai 
tėvynei!“, šaukėme visur kur reikėjo šaukti, ir ten, kur reikėjo užpil
dyti tuščią žodžių spragą. Bet, atrodo, kad per daug nemelavome. Po 
jaunimo metų mūsų jaunimas tikrai atgijo, lietuvybės išlaikymo, tautos 
problemoms mums pasidarė daug aktualesnės. Pajutome, kad ir mes 
turime atsakomybę tėvynei; atsakomybę, kuri yra didesnė kaip vyres
nės kartos darbų kritika; atsakomybę, kuri mus pačius verčia dirbti, 
jieškoti naujų priemonių. Dėlto ir įvykusiame ASS suvažiavime Potta- 
wattomie vasarvietėj liepos 1-4 dienų savaitgalyje akademikai skautai 
jau paėmėm senos temos naują vingį. Per keturias dienas nebesiskun- 
dėme savo blogosiomis pusėmis, bet daugiau mėginome save pagirti, 
ar geriau pasakius jieškojome pozytyvių būdų savo veiklai išvystyti.

Nėra klausimo, kad skautai yra viena iš pajėgiausių ir patraukliau
sių organizacijų jaunimo tarpe. Laikai nemažai pasikeitė nuo skautų 
pirmūno Lordo Badenpowelio epochos, bet skautavimas vis tiek kaip 
magnetas traukia beaugantį jaunuolį bei jaunuolę. Skautavime kiekvie
nas jaunuolis randa sau atitinkamą vietą: draugų būrį, kuris asmeniui 
duoda priklausomybės jausmą; skautavimas suteikia progą vystytis bei 
reikštis talentams, papildo nuotykių jieškojimo norą ir romantiškoms 
sieloms duoda romantiškumo jausmą. Dabartiniu metu skautavimas yra 
vienas iš stipriausių su tėvyne išlaikymo būdu. Nors mes akademikai 
skautai dažnai norime pasislėpti po sofistikacijos fasadu, bet, man at
rodo, kad ir mums organizacija duoda beveik tą patį ką ir beaugančiam 
jaunuoliu.

Lietuvių skautų organizaciją mes dažnai su kreivu šypsniu lyginame 
senu amerikietišku priežodžiu: „Ali chiefs — no Indians.“ Ir tikrai, 
nuvažiavus į kokį suvažiavimą, iškilmingą sueigą, atrodo, kad tų vadų 
kaip grybų po lietaus yra pridygę. Ir beveik ironiška, kad visose tryse 
šakose turime vadovų problemą. Sunku surasti vadovą, kuris turėtų ka- 
rismatišką asmenybę, suprantančią „dūšią“, su aukso širdim ir noru 
bei laiku ką nors padaryti. Suvažiavimo tikslas ir buvo surasti būdus 
tokiai asmenybes narių skaičiuje rasti, ar kokią veiklą siūlyti nariams, 
kurie tokių puikių, visagalių vadovų savo tarpe neranda. Puikias paskai
tas vadovavimo temomis skaitė fil. V. Statkus ir fil. A. Saulaitis, ir 
toliau klausimą gvildeno vadovų ekspertų grupė, susidėjusi iš Živilės 
Paliliūnaitės, Ritos Baraitės, Algio Zaparacko ir Vyto Januškio. Malo
nu, kad suvažiavime atsilankė brolijos bei seserijos vadai — sesė Joni
kienė ir brolis Vijeikis, bei vidurio rajono vadeiva brolis Tallat-Kelpša.
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Jie pasidalino su mumis keliomis trumpomis mintimis, kurios gal pa
brėžė mūsų įstatą, kad „sesė draugė artimui ir sesuo kitai skautei“. 
Suraskime laiko būti draugiški jaunesniems broliams bei sesėms, jiems 
padėkime ir tik tą darydami patys liksime stiprūs.

Nors stovykloje pagrindinė tema buvo „Skautas Vadovas“, bet už
nugaryje gal aktualesnė už vadovavimą buvo bendravimo su Lietuva 
tema. Kun. Kubilius šia tema pravedė įdomias, kontroversines disku
sijas, į kurias įsijungė su visa širdim ir siela visi suvažiavimo dalyviai. 
„Ar bendravimas yra būtinai bendradarbiavimas? Ar bendraudami 
mes pripažįstame Lietuvos okupaciją? Ar sportininkai yra tinkama re
prezentacinė grupė? Ar mes galime iš viso be bendravimo išlikti lie
tuviais?“ Klausimai atsakomi tik individų sąžinėse.

Vakarus kaip visose stovyklose praleidome prie laužo. Per visą su
važiavimą viešpatavo draugiška atmosfera. Jautėsi, kad visi tikrai esame 
grupė, o ne pavieni asmenys, kurie smagiai praleidžiame laiką su pa
vieniais draugais. Šis vientisumas jautėsi ir prie laužų. Negaliu sakyti, 
kad laužų atmosfera buvo labai romantiška. Švietė mėnulis, tviskėjo 
žvaigždės, dejavo medžiai, taškėsi bangos ir visas paežerys kvepėjo kaip 
San Francisco žuvų turgus. Bet gerai uždainavus ir dar išvydus mūsų 
šaunius inžinierius modeliuojant mini-sijonėlius, mažus bikinukus bei 
šokant baletą iš bulvių ežero, net ir žuvies kvapai beveik išgaravo. Tik 
beveik.

Sekmadienį vakare buvo surengtas literatūros vakaras. Vakaras tiks
liau galima būtų pavadinti literatūriniu pusvalandžiu. Trumpas, bet buvo 
geras ir tikrai įvairus. Pravedė Saulius Grėbliūnas. Rimas Griškelis 
visus ligi ašarų pralinksmino padeklamuodamas savo „ašarų“ raudas 
deklamuotas lietuvio jaunuolio, kuris gyvens mūsų Čikagos Marquette 
parke už 20 m. Jo trilogija susidėjo iš „pusčyrų, varakų ir juoko“. Rūta 
Domarkaitė paskaitė savo trejetą eilėraščių. Žibutė Zaparackaitė perdavė 
Rūtos Bulgarauskaitės poeziją. Ramunė Kviklytė paskaitė poezinę lyriką, 
parašytą žuvusio akademiko skauto Arvydo Rimo atminčiai. Malonu, 
kad į suvažiavimą atsilankė ir akademike skautė seselė Jurgita ir atsi
vežė savo puikios poezijos pluoštą. Visus, kaip visuomet, pradžiugino 
Rimas Vėžys, paskaitydamas savo vieną jumoristinį prozos kurinį ir 
keletą eilėraščių. Patys nariai stebėjomės, kad savo tarpe turime tiek 
talento. Nepamirškime, kad to talento lobius turime ir kitose srityse 
pvz. meno bei muzikos. Suteikime nariams galimybes tuos talentus vys
tyti. Dažnai patys sau užmetame, kad esame per daug grynai gerų 
laikų socialinė organizacija, kuri vėliau žmoguje palieka tik tuštumą ar 
kelių gražių atsiminimų paveikslą. Talentingi nariai dažnai negaudami 
paramos pas mus krypsta į kitas organizacijas, kur suranda sau tinka
mesnę vietą.

Taip po ilgesnio savaitgalio, visiems atsikvėpus gražaus oro ir links
mos atmosferos, skirstėmės kur kas sau. Dabar lauksime sekančių metų 
ir tos ypatingos stovyklos.

Sesė R.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄJŪDŽIO REZOLIUCIJOS

A. S. S. Suvažiavimo posėdyje liepos 4 d. 1967 m. Pottawattamie, Mi
chigan buvo priimtos sekančios rezoliucijos:

1. A.S.S. NAUJŲ NARIŲ VERBAVIMAS:
1. Norint dapildyti A.S.S. narių skaičių, yra prašoma atskirų 
vienetų supažindinti ir aktyviai jungti skautišką jaunimą į A.S.S. 
veiklą.

2. Raginame kad junjorų paruošimo konspektas būtų kuo greičiau 
užbaigtas.

II. PAGALBA BROLIJAI IR SESERIJAI:
1. Suvažiavimas ragina skyrių ir narių jieškoti būdų tiesiogiai ir 
netiesiogiai padėti brolijai ir seserijai, ypač ateinančiais sukaktu
viniais metais.

III. JŪRŲ SKAUTŲ KLAUSIMAS:
1. Iškelti mintį kad prieš tautinę stovyklą būtų apsvarstyta Lie
tuvių Jūrų Skautijos padėtis, ir galimybė jiems dalyvauti tautinėje 
stovykloje.

2. Pageidaujame kad kviesti Korp! Gintarą dayvauti A.S.S. pa- 
stovyklej tautinėje stovykloje.

IV. TAUTINĖS STOVYKLOS REIKALAI:
1. Paraginti visus narius aktyviai dalyvauti tautinėje stovykloje.

P V. Padėka visiems rengėjams ir suvažiavimo vyriausiai valdžiai.

Tautybė

Kamiene pinasi pasakos. 
Ar galima tikėti lapais? 
Užliūliavę, supa mus, 
lūkesty pakibusius, 
laukiančius išgirsti 
savo vardą pasakoj — 
sužinoti, kas mes esame 
medžio šerdy.

Sės. M. Jurgitos —

Marijos Saulaitytės poezija
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Mieli „MŪSŲ VYTIES" skaitytojai:

Kartą metuose kreipiamės į Jus primindami, kad atnaujintumėte „MŪSŲ 
VYTIS" prenumeratą.
Malonėkite remti ir ateityje šį skautiškos minties žurnalą. Mes visuomet 
stengiamės pristatyti Jums įvairiu asmenų įspūdžius, kurie rišasi su mūšy 
skautišku gyvenimu. Tuo pačiu išreiškiame ir nuomones, liečiančias ak
tualias temas mūsų bendrame lietuviškame gyvenime.
Tad ,nedelskite ir stokite į mūsų prenumeratorių eiles!

Ad Mel iorem!

„Mūšy VYTIS"
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„MŪSŲ VYTIS"

6818 South Claremont Ave. 
Chicago, Illinois 60636

Gerbiamieji,

Siunčiu M. V. prenumeratą 1968 metams $4.00........... ................

M. V. Garbės Prenumeratą $10.00 ........... ...................... ................

Skola už 196__  metus ........................................................ ................

Užrašau M. V. kaip dovaną $4.00 ...................................... ................

Viso $ ________

Pavardė ir vardas ............................................................................................

N r. Gatvė .........................................................................................................

Miestas, va 1st., zip code ................................... ......................................................

Data Parašas

Pastabos, nuomonės pasiūlimai:
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Broliai žygiuoja į vėliavų pakėlimą.
•J- Tamulaičio nuotr.

Girdisi komanda — „Ramiai!... Himnas!..“
J- Tamulaičio nuotr.
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Mūsų dvasios vadas tėvas J. Kubilius, S.J., atvyko sekmadienį mus 
aplankyti, šv. Mišias atnašauti ir vėliau dar diskusijas moderuoti.

J. Tamulaičio nuotr.

A.S.S. Pirm. E. Vilkas buvo pakviestas tėvo J. Kubiliaus, S.J., skai
tyti Šventąjį Raštą.

J. Tamulaičio nuotr.
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Kai kurie mūsų junjorai nusprendė, kad 
visas paskaitas nėra verta išklausyti be 
kokios nors pertraukos.

J. Tamulaičio nuotr.

Vytukas (kaip visuomet) sesių, tarpe.
J. Tamulaičio nuotr.

21



Suvažiavimo dienos baigėsi su. tradiciniu laužu. Pasirodė „ponios“ 
su naujausiomis „mod“ idėjomis. Visi linksmai prisidėjo prie dainų 
šposų ir stebėjo ta amžiną liepsnelę.

J. Tamulaičio nuotr.
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Mūsų Pastogėje
A.a. v.s. V. ŠARŪNĄ AMŽINYBĖN PALYDINT

Vyr. Sktn. Stp. Kairys

Birželio mėn. 22 d. Toronte netikėtai mirė jūrų vyr. sktn. Vladas 
Šarūnas. Jo asmenyje netekome tėvo, vyro, draugo, lietuvių skautijos 
veikėjo, 1941 m. Tautos laisvės sukilimo partizano.

Vladas Šarūnas, gimęs 1917. 5. 26 Kaune, ten pat baigė aukštesniąją 
prekybos mokyklą, 1946-48 metais studijavo proistorę ir istoriją Pabalti
jo Universitete. 1940-44 metais dirbo Kauno miesto ir vėliau Vil
niaus miesto bei apygardos Ligonių Kasoje.

Vlado Šarūno asmenyje Kanados Lietuvių Bendruomenė neteko są
moningo ir patriotiško nario. Ypatingai svarbus įnašas į lietuvybės iš
laikymo darbą buvo jo aktyvi veikla skautų organizacijoje. Velionis va
dovavo Kanados lietuvių skautams pirmąjį mūsų emigracijos penkmetį.

Akademinis Skautų Sąjūdis ir Korp! „VYTIS“ neteko vieno iš at
kūrėjų ir vadų Pabaltijo Universitete Pinneberge 1946-48 metais. Velio
nis buvo vienas iš pirmosios A. S. S. stovyklos 1947 m. organizatorių 
ir stovyklos viršininko pavaduotojas. Šalia veiklos A. S. S., jis buvo 
ir Pabaltijo Universiteto Studentų Atstovybės pirmininkas.

VI. Šarūno asmenyje Lietuvių Skautų Brolija neteko savo buv. Vy
riausiojo Skautininko pavaduotojo (1952-54) ir buvę LSB Vadijos bran
duolio Toronte nariai — ištikimo, kruopštaus, kito nuomonę mokančio 
pagerbti bendradarbio.

I skautų organizaciją jis įstojo 1933 m. Pirmasis jo vienetas buvo 
„Žuvėdrų“ valtis, kuri vėliau išaugo į „Kun. Birutės“ laivą. Anksti 
savo jaunystėje jis prisirišo prie jūrinės skautybės. Keletas atliktų ke
lionių Nemunu į Klaipėdą Vladą padarė tikru jūrininkystės ir buriavimo 
entuziastu. Miesto vaiką traukė ne palapinė miške, bet vanduo ir burės, 
traukė nuotykio troškimas. 1936 ir 1937 m. jis mokėsi buriuoti Klaipė
dos Buriavimo mokykloje nuplaukdamas į Gotlando salą Baltijos jūroje 
ir vėliau dalyvaudamas eilėje kelionių ir regatų Švedijoje, Estijoje ir 
Latvijoje. Prieš pat karo pradžią jis atliko karinę prievolę „Prezidento 
Smetonos“ karo laive. Karo metu buriavo Vilniaus Buriavimo Klube, 
kuris savo bazę turėjo Trakų Galvės ežere. LSB Vokietijoje atsikūrus, 
Vladas Šarūnas buvo Jūrų Skautų skyriaus vedėju ir nuo 1964 m. Jū-

142

24



rų Skautijos Teismo nariu. Už nuopelnus LSS jis buvo apdovanotas Le
lijos ordinu (1948). I vyr. sktn. laipsnį buvo pakeltas 1951 m.

Vladas buvo didelis dainos mėgėjas. Jo asmenyje netekome išradin
go laužavedžio ir čiurlioniškiai neteko aktyvaus savo ansamblio nario 
— tenoro.

Šioje plačioje veikloje Vladas spindėjo pozityvia dvasia, nes buvo 
taikingas, teisingas, tvarkingas ir, ypač, besistengiąs atlikti pareigą ne 
„šiaip sau“, bet geriausiai. Nestigo jam optimizmo sunkiose sąlygose 
Pabaltijo Universitete, atliekant metų darbo prievolę Kanados miškuose, 
ar vėjui burėse švilpiant Ontario ežere. Plati ir rūpestinga jo buvo šir
dis savajai šeimai — žmonai ir vaikams, kuriuos jis stengėsi užauginti 
gerais lietuviais. Toks a. a. Vladas Šarūnas liks visuomet mūsų pri
siminimuose.

Tegu gerasis Gražios Gamtos ir Viso Pasaulio Kūrėjas būna jam 
maloningas, kad jis rastų anapus džiaugsmą, laisvę ir ramybę. Velio
nis palieka žmoną Aldoną, sūnus Paulių ir Marių, dukrą Danutę, se
seris Nelę, Rimą ir Marytę. Jų skausmu dalinasi ir skaitlingi bičiuliai 
Kanadoje, JAV ir kitur.

Los Angeles ASS Metinės Šventės dalyviai. Pirmoj eilėj iš k. D. Kazutytė, J. 
Avižienytė, D. Naujokaitytė, J. Skuopienė, G. Prušinskaitė, I. Baltramonaitė, A. 
Kazlauskaitė, I. Janušauskaitė, G. Gustaitė, G. Dambrauskaitė, G. Venckienė; antroj 
eilėj iš k. V. Pažiūra, I. Mažeikaitė, L. Grinius, D. Šimonytė, E. Janulaitis, V. 
Barmienė, M. Pleškys, V. Radvenienė, R. Spiauskaitė, D. Aušrotaitė, A. Venckienė, 
R. Rozenklaitė, A. Grigaliūnienė, J. Avižienienė, B. Kliorienė, L. Kvedoraitė, V. 
Jučionis, J. Navickas; trečioj eilėj iš k. E. Kulikauskas, A. Karalius, E. Radvenis, 
V. Anelauskas, V. Radvenis, P. Akelkis, R. Venckus, A. Kliorė, S. Karuža, V. Šeš
tokas, R. Anelauskas, A. Ankaitis, A. Avižienis, M. Naujokaitis ir A. Mučinskas.
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Los Angeles
9 Visi akademikai skautai sveikina se-
sę Vidą ir Gidą Radvenius, susilaukusius 
pirmos dukters Gailės.
9 Taip pat daug laimės linkime broliui 
Vytautui Jusioniui ir sesei Tamulaitytei 
jų sutuoktuvių proga.
9 Los Angeles filisteriai surengė Kęs
tučio Mikėno keramikos darbų parodą. 
Paroda praėjo labai sėkmingai ir buvo 
visuomenės šiltai priimta. Prie parodos 
paruošimo daug prisidėjo fil. Ina ir Min
daugas Petokai.

9 Gegužės mėnesį Los Angeles akade
mikai iškylavo kalnuose, kur sėdėdami 
prie upelio kepė karštoje saulėje, valgė 
karštas dešreles ir skundėsi kaip karšta. 
9 A.S.S. Metinė Šventė įvyko spalio 15 
d. Los Angeles Tautiniuose Namuose. Da
lyvavo virš 50 narių. 1 tikrąsias nares 
buvo pakeltos Irena Baltramonaitė ir An
gelė Kazlauskaitė, o Korp! VYTIS pristatė 
naują junjorą Vincą šeštoką. I filisterius 
buvo pakelti t. n. Aldona Venckienė, t.n. 
Lilė Kvedaraitė, t. n. Vida Kvedarienė, 
senj. Rimas Anelauskas, senj. Šarūnas 
Karuža, senj. Aloyzas Mučinskas ir senj. 
Vytas Jusionis.
9 Naujoji ASD Valdyba vra sekanti: 
t. n. Rima Rozenblataitė - pirm.; t. n. 
Danguolė Rautytė - ižd.; fil. Vida Radve- 
nienė - kand. globėja ir t. n. Genė Damb
rauskaitė - arbiter elegantiarum.
9 L. A. Skyrius sveikina Ramutę Sin- 
kutę ir fil. Aloyzą Mučinską susituoku
sius lapkričio 11 d. Čikagoje.

Garbes stalus Metinėje Svntėje Los 4„. 
„eles spalio 1S d. Iš k. fil Algis Avi-je 
.lis t. Marija Naujakaitptė. sk Rjmas 
Dabsus, r. s. B. Gimbutienė ir fil. Liūtas 
Grinius.

Naujosios Los Angeles ASD tikrosios na
rės. Iš k.: Angelė Kazlauskaitė, Giedra 
Gustaitė — kandidačių globėja, Irena Bal- 
tramonaitė, ir Ina Janušauskaitė - pirmi
ninkė.
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Worcester™ ASS Skyriaus nariai su svečiais 1967 Metinės Šventės 
proga! Iš k. į d.: t. n. D. Palubeckaitė, f U. v. Bražėnas, f ii. R. Mo
lienė, prof. I. Končius, v. s. A. Matonis, f i] a. Saulaitis S. J. ir 
fil. P. Molis.

A. Norkevičiaus nuotr.

Detroitas
• fil. Rimas Plepys gavo doktoratą iš 
Chemijos Perm State Universitete. Dabar 
Rimas pradės dirbti Midland Michigan 
Dow Chemical firmoje.
• t. n. Izabelė Kukočionytė gavo baka
lauro laipsnį matematikoje, Wayne State 
universitete. Birutė Šileikaitė tam pačiam 
universitete baigė anglų kalbą, o Žibutė 
Zaparackaitė — pre-med kursą.
• įsigijusi diplomą Izabelė Kukočionytė 
vasaros atostogas praleidžia Europoje.
• Eugenijus Skrupskas jau nebe „Kil- 
leris“. Gegužės mėnesy jis sumainė žie
dus su sese Pusdešryte iš Kanados.
• Liepos 29 dieną krito ir kitas detroi- 
tiškis Viktoras Memenąs, vedęs Vitą Čerš- 
kutę iš Čikagos. Vestuvės buvo lyg filis
terių suvažiavimas, į kurį susirinko jų 
draugai iš visų tolimų ir artimų kraštų.
• sen j. Algis Alantas ir Rimas Rūkštelė 
šiuo metu tarnauja dėdės Šamo tarnyboje.

Worcesteris
• ASS Skyriaus valdyba: ASS Skyriaus 
Pirmininkas — senj. A. Glodas; Sekreto
rė — t. n. G. Česnaitė; Iždininkas — senj. 
P. Norkevičius.
• ASD Skyriaus Pirmininkė t. n. ps. 
V. Matulevičiūtė; Sekretorė ir iždininkė 
— t. n. S. Staskaitė.
• Korp. „Vytis“ Pirmininkas — senj. 
D. Glodas; Sekretorius — Iždininkas — 
senj. A. Jakubauskas.
• FSS Skyriaus Pirmininkas — fil. s. 
P. Molis; Sekretorius — fil. s. V. Man- 
tautas; Iždininkė — fil. s. R. Molienė.
• Clark Universiteto studentė t .n. Sau
lutė Staskaitė šįmet lankėsi Rusijoje sau
sio 12 - vasario 14 d. d. Ši reta proga 
Saulutei pasitaikė Universitetui suorgani
zavus 3 savaičių savistovinį studijų periodą. 
Kalbų Fakultetas dalį studentų išsiuntė Į 
Europą, susipažinti su tų kraštų kultūrą 
ir pasipraktikuoti mokomąsias kalbas.
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Saulutė penkias dienas praleido Mask
voje ir dvyliką dienų — Leningrade. Le
ningrade teko jai susitikti su giminėmis, 
kurie specialiai šia proga atvažiavo iš 
Lietuvos. Maskvoj ir Leningrade ji aplan
kė daug istorinių ir kultūrinių vietų, mu
ziejų, teatrą, baletą, ir t. t. Grįžtant at
gal, teko sustoti Suomijoje, Danijoje ir Vo
kietijoje.

Saulutė buvo pakviesta savo įspūdžius 
papasakoti Putnamo N. P. vienuolynui 
ir Wrc. Šv. Vincento ligoninės vienuolėms. 
9 Worcesterio ASS skyriaus vardu svei
kiname t. n. Saulutę Saskaitę, baigusią 
anglų kalbą Clark Universitete ir seses 
N. Vikūnaitę, T. Juškaitę ir B. Račiū- 
kaitytę, kurios šįmet baigė gimnazijas. 
Tikimės, kad šios sesės savo noru įsijungs 
į akademikų eiles.
• Taip pat sveikiname fil. P. Molį, kuris 
šv. Jurgio proga LSS Pirmijos nutarimu 
pakeltas į vyr. skautininko laipsnį.
9 Dažnai skaitome laikraščiuose, kad 
vis nauji asmenys įsijungia į Lietuvių 
Fondo narių tarpą. Jų tarpe jau nemažai 
yra ir iš mūsų Worcesteriečių tarpo. Dar 
daug iš mūsų kažko laukia ir nesijungia 
į jo eiles.

Prieš kiek laiko į Lietuvių Fondo narius 
įsijungė Worcesterio A. S. S. Akademikų 
Skautų skyrius, įnešdamas $100.00. Jau
nimas įvertina jo svarbią reikšmę ir jo 
galimybes kuo daugiausia paremti lietu
viškus kultūrinius reikalus. Kuo daugiau 
į jį įstos narių ir bus jame didesnė suma, 
tai augantys nuošimčiai leis paremti vi
sus lietuviškus reikalus.

Kviečiame visus lietuvius sekti skautų, 
akademikų pavyzdžiu ir, nieko nelaukiant, 
įsijungti į Lietuvių Fondo eiles su savo 
mažesniais ai’ didesniais įnašais.
9 Worcesterio Akademikų Skautų Sky
rius „Skautų Aidui“ paremti paskyrė iš 
savo kasos $25.00 su linkėjimais jam toliau 
tobulėti ir pasiekti plačias jaunimo širdis. 
9 Anglų kalba leidžiamam žurnalui LI
TU ANUS, kuris siekia didelį skaičių ame
rikiečių skaitytojų, ir per jį jie supažin
dinami su lietuvių kalba, istorija, menu 
ir lietuvos kova už laisvę skyrius paskyrė 
$25.00 auką.

Visi kviečiami jį užsisakyti ir turėti 
savo namuose, kur, progai pasitaikius, 
galima supažindinti savo svečius su Lie
tuva anglų kalba.
Los Angeles

Naujai gavę spalvas Šventės metu: iš k. į d. senj. P. Norkevičius— 
B ore., t. n. N. Šlapelytė — Rochester, senj. A. Garsys — Wore., 
t. n. M. Matonytė — Waterbury ir senj. R. Marcinkevičius — Wore.

A. Norkevičiaus nuotr.
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Čikaga
• Vasarą Čikagos akademikai skautai 
nemiega. Esame kaip tos lietuviškos meš
kos: vos pradeda saulė šildyti, išlendame 
iš urvų ir pradedam veikti.
• Vykstant Lietuvių Bendruomenės rin
kimams, Čikagos akademikai aktyviai įsi
jungė j rinkiminę veiklą. Norėjome į lai- 
matojų skaičių įrašyti ir savo organizaci
jos narius. Spausdinome, dalinome rinki
minę propagandą, patys balsavome, drau
gus raginome balsuoti. Fil. Dalia Tallat- 
Kelpšaitė dabar visų ualsuotojų dėka ligi 
ausų paskendus visuomeninėj veikloj.
• Liepos 1-4 dienomis Pottawattamie 
vasarvietėj įvyko ASS suvažiavimas. Vi
sus suvažiavimo paruošiamuosius darbus 
atliko Čikagos skyrius. Rengimo komisi
jai vadovavo Dalia Tallat-Kelpšaitė ir jai 
asistavo sesės Danguolė Markutė, Ramu
nė Kviklytė, brolis Vytas Januškis, V. 
Statkus, Suvažiavimui vadovavo Giedrius 
Penčyla, ir jo padėjėja Živilė Paliliūnai- 
tė.
• Birželio mėn. Čikagoje įvyko beveik 
antrasis Nojaus tvanas. Nors visas mies
tas, ar bent mūsų Marquette parkas buvo 
kaip tekanti upė, sekančią dieną Korp! 
Vytis ir ASD patraukė daugiau vandens 
jieškoti į Warren Dunes parką. Iškyla bu
vo labai nuotaikingu. Čikagos sesėms 
tikrai sekasi. Mūsų broliai — pasiutusiai 
geros virėjos. Skaniai pavalgę, palošę kvad
ratą bei futbolą, vandenyje sušokę tuati- 
nius šokius, grįžome nudegę, ar perdegę 
namo.
9 Sesė Janina Kinkienė prieš amžinai 
apleisdama mus ir persikeldama gyventi 
į Angliją, nes sumainė žiedus su Romu 
-Kirrka'lš Angį įjos gegužės 24, ASD na
rėms davė įdomią paskaitą apie meną. 
Janina gyvendama Anglijoj ir toliau ma
no tęsti savo meno studijas.
• Raminta Raslavičiūtę ASD Čikagos 
skyriaus korespondentė ir centro valdybos 
protokolų sekretorė vasarą praleido Eu
ropoje. Taip pat ten vasarojo ir sesės Les? 
niauskaitė ir L Srugytė. Sesė Danguolė 
Markutė į Europą vyko rugsėjo mėne^.

• Brolis Vytas Mišelis ne tik sumainė 
aukso žiedus, bet, juos sumainęs, iš Čika
gos pabėgo. Vytas dabar atlieka praktiką 
Westinghouse firmoje, Pittsburghe. Jo vie
toje Mūsų Vyčio maišus į paštą velka bro
lis Pijus Bielskus.
• Sesė Dalia Koncytė vasaros metu dir
bo kaip vadovė amerikiečių skaučių stovyk
loje.
• Fil. E. Vilkas patenkintas grįžo iš sa
vo kelionės po Japoniją ir kitus rytų kraš
tus. Visur jis buvo šiltai vietinių skautų 
sutiktas. Sako, Japonijoj yra šaunių geišų.
• Akademikų skautų grupė aplankė Či
kagos bei Clevelando stovyklaujančiu^ 
skautus Rako stovyklavietėje. Geriausioms 
skiltininkams įteikė plokšteles bei knygas. 
Vakare pasirodė prie laužo. Prisiminę savo 
senas dinas visi grįžo namo labai paten
kinti.
• t. n. Rita Baraitė vykstančioje vado
vų stovykloje buvo laužų instruktorė.
» Vydūno Šalpos fondas į Fordhamo uni
versitetą lituanistikai studijuoti stipendi
ją paskyrė Dennis Mažeikai.
• Gegužės 29 dieną fil. E. Vilko reziden
cijoje įvyko ASS vadų neformali sueiga. 
Sueigoje dalyvavo ir iš Los Angeles at
vykęs fil. Liūtas Grinius. Sueigos metu 
buvo diskutuojamos įvairios Akademinio 
skautų sąjūdžio ir dabartinės išeivijos pro
blemos.
• Gegužės 30 dieną akademikai skautai 
su vėliavomis dalyvavo prezidento J. Gri
niaus paminklo šventinimo ceremonijose 
tautinėse kapinėse.
• Liepos mėnesį įvykusioje Pavergtų 

tautų eisenoje Čikagos didmiestyje ASD 
ir Korp! Vytis nariai nešė savo vėliavas. 
Po eisenos jie dalyvavo iškilminguose pa
vergtų tautų pietuose.
• Šiais metais diplomais pasipuošė se
kantys ASD ir Korp! Vytis nariai. Vytas 
Mišelis baigė Illinois Institute of Techno
logy, įsigydamas bakalaurą iš inžinerijos, 
Vytas Januškis — University of Illinois, 
Circle Campus — chemiją, ijolė Leiputė- 
Gaučienė — matematiką ir Regina Mac- 
noriūtė-Griškelienė — Ispanų ir vokiečių 
kalbas.
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Atsiusta Paminėti
Kazys Bradūnas, SONATOS IR FUGOS. (Susitikimai su Čiurlioniu). Eilėraš

čiai. Išleido Mykolas Morkūnas 1967 metais Čikagoje. Rinkinys suskirstytas į šiuos 
skyrius: Pirmasis pasimatymas, Saulės sonata, Pirmoji fuga, Pavasario sonata, An
troji fuga, Jūros sonata, Atsisveikinant. Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūry
binį dialogą su Čiurlioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios 
dvasios gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai įrištas į drobės 
viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu dail. Vytauto O. Virkau, kuris 
Čiurlionio paveikslų detalėmis yra padaręs ir iliustracines puslapių kompozicijas. 
Dėl savo puošnaus išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.

Leidinio tiražas 1000 egz. sukrautas „Drauge“. Knyga gaunama „Drauge“ (4545 
W. 63rd St., Chicago, Ill. 60629) ir pas knygų platintojus. Kaina $5.00 .

LAIKAS UŽSIREGISTRUOTI LITUANISTIKAI FORDHAMO UNIVERSITETE

Fordhamo universitete dėstoma lituanistika vasaros semestre nuo 1957 m. 
Tikslas šios programos — duoti lietuviškam jaunimui tai, ko jis negali gauti kitose 
šio krašto mokyklose — padėti jaunimui pagilinti lietuvių kalbą ir susipažinti su 
lietuvių literatūra ir kitomis kultūrinėmis vertybėmis.

Ateinančią vasarą numatyti du lietuvių kalbos kursai: pradedantiems ir pa
žengusiems. Pažengusiai grupei be lietuvių kalbos bus dėstoma lietuvių literatūra 
ir Lietuvos istorija. Dėstys lituanistai. 1967 m. vasaros semestre paskaitas skaitė 
profesoriai: A. SALYS, J. PUZINAS, J. BALYS, J. BRAZAITIS, K. OSTRAUS
KAS, tėv. V. GIDŽIŪNAS, St. BARZDUKAS ir A. VASYS. Kviesime juos ir 
ateinančiai vasarai, jei užsiregistruos pakankamas skaičius studentų. Užsiregistruo
ti reikalinga jau sausio-vasario mėn., prisiunčiant $25 čekį Fordhamo universiteto 
vardu. Toji suma bus įskaityta į mokestį už mokslą. Šią pirmąją registraciją ga
lima atlikti laišku, nurodant, kurioje grupėje norėtumėt dalyvauti — pradedančių
jų ar pažengusiųjų.

šiais jubiliejiniais metais norėtume sustiprinti mūsų lituanistikos programą, 
bet tai priklauso nuo to, ar bus pakankamas skaičius studentų. Todėl nedelsiant 
kviečiame užsiregistruoti. Pageidautina, kad studentų organizacijų vadovybės para
gintų savo narius skirti vasaros atostogas lituanistikos studijoms.

Kreditai. Studentams už kursą duodami 6 kreditai, kuriuos galima perkelti ir 
į kitą universitetą. Priimami ir laisvi klausytojai.

Laikas. Vasaros semestras prasideda liepos pradžioje ir tęsiasi iki rugp. vidu
rio. Paskaitos numatytos nuo 6 — 9 vai. vakaro, tačiau studentams pageidaujant, 
laikas gali būti pakeistas.

Informacijos reikalu kreiptis: Prof. A. Vasys, Lithuanian Program, Fordham 
University, Bronx, N.Y. 10458.
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Sumuštinis

STOVYKLOS DIENOTVARKĖ -

NUMATYTA IR REALYBĖJE

Los Angeles Stovyklos dienotvarkė, kaip ją numatė jos viršininkas f ii. 
Liūtas Grinius:
07:30 - 08:00 — Kava
08:00 - 08:15 — Vėliavų pakėlimas — su uniformomis
08:15 - 09:15 — Pusryčiai
09:15 - 12:00 — Užsiėmimai
12:00 - 13:00 — Priešpiečiai
13:00 - 18:00 — Užsiėmimai
18:00 - 18:30 — Ruoša
18:30 - 19:00 — Vėliavų nuleidimas — su uniformomis
19:00 - 20:00 — Vakarienė
20:00 - 22:00 — Laužas
22:30 — Tyla.

Stovyklos dienotvarkė, kaip realybėje buvo rugsėjo 2 d.:

07:30 - 07:45 — Mėginimas pakelti stovyklautojus
07:45 - 08:00 — Pradeda kai kurie išsirioglinti iš palapinių
08:00 - 08:05 — Begerdami kavutę renkasi rikiuotėn
08:00 - 08:07 — Broliai pastebi, kad sesių trūksta
08:07 - 08:15 — Sesių traukimas iš palapinių ir su miegamaisiais maišais 

metimas į krūmus.
08:15 - 08:20 — Supykusios sesės ištempia du bemiegančius brolius iš pa

lapinės.
08:20 - 08:25 — Žygiuojam į kalną kelti vėliavas
08:25 - 08:40 — Nusiritimas nuo kalno
08:40 - 09:45 — Pusryčiai
09:45 - 11:30 — Mūsų ilgaplaukis Donatas I. skaito paskaitą apie bendra

darbiavimą su Lietuva. Klausytojai mėgina matyti kur 
jisai yra — rūkas dar nebuvo pakilęs.
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11:30 - 12:00 — Ruošimasis eiti prie pąjūrio.
12:00 - 12:35 — Pietūs
12:35 - 12:40 — Visi traukia į pąjūrį: energingi ir neturtingi — pėsčia; 

turtingi tinginiai — mašina
12:40 - 13:15 — Brolių, beširdžių sesių metimas į vandenį (vandens tem

peratūra 50 laipsnių, o gal net ir mažiau!)
13:15 - 13:30 — Sesės džiūna
13:30 - 14:00 — Visi vėl kepinasi
14:00 - 17:00 — Visi apsiverčia ant kitos pusės
17:00 - 17:45 — Grįžimas stovyklon
17:45 - 18:45 — Poilsis
18:45 - 19:00 — Ir vėl į tą kalną — šį kartą vėliavų nuleisti
19:00 - 19:30 — Vakarienė.
19:30 - 20:00 — Bronius ir Vladas pradeda ieškoti pasirodymų laužui
20:00 - 22:30 — Laužas — veda Bronius ir Vladas
22:30 - 22:35 — Užbaigiamas laužas
22:35 - 23:00 — Kavutė
23:00. ... — Visi griebia po malką, ir antklodę ir vėl grįžtam prie

pąjūrio tęsti laužo, besiklausant bangų ūžimo.

Taip slinko dienos, naktys, mėnesienos toj stovykloj prie pąjūrio.
Sesė G.

SKAITYTOJAI RAŠO

Remiu liet, žodį nors nesuspėju visko perskaityti.
Vis budžiu!
DR. V. KAUNAS
Cicero, Illinois

Mielas Administratoriau,
Bostono Jaunimo Metų Komitetas užbaigdamas savo darbą, nutarė užsakyti keliatą 

jaunimo leidinių į Pietų Ameriką, todėl žemiau išvardintiems prašau siuntinėti „Mūsų 
Vytį“ 1967 metais.

ČESLOVAS KILIULIS
J.M. komiteto Pirmininkas
Dorchester, Mass.

Gerbiamas Tamste,
Berinkdamas „Skautu Aido“ prenumeratus, taip pat surinkau 3 „M. Vytis“ pre

numeratas. Dvi iš jų yra garbės prenumeratos. Dar turiu pasižadėjimų man duoti pre
numeratas, tad kaip turėsiu daugiau prisiųsiu.

Su geriausiais linkėjimais,
Budim!
VLADAS BACEVIČIUS
„Skauto Aido“ Atstovas Clevelande
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No. 4 RUGSĖJIS - SPALIS 1967

LEIDŽIA:

Akademinis Skautu Sąjūdis

REDAKTORIUS:
Rimantas Griškelis, 6651 So. Whipple
Chicago, Illinois 60629

REDAKCIJOS BENDRADARBIAI:
Ramunė Kviklytė, Irena Srugytė, Vytautas Germanas

ADMINISTRATORIUS.
Jonas Tamulaitis, 6818 So. Claremont St.,
Chicago, Illinois 60636

TECHNIKINE PRIEŽIŪRA:

Pijus Bielskus, Vytas Mišelis

SPAUSDINA:
M. Morkūno spaustuvė, 6051 So. Ashland Avė.,
Chicago, Illinois 60636

PRENUMERATOS KAINA:
Metams: JAV ir Kanadoje $4.00; D. Britanijoje 1 sv.; kitur $2.00 
(JAV). Metinė Garbės Prenumerata $10.00. Prenumeratą ir aukas 
prašome siusti Administratoriui. Straipsniai su autorių pavarde, sla- 
pyvarde ar inicialais nebūtinai išreiškia skautu vadovybės, leidėjo 
ar redakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra taisomi 
kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.

ADMINISTRACIJA DĖKOJA

Nuoširdžią padėką reiškiame žemiau išvardintiems mieliems „Mūsų 
Vytis" rėmėjams.
Garbės Prenumeratoriai:

Šimkus Morkus ir R. Viskanta (po $10.00).
Aukotojai:

Vladas Bražiulis ($5.00); Algis Karalius ($4.00); G. Petrauskai
tė, E N. Radvenis ir Jonas Ščiukas (po $1.00).
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