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LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖ

Jau penkios dešimtys metų prabėgo nuo Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo. 25 metai laisvės ir 25 metai vėl vergijos.
Ką Jums, mielos sesės ir broliai ak. skautai, pasakyti šia proga? O juk
yra baisiai daug pasakyti. Mes gyvename naujame, perversmų ir persi
orientavimo pasaulyje.
Pasaulis yra pritvinkęs naujam gimdymui ir mes gyvename pilną jo
gyvenimą. Visose žmoniško gyvenimo srityse yra savotiškas virpėjimas,
nauji pasauliai atsiveria žmogaus dvasiai. Muzikoje, tapyboje ir skulp
tūroje ieškoma naujų formų. Poeziją rašo vis, kurie sugeba susivok
ti nesuvokenybėje: „Šuo, uodega kudla, tamsu, širdies virpėjimas,“
arba „migla laukuose, kojos pinasi, stulpas“. Tikslieji mokslai atidengia
naujus laukus ir paslaptis tolimesniam tyrinėjimui. Genetika ir biologija
bando atidengti pačias giliausias gyvybės paslaptis ir jas kontroliuoti. Fi
zika su chemija siekia įsiskverbti į medžiagos esmę. Geofizika ir kosmogenetika ieško buities ribų. Psichologija per penkias dešimtis paskutinių
metų yra padariusi sans retour įsiveržimą į žmogaus dvasią ir ypatingai
jos priklausomybę nuo biologinių veikimų. Sociologija - ne tik savo teo
retinėje formoje, bet ir praktikoje - pradeda atsikratyti senų formų. Po
litinis gyvenimas pasireiškia vis naujais varijantais. Net ir amžiais pa
sitvirtinę politiniai trikai nebeišvengia sukrėtimų religinis persiorienta
vimas eina sparčiu žingsniu. Laisvės supratimas sukrečia net ir diktato
rius. Rodos penkios dešimtys metų nėra didelis laiko tarpas, bet jis su
gebėjo pakeisti radikaliai pasaulio veidą.
Pasikeitė ir mūsų žiūrėjimas į šį besikeičiantų pasaulį. Ir mes išau
gome ir esame to naujojo pasaulio dalis. Pats pasaulio pasikeitimas neį
vyko savaime. Mes esame to keitimosi varikliai.

J. Kubilius, S.J.

ASS Dvasios vadas
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TEGYVUOJA

V-JI TAUTINĖ
STOVYKLA!

Sveikinu visus Akademinio Skautų Sąjūdžio narius, dalyvaujančius
Tautinėje stovykloje su savo vadovaujamais skautų-čių vienetais arba aka
deminėse pastovyklėse. Atlikime kiekvienas savo įdomius darbus kuo ge
riausiai, nesigailėdami nuoširdžių pastangų. Sąjūdžio kasdieninė akademi
nė programa pabrėš skautiškąjį aspektą ir kiekvieną dieną viena jos dalis
bus skirta visiems stovyklaujantiems skautų vadams.
Tautinėje Stovykloje pagerbsime lietuviškos skautijos steigėjus bei
tuos, kurie per 50 metų ugdė skautybės ideologiją mūsų jaunimo tarpe.
Sveikindami juos užsidekime nauja energija tęsti Lietuvių Skautų Są
jungos darbus. Įrodykime ne tik savo pavyzdžiu, bet ir nuolatiniu darbu
su jaunaisais, kaip įsigyti gyvenimo vertybių skalėje. Sykį tą suprati
mą įsigiję, jie pajus, taip kaip ir mes kadaise, natūralų norą žinoti. Ta
da jie lengvai išmoks tai kas dabar yra taip sunku išmokti — likti lie
tuviais skautais šiame erdvių amžiuje.

Ad Meliorem!
EUGENIJUS VILKAS
Akademinio Skautų Sąjūdžio
Vadijos pirmininkas

41
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Tautines stovyklas Lietuvoje prisiminus. Vytaiito Didžiojo Universiteto Studenčių Skau
čių draugovės skiltis H-je tautinėje stovykloje 1938 m. Pažaislyje prie savo palapi
nės ir jų pačiu nulipdyto mokslo simbolio — pelėdos. (Iš Br. Kviklio archyvo).
Šiam referatui medžiaga paimta:

PAMALDOS

STOVYKLOJ
Bažnyčios sienos — pušys, eukaliptai,
Bažnyčios lubos — mėlynas dangus,
Pro langus jūra mėlynuoja, blyški,
Ir atskrenda paukšteliai į svečius.

Čia mes, palikę miesto dulkes,
Gražiame prieglobsty gamtos
Užgiedame lietuviškąjį „Pulkim. . . “
O paukščiai supas ant šalęos.
Ir netašyto medžio kryžius
Mus stebi pro pušies šakas,
Kai mes trumpam į gamtą grįžę,
Į dangų siunčiame maldas.
AK — (Australija)
42
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BRONIUS KVIKLYS -

KORP! VYTIS
GARBĖS NARYS

Atskirų asmenų gyvenime, paprastai, pasireiškia vienas kuris domi
nuojąs veiksnys, duodąs asmens gyvenimui neišdildomą atspalvį. Tai gali
būti gilus religingumas, patriotizmas, altruizmas, bet gali būti ir pinigo
meilė, alkoholis, ar dar kas nors .. .
Broniaus Kviklio gyvenimą, neabejotinai, dominuoja tai, ką esame
įpratę vadinti skautiškumu: tas savotiškas religingumo, patriotizmo ir
humaniškumo bendras išgyvenimas, reikalaująs iš savo sekėjų išpažinti
savo įsitikinimą gyvais darbais, sau nieko už tai nereikalaujant. Atlygi
nimu, išeidami iš šio pasaulio, jie išsineša pajautimą, kad, dėl savo dar
bų, jie palieka pasaulį bent kiek geresnį, kaip kad jį rado. Toks jau žmo
gaus likimas: pasaulį tobulinti jis gali tik savo gerais darbais; vien
savo žodžiu jį tobulinti gali tik Dievas.
„Skautiškąjį tikėjimą“ Kviklių Broniukas priėmė anksti: vos 11 me
tų teturėdamas, įstojo į Utenoje organizuojamą „šunų“ skiltį. Tai buvo
prieš 44 metus — 1924 metais. Matyti, jau tada jis kažkuo išsiskyrė, nes
tapo paskirtas paskiltininkiu.
1926 m. jis drauge su mokytoju vyr. skilt. Juozu Prunskiu (dabar
kunigas, teologijos mokslų daktaras ir „Draugo“ redaktorius Čikagoje),
steigia skautų ir skaučių draugoves Antalieptėje, tampa draugininku, or
ganizuoja knygynėlį ir senienų muziejėlį. Į skautiškas eiles jiedu įtrau
kia per 80 % visų vidurinės mokyklos mokinių.
1928-1932 m. laikotarpiu, mokydamas Utenos gimnazijoje, Bronius
Kviklys eina įvairias pareigas tenykštėse skautų ir vyčių draugovėse.
1932 m. jis duoda skauto vyčio įžodį, gi praėjus dvejiems metams, ir iš
laikęs atitinkamus kvotimus, jis tampa prityrusiu skautu vyčiu.
1932 m. jis įstoja į VDU lietuvių studentų skautų korporaciją „Vy
tis“ ir, tapęs senjoru, įvairiais laikotarpiais išrenkamas valdybos sekre
toriumi, garbės teismo pirmininku ir atstovu į Lietuviškų studentų orga
nizacijų sąjungą. Dar tebestudijuodamas, 1936 m. Daugailiuose įsteigia
ir globoja jaunesniųjų skautų ir skaučių draugoves.
1940-1944 metų laikotarpiu aktyviai dalyvauja priešbolševikinėje ir
priešnacinėje bei slaptoje skautiškoje veikloje.
43

8

Garbės stalas Broniaus Kviklio ,,Mūsi{ Lietuvos“ keturtomio pristatyme ir pagerbi
me. Iš k. į d.: Saulius Grėbliūnas, E. Vilkas, A. Bendorius, Br. Kviklys, Br. Kviklienė, J. Kapočius. Sveikinimo žodį taria gen. konsulas dr. P. Daužvardis.
nuotr. L. Knopfmilerio

Vokietijos tremtyje jis steigia ir vadovauja įvairiems skautų ir skau
čių vienetams Illertissene, Memmingene, Schwaebisch Gmuende, Heilbronne ir Pforzheime, eidamas įvairias pareigas. Dviem atvejais jis iš
renkamas LSS garbės teismo nariu.
Bene reikšmingiausia Broniaus Kviklio skautiška veikla Vokietijos
tremties metu buvo akademinės skautybės srityje. Jau anksti 1946 metais
jis užmezga ryšį su daugeliu vakaruose atsidūrusių korporantų ir pra
deda leisti ryšio biuletenį „Vytis“, kuris netrukus išauga į periodinį „Mū
sų Vytį“, apimantį nevien vytiečių šeimos informacijas. Jis ir vienas Aka
deminio Skautų Sąjūdžio pradininkų - steigėjų, ir korp! Vytis pirminin
kas, ir skyrių įvairiuose miestuose iniciatorius, skatintojas bei organiza
torius. Neabejotinai, Bronius Kviklys yra vienas svarbiausių mūsų aka
deminės skautybės atgaivinimo veiksnių.
Skurdžiomis tremties sąlygomis, nepaprasta drąsa ir ateities reikalų
įžvalgumu, jis, drauge su prof. Ig. Končium ir dr. D. Kesiūnaite stei
gia dr. Vydūno vardo studentų šalpos ir stipendijų fondą, per eilę me
tų įstengusį sutelkti gana žymias lėšas ir padėjusį įsigyti aukštąjį moks
lą keliasdešimčiai jaunų lietuvių, nežiūrint jų pažiūrų ar organizacinės
priklausomybės. Šiuo metu jis tebėra to fondo tarybos direktorius ir
sekretorius.
44
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Tremtyje jis pakeliamas ir i visus tris skautininko laipsnius. Vie
nas iš nedaugelio mūsų skautininkų, už ypatingai didelius nuopelnus
mūsų skautybei ir iš viso mūsų tautai, jis yra apdovanotas ir aukščiau
siu LSS garbės žymeniu — Gedimino Vilko ordinu.
Būdamas skautas — praktikas, Bronius Kviklys stovyklauja eilėje
stovyklų Lietuvoje, Vokietijoje, JAV, ir Kanadoje, kartais joms vado
vaudamas, o taip pat keliauja įvairiomis priemonėmis įvairiuose kraš
tuose.
Broniaus Kviklio skautiškoji biografija liktų nepilna, nepaminėjus
jo skautiškosios spaudos darbų. „Mūsų Lietuvos“ pirmasis daigelis bu
vo jo pirmasis debiutas spaudoje: 1926 m. „Žaliosios Vėliavos“ šapiro
grafuotame skautiškame laikraštėlyje Antalieptėje atspausdinti jo įspū
džiai lankant Utenio piliakalnį prie Utenos. Jis buvo ir to laikraštėlio
redakcijos narys bei administratorius. Vėliau, dar Lietuvoje, jis rašė
skautiškomis temomis „Jaunajame Žvalge“, „Skautų Aide“, „Policijo
je“, „Karyje“, „Trimite“, „Šviesos Keliuose“ ir kitur, o emigracijoje
įvairiuose stovyklų skautiškuose laikraštėliuose. Iš jau minėto biulete
nio išaugusį „Vytį“, vėliau tapusį „Mūsų Vyčiu“, Bronius Kviklys re
dagavo viso aštuonerius metus. Jam vadovaujant ir daugiausia darbo
atliekant, „Mūsų Vyčio“ redakcija naujai išlaido ar pakartojo Dineikos
ir Montvilos „Skautiškus žaidimus“, Stasio Ylos „Skautų maldas“, Sta
sio Šalkauskio „Skautus ir pasaulėžiūrą“ ir, kartu su prof. Kolupaila,
„Nemuno poemą“.
1954 metais Bronius Kviklys išleido savo parašytą monografiją „Aka
deminė skautija“, kurioje kruopščiai surinko daugybę istorinės medžiagos.
Jo nuostabiai turtinguose lietuviškos spaudos ir kitokios kultūri
nės medžiagos rinkiniuose skautiškasis skyrius yra ypatingai gausus ir
vertingas.

Br. Kviklį paberbti susirinko gausi Čikagos lietuvių visuomenė.

nuotr. J- Tamulaičio
45
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„Mūsų Lietuva“ nešasi į gyvenimą neabejotiną skautiškos nuotaikos
ir meilės savo kraštui antspaudą. Šis keturtomis veikalas turės milžiniš
kos reikšmės skautų ir skaučių vadovams, supažindinant jaunuosius su
jų tėvų žeme. O mylėti juk daug lengviau tai, ką gerai pažįsti. Para
šydamas „Mūsų Lietuvą“, Bronius Kviklys atliko ir neįkainuojamą skau
tišką darbą. Gaila tik. kad mūsų skautų organizacija nebeturi jokio ma
tomo garbės ženklo, kuriuo galėtų Broniui Kvikliui atsidėkoti už tą eilę
užsidarymo metų, skirtų šiam Lietuvos meilės darbui. Jo pasišventi
mas šiam milžiniškam darbui tuo metu, kai tūlas kitas gal būtų pato
giai parimęs ant praeities nuopelnų laurų, tik parodo jo gilų principinį
skautiškumą ir kuklumą — dirbti, kad yra reikalo, o ne dėl matomų
laurų.
Mums tik belieka Broniui nuoširdžiai palinkėti dar susilaukti lai
mės pastovyklauti ir pakeliauti po tą mūsų mielą Lietuvą, kurią jis
mums taip gražiai, vaizdžiai ir su tokia gyva meile aprašė.

V. Statkus

Broniaus Kviklio Korp! Vytis
garbės nario diplomas.

nuotr. L. Knopfmilerio
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MINTYS

AKADEMINIO SKAUTŲ

VEIKLOS KLAUSIMAIS

Organizacijos, kaip ir žmonės, keičiasi. Todėl laikas nuo laiko nau
dinga pakartoti kas mes esame, ko siekiame ir kokiais būdais savo pa
skirtį vykdome. Naudinga taip pat pasvarstyti, ar įsisenėjusios pažiūros
tebegalioja, ar yra kas gerintino.
Patiekiamos mintys ’) nėra nei Ak. Sk. Sąj. statuto parafrazė, nei
pastangos esmėje Sąjūdį keisti. Anaiptol, tai tik minčių rinkinys, ku
ris pasirodė naudingu kelrodžiu vieno skyriaus gyvenime ir kuris gali
praversti kitur ateityje.
L

DARBO PROGRAMOS

Ak. Sk. Sąj. Skyrius

Sąjūdis šiuo metu jungia dvi korporacijas -) ir vieną Sąjungą: AKA
DEMINIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĘ (ASD), KORPORACIJĄ „VYTIS“
(K! „V“) ir FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGĄ (FSS). Šie trys vienetai
tarp savęs nesivaržo, bet kartais kyla klausimas kaip paskirstytina veikla
jų tarpe.
FSS VIENETAS jungia mokyklas baigusius. Amžiumi ir sudėtimi
jis labai įvairus. Nežiūrint to, visi nariai subrendusiai vertina gyveni
mą ir yra pajėgūs iš aplinkos ne tik imti, bet ir duoti. Šis pajėgumas
yra tiek dvasinis, tiek medžiaginis. Todėl FSS skyriui dera: Sąjūdžio at
stovavimas visuomenėje, minėjimų ruošimas, talka raštijai ir spaudai,
lėšų telkimas, tradicijų išlaikymas, jaunesnių auklėjimas ir gero pavyz
džio rodymas. FSS veiklos pobūdis yra dvilypis: Sąjūdžio naudai ir vi
suomenei.
ASD ir K! „V“ VIENETAI yra savičiausi ir, drauge, artimiausi vie

nas kitam. Jie saviti, nes kiekvienas atstovauja atskirą korporaciją su
nuosavom tradicijom, pramogom ir ženklais, kurie visą gyvenimą lieka
nario sąmonėje. Jie artimi, nes jungia panašaus amžiaus ir panašios gal
vosenos narius, kurių pagrindinis tikslas yra ruoštis gyvenimui. Tik tik
rosios narės ir senjorai jungia praeitį (emeritus, filisterius ir tuos, kurie
amžinai jauni) su ateitimi (kandidatėm, junjorais) nes tik jie yra pa47

12

Rankamai jauni lenktis ir keistis. ASD ir K! „V“ dėmesys todėl yra pir
miausiai nukreiptas į save, savo aplinką (studentiją, universitetus, skau
tų vienetus), auklėjamosios reikšmės programą, pramogas.
Priėmus šias vienetų sampratas, nėra sunku išvystyti vienetų darbo
gaires ir jų pasidalinimą Ak. Sk. Sąj. skyriuje.
VIENETŲ VEIKLA
DARBO PLANAI.Jokia veikla nevyksta tuštumoje. Ak. Sk. Sąj. sky
riaus vienetai tolygiai nevysto savo gyvenimo be atodairos į aplinką, turi
mą žmonių medžiagą ir kitus Sąjūdžio vienetus.
Darbo planai ruošiami valdybos kadencijos pradžioje vieniems me
tams. Jie pirmiausiai derintini su Sąjūdžio tikslais, su aplinka, su na
rių polinkiais, nes darbas kuris nesiderina su žmogaus ir vieneto norais
nėra malonus ir nėra našus. Vienetui yra geriau mažiau atlikti mokan
tis kartu dirbti, nei vykdant planą plano dėlei. Todėl yra svarbu, prieš
nustatant darbo eigą, persvarstyti ko siekiama, ar planas derinasi su vie
neto paskirtimi ir su narių ir visumos asmenybe, jų „aš“. Šie klausi
mai yra paprastai vieneto valdybos ir ypač pirmininko atsakomybėje.
Apie pirmininko pareigas vystant vieneto veiklą todėl verta užsiminti.
PIRMININKO VAIDMUO. Vieneto pirmininkas yra daugumos pasi
tikėjimo atstovas. Išrinkimas nereiškia absoliučios galios, bet reiškia įver
tinimą už sugebėjimus ir pasitikėjimą, kad suteikta teisė bus naudoja
ma vadovaujantis Sąjūdžio nuostatais, tradicijomis ir siekiant ne savo
naudos, ne savo ambicijos patenkinimo, bet narių, vieneto ir Sąjūdžio gero.

Vėliavas gerbk! Jubiliejinėje Tėvynės sueigoje prie ASD vėliavos t. n. Laima Čepaitytė, t. n. Laima Pupelytė ir t. n. Eglė Stelmokaitė.
nuotr. J. Tamzilaičio
48
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Svarbiausia vieneto pirmininko pareiga yra rasti deramą ir būtiną
užsiėmimą kiekvienam nariui ir vadovaujamam vienetui taip, kad nariai
jaustųsi naudingi ir vertinami už pastangas ir kad jų dalyvavimas būtų
jiems malonus ir naudingas. Mokėjimas narius nuteikti (motyvuoti)
bendram darbui ir suderinti jų polinkius visumos naudai yra sunkus už
davinys.
Iš kitos pusės, pas mus dažnai pasitaiko pažiūra, kad pirmininkas
yra tarsi asilas vieneto darbo naštai nešti. Tai didžiausia klaida. Geras
pirmininkas nuteikia narius darbui, jį atitinkamai paskirsto, bet pats dir
ba tik tiek, kad galėtų sau nuoširdžiai tarti: „Ne aš, bet mes padarėm!“

MINTYS VEIKLAI
Vienetų darbo programos tampa Ak. Sk. Sąj. skyriaus veiklos pla
nu, kai jos būna suderintos ir patvirtintos Ak. Sk. Sąj. skyriaus vadijos. Ak. Sk. Sąj. skyriaus vadijoje dalyvauja bent vienetų pirmininkai
ir jų rinktas Ak. Sk. Sąj. skyriaus pirmininkas. Ak. Sk. Sąj. skyriaus
pirmininko vaidmuo planų atžvilgiu yra tolygus vienetų pirmininkų vaid
meniui išskyrus, kad jis atsakingas ne vien Sąjūdžiui, bet ir už Sąjū
džio padėtį visuomenėje.
Ak. Sk. Sąj. skyriaus programos vykdymas pasidalintas tarp viene
tų. Veikla gali būti skirstoma į kasdienines sueigas, dalyvavimą LSS gy
venime, svarbesnius įvykius ir ilgalaikių ar nesueiginių užsimojimų vyk
dymą. Kiekvienas jų vertas atskiro dėmesio.

SUEIGOS. Yra bent dvi priežastys bodėjimuisi sueigomis. Viena,
mes surambėjome sueigų pobūdyje, antra, sueigos nėra gerai paruošia
mos, neįvairios, nepakankamai dinamiškos, permažai narių turi progą
aktyviai jose pasireikšti, per daug kalbų ir reikalų svarstymo. Sekančios
mintys padės to išvengti:
a. Reikalų svarstymas grąžintinas į valdybų ir komisijų posėdžius.
Sueigų paskirtis yra priimti apžvalgas ir tvirtinti, bet ne gaišti laiką
nesibaigiančiomis ir dažnai blogai informuotomis kalbomis. Nariai, ku
rie gyvai domisi detalėmis, geriausiai patarnaus tarnaudami valdybose
ir komisijose.
b. Dalyvavimas. Pageidautina, kad kiekvienas sueigos dalyvis turė
tų progą pasireikšti. Ankstyvas sueigos ‘planavimas (šios pareigos pa
skirstymas) ir nuodugnus pasiruošimas padėtų tai įgyvendinti.

c. Programa. Sueigų programoje reikalų svarstymas neturėtų būti
ištęstas ilgiau 15-30 min. Pati sueiga neturėtų būti ilgesnė kaip 1 1/2 vai.
Sueigą geriau baigti įsisiūbavus, negu nuobodžiaujant. Pradėkime jas
laiku ir, laiką brangindami, jas laiku baikime! Sueigų programas labiau
pagyvina keli trumpi (5-10 min.) referatai įvairiomis temomis nei vie
na ilga paskaita (pvz., „Mūsų Vyčio“ ar kt.). Atmintina, kad nebūti
nai visa sueigos programa turi būti rimta ir gili!
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i,

Tėvas Kubilius Kaziuko mugėje aplanko akademikų skautų knygų kampelį.
Prie knygų: senį. Pijus Bielskus ir junj. A. Rauchas.
nuotr. J. Tamulaičio

d. Kritika. Mes visi prisibijome sau nepalankių nuomonių, nors nuo
širdi ir taktiška kritika yra geriausias mūsų draugas. Būtų naudinga, jei
kiekvienai sueigai kviestume vis kitą narį pabūti jos kritiku. Kritiko pa
reiga būtų prieš pabaigą 5 min. bėgyje įvertinti sueigos eigą, veikėjus,
nurodant kas gera, kas bloga, kas patiko, kas nepatiko ir stengiantis nu
sakyti kaip geriau buvo galima ką padaryti. Ši priemonė būtų naudinga
tiek valdybom, tiek pačiam kritikui.

e. Drausmė. Sueigos yra pati geriausia vieta drausmei mokytis. Šis
klausimas pas mus yra gerokai užmirštas. Išorinei drausmei palaikyti dau
giausia pasitarnauja sueigos pirmininkas, kuris paprastai turi talką arbiterio asmenyje. Drausmės formos, jeigu ne pati esmė, šiandien, tiesa,
yra gerokai pasikeitusi. Rodos, praverstų šį klausimą pastudijuoti vie
netų sueigose ir naujas normas rasti.

SKAUTAVIMAS. Nežiūrint mūsų nenoro dalyvauti rikiuotėse, esa
me skautai ir LSS nariai. Atrodytų, kad Ak. Sk. Sąj. skyriui dalyvaujant
LSS įvykiuose, derėtų paklusti bendrai tvarkai net ir tuomet, jeigu ši
tvarka reikalauja rikiuotės ir uniformų (ženklelių, spalvų). Arba, tvar
kos nenorint laikytis, Ak. Sk. Sąj. skyrius turėtų laikytis atokiai nuo
skautų įvykių, prie kurių mūsų vienetai negali ar nenori prisiderinti.
’Šalia išviršinio skautavimo, daugelis mūsų narių yra įsipareigoję (as
meniškai arba per vienetus) LSS rajone ir Sąjungoje. Tiek pavieniai
tiek ir vienetai turi aibę kitų progų LSS stovyklose, stovyklavietėse, tė
vų komitetuose, vienetuose. Atmintina, kad iki šiai dienai yra daug prieš50
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taraujančių LSS trečios šakos minčiai. Geriausias ginčas — įrodymas dar
bu, kad Ak. Sk. Sąj. nariai yra ne vien salioniniai skautai.
Talkos LSS vienetams klausimas atsižvelgtinas ruošiant Ak. Sk. Sąj.
skyriaus veiklos painus ir stengiantis juos derinti bent su svarbesniais
skautų vienetų įvykiais. Ak. Sk. Sąj. skyriaus vadija turėtų taip pat ži
noti ir nevengti pabrėžti kiek narių ir kokiose pareigose dirba skautų
vienetuose.

SVARBESNI ĮVYKIAI. Šalia įprastinės veiklos, skyriaus gyvenime
praverčia svarbesni įvykiai, kuriuose dalyvauja visų vienetų nariai ir
gali būti kviečiami kitų korporacijų nariai ar ir visuomenė. Keli pavyz
džiai pravers ateičiai:
a. bendravakariai. FSS, ASD, K! „V“ paruošia po vieną bendra va
karį visai Ak. Sk. Sąj. šeimai. Pasiruošimas, programa, pramogos, užkan
da yra patiekiama vieno vieneto jėgomis. Pirmą bendravakarį galėtų pa
ruošti pvz., FSS (tema: Kaip tėvynėje buvo...), ASD galėtų paruošti
Finis semestri birželio mėn., o K! „V — Initium semestri rugsėjo vi<
duryje. Į pastaruosius būtinai kviestini vidurinių mokyklų absolventai
ir paskutinės klasės mokiniai.

b. Studijų savaitgalis. Vienetai pasiūlo po 3 temas referatams. Re
feruoja tikrosios narės, senjorai, koreferuoja filisteriai. Rengėjas — Ak.
Sk. Sąj. skyriaus komisija.

„Ką daryt! Tai mano Rimas kitai šypsosi Gerimanto Peniko foto parodoje. Iš k. į d.
Jurgis Gaučys, Regina Griškelienė ir Nijolė Gaučienė.
nuotr. J. Tamulaičio
51

16

c. Minėjimas visuomenei. Rengėjas — FSS. Tema ir laikas pasirink
tinas, susitarus su ASD ir K! „V“ valdybomis, bent 4 mėnesius iš anksto.
d. Paskaitos. Kiekvienoje vietovėje yra begalė progų ruošti paskaitas
pasikliaunant arba vietos prelegentais arba juos kviečiant iš kitur. Pa
skaitos paprastai palieka didesnį įspūdį, kai jos yra ruošiamos serijomis,
laikantis nustatytos vienos temos ar tęsiant ciklą. Paskaitų temos parei
na nuo vietos gyvenimo (pvz., dailė, literatūra, teatras, visuomenės moks
lai, ekonomija, politika). Nevengtini ir kontroversiniai klausimai, ypač
jei FSS vienete yra taktiškų ir pajėgių narių objektyvioms arba bent
visapusiškoms diskusijoms pravesti, tvarkai išlaikyti.

e. Parodos. Parodoms rengti reikia organizatorių, patalpų ir gana
didelės talkos darbui atlikti, lankytojams priimti, tvarkai palaikyti, eks
ponatams saugoti. Kadangi parodos yra paprastai viešos, rengėju ge
riausiai tinka FSS

f. Pasirodymai universitete. Galimybės ištirtinos ASD ir K! „V“ ko
misijos (programa: pasirodymas su parodėle, pramogine dalimi, svečių
vaišėmis, trumpos ir spalvingos literatūros dalinimu).

g. Stovykla ir iškylas. Jos geriausiai organizuotinos ASD ir K! „V“
jėgomis, susitarus su FSS valdyba. Pramatytina vieta, data, rezervacicijos ir programa. Vakarai išnaudotini iš anksto paruoštų diskusijų pravedimui, pokalbiams.
h. Ak. Sk. Sąj. šventė. Laikas: spalio, lapkričio mėn. (tiksli data:
X.16). Kadangi šventė liečia ir visuomenę, diena rezervuotina bent 6
mėn. iš anksto, bet geriausiai pramatytina pirmajame naujos Ak. Sk. Sąj.
skyriaus vadijos posėdyje. Uždarą dalį praveda ASD ir K! „V“. Viešą
dalį praveda FSS. Viešoji dalis reikalauja iškilmingumo, rimties, nes kvie
čiami visuomenės, korporacijų atstovai, garbės svečiai. Uždaroji dalis,
paprastai, yra tradicinė, joje įvykdomi kandidačių, junjorų pasižadėji
mai. Uždarai daliai pravesti reikalingas narys kuris yra susipažinęs su
tradicijomis.
i. Ak. Sk. Sąj. vadijos pristatymas. Laikas: gruodžio - sausio mėn.
Ruošia Ak. Sk. Sąj. skyrius pirmininko priežiūroje. Tai paskutinis kaden
ciją baigiančios valdybos aktas.
KITI DARBAI. Šalia jau suminėtų įvykių, Ak. Sk. Sąj. skyrius

paprastai užsiima darbais, kurie reikalauja nuolatinio dėmesio, arba tę
siasi ilgesnį laika, ir kurie nėra susiję su sueigomis. Tokių užsiėmimų
tarpe minėtini:
a. „MUSU VYČIO“ talka. Kai kurie skyriai yra paruošę arba pri
sidėję prie atskirų „MV“ numerių medžiagos parūpinimo ir redagavimo.
Galima bųtų skirti po atskirą „MV“ numerį kiekvieno skyriaus gyveni
mo - istorijos vaizdavimui. Galima taip pat prisidėti prie „MV“ turinio
parūpinant eilę rašinių, sukurtų jaunesnių jėgomis, ypač kreipiant dė
mesį į ankstyvesnį paprotį —spausdinti kandidačių, junjorų temas.
52
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Kitas talkos būdas mūsų spaudai yra stengtis sueigose paskaityti, re
feruoti, diskutuoti „MV“ ar kito periodikos medžiagą. Tai paskatintų ir
pripratintų mus pačius skaityti, o gal ir prenumeruoti savo leidinius.
Prenumeratų rinkimas. Tiek skautiškos, tiek ir kitos lietuvių rašti
jos leidėjai yra visuomet dėkingi kai atsiranda prenumeratų rinkėjai.
Su leidėju susitarus, tokia talka gali būti pajamų šaltiniu vienetui, ku
riam tektų platintoj.ui skiriamas nuošimtis. Ak. Sk. Sąj. skyriai galėtų
rinkti prenumeratas drauge su nario mokesčių ( kuris, beje, surinktinas kiekvienų metų sausio - vasario mėn. eigos metams.
c. Biblioteka. Saviems Sąjūdžio reikalams derėtų surinkti bent Są
jūdžio ir skautiškos spaudos biblioteką. Jei gyvenamoj vietoj nėra ir rei
kalinga bendro pobūdžio lituanistinė biblioteka, Ak. Sk. Sąj. skyrius galė
tų šį darbą apsiimti.
d. Kalėdų sveikinimai. Dr. Vydūno fondas kasmet išleidžia kalėdi
nius sveikinimus, kurių platinimu užsiima Ak. Sk. Sąj. vienetai. Šalia
šių pastangų yra pribrendęs reikalas paruošti meniškus lietuvių tema
tikos sveikinimus ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. Sąjūdyje yra me
niškų polinkių narių, kurie gebėtų surinkti 10-20 pavyzdžių sveikini
mams (pvz. vaizdų, piešinių, drožinių, liet, menininkų darbų, autentiš
kų lėlių fotografijų). Gal vertėtų pravesti viešą sveikinimų projektų kon
kursą. Atitinkamą tekstą paruošus, tokie sveikinimai tarnautų ne tik sa
vo paskirtyje, bet būtų propaganda lietuviams.

fil. s. Liūtas Grinius
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BROLIO
VYTAUTO RAULINAIČIO

NETEKUS

Kam yra tekę gyventi Pietų Vokietijos mieste Freiburge, studijuo
ti L’Ecole des Arts et Metier arba dalyvauti dr. V. Kudirkos vardo skau
tų vyčių draugovėje, Korp! Vytis veikloje, Čiurlionio ansamblyje, tas nie
kados neužmirš skaidrios nuotaikos, kuri kildavo tik pasirodžius Vytau
tui Raulinaičiui. Suskambėdavo jo malonus bosas, švelnus jumoras pra
linksmindavo kiekvieno veidą. Plati veikla nesibaigdavo vien veidų praskaidrinimu, jo draugiška ranka pirmoji pribūdavo ten, kur ji labiau
siai būdavo reikalinga. Jis buvo širdies ir pareigos žmogus.
Ir kas dabar gali sutikti su mintimi, kad gegužės mėn. 24 d. vidur
naktyje ant greitkelio prie Washington, D.C., automobilio nelaimėje bro
lio Vytauto netekome. Kartu žuvo dar trys lietuviai; Vytauto žmona Al
dona buvo labai sunkiai sužeista. Nepaprastai žiauri žinia žaibu perbėgo
lietuviškas kolonijas JAV-tėse: dar viena brangi ir bereikalinga auka! Gra
žiausiame metų laike, pati niūriausia diena šeimai, giminėms, draugams,
lietuviškai skautijai ir visuomenei. Su visais jais brolį Vytautą rišo nepap
rastai stiprūs ir artimi ryšiai.
Vytautas Ričardas Raulinaitis gimė 1918.IV.3 Vilkaviškio mieste. 1938
metais baigė Kauno Aušros berniukų gimnaziją, 1940 m. Kauno Karo
mokyklą, dirbo „Kario5‘ žurnalo redakcijoje ir 'pradėjo skulptūros studi
jas Vilniaus Meno Akademijoje (jas baigė 1949 m. Freiburge). Tais pat
metais atvyko į JAV, pradėjo darbą Clevelande. 1950.IV.9 sukūrė šeimą
su Aldona Šklėriūte. Dalyvavo dailininkų parodose, kuriose pasižymėjo
kūrybingumu. Kūrinius įsigijo K. M. Čiurlionio ir kitos galerijos.
Dail B. Jameikienė velionies Vytauto kūrybą įvertina šiais žodžiais:
„.. .Pagrindinis jo (Vyt. Raulinaičio) dėmesys nukrypo į skulptūrą, kur
jis reiškėsi įvairiai, stipriai ir gausiai. Mėgo jis visas medžiagas, ban
dydamas jas išjausti, ieškodamas jose subtilumo, intymumo, traktuoda
mas jas pažangiai, rafinuotai ir naujoviškai. Nors jo gyvenimas buvo per
krautas prasmingu veiklumu ir rūpesčiu kultūriniais reikalais bei bend
rojo gėrio projektais, vis visada rasdavo laiko ir energijos kūrybai. O kū
rė jis gana lengvai ir vaisingai. Dalyvavęs daugelyje parodų lietuvių ir
amerikiečių tarpe, jis greitai atkreipė dėmesį į savo darbus originalu
mu stiliuje ir medžiagos panaudojime. Daug jo skulptūrinės kūrybos yra
medyje, gipse, o pastaruoje metu ypač metale, kur dažnai pasirodydavo
drąsūs žingsniai dabarties keliais, ne tik nebijant naujoviško išradingu54
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mo, bet ieškant avangardinio elemento ir medžiagoje, ir formoje, ir te
matikoje. Vytautas buvo ne tik stiprus skulptorius, bet ir geras piešėjas.“
Palikę kūriniai išliks ilgam; jie išsakys tai, ko žodžiais išsakyti nega
lime. Jie kalbės į mus Vytauto kalba jautriai ir švelniai, nes tai dalis
kūrėjo sielos.
Paskutinius kelis metus Vytautas dirbo prof. V. K. Jonyno bažny
tinio meno studijoje New Yorke; buvo besikeliąs gyventi į Clevelandą
atgal pas šeimą, dirbti vienoje didžiausių vidaus dekoravimo įmonių. Troš
kimai pildėsi, kūrybiniai keliai plėtėsi, energijos niekad netrūko. Atšven
tė 50 metų sukaktį, kuri reiškė patį brandumą ir pajėgumą: rodos nie
ko netrūksta, tik dirbk ir kurk svečioje šalyje. Veikla reiškėsi profesi
niame darbe - mene, dainos vienetuose ir skautuose. Visa tai buvo jo
prasmingo gyvenimo dalis, gražiai viena kitą papildydamos. M. K. Čiur
lionio ansamblio gretose matome nuo pat įsikūrimo Vilniuje. Dvidešimt
penkeri metai skirti dainai, liaudies instrumentams! Nuo Vilniaus iki Clevelando, nuo choristo iki solisto. Kai daugelis buvusių ansamblio dai
nininkų šiame krašte pasirinko patogias žiūrovų kėdes, Vytautas dirbo
ir toliau. Kai kilo sumanymas išleisti pirmąją skautiškų dainų plokšte
lę, Vytauto žodis padėjo jai tapti realybe. Ąžuolų oktetas pirmasis su
tiko plokštelės įdainavime dalyvauti ir pirmas repertuarą patiekė.
Nelengva aprašyti Vytauto skautišką veiklą, kuri buvo ilga ir natū
rali. Jame slypėjo tiesiog įgimtas geraširdiškumas, kuris puikiai rišosi su
tauraus žmogaus pojūčiais. Dvelkė šilima ir šviesios spalvos darbe, šei
moje, sueigoje, stovykloje ar prie laužo. Toks jis lieka mūsų mintyse ir
širdyse.
Gerai prisimenu 1947 metų rudenį Freiburge, kai jam perdaviau dr.
V. Kudirkos draugovę. Pirmas darbas, kurio ėmėsi brolis Vytautas, buvo
senelių ir ligonių aprūpinimas žiemai malkomis. Nebuvo jų daug, bet ne
buvo kas jais rūpinasi. Vokiečiai paskyrė miško pačiose Schwarzwaldo
viršukalnėse. Medžiai stori, sunkiai supiaustomi. Kai guli nuplautas vi
sas medis — rūpesčio maža. Kai tik nupiauname mažą vieno metro il
gio gabalą, žiūrėk ir švilpia medis apačion į slėnį raketos greičiu. Ir kas
galėtų jį sulaikyti! Norėtųsi viską mesti ir eiti, bet Vytautas nuotaiką ke
lia ir nuo darbo neatstoja. „Mes pakentėsim, bet seneliai visą žiemą
džiaugsis“, sakydavo jis. Ir stodavo prie storiausio medžio, nes jo ūgiui
būdavo lengviau įveikiamas. Dirbo dvigubai, bet ir pasitenkinimo nema
žiau. Ir tai tęsėsi bent du rudeniu.
Plonos buvo studentiškos kišenės, labai menki ištekliai, tačiau ir jų
pakakdavo, kad galėtumei padėti ir ligoniams. Pirmasis žengdavo drau
gininkas Vytautas Raulinaitis. Vargu ar būtume be jo tuos darbus pradėję.
Glaudūs darbo ryšiai rišo Vytautą ir su akademine skautija. Pra
dėjus „Mūsų Vytį“ spaustuvėje spausdinti, jam nupiešė ar ne tris virše
lius, kai kurias vinjetes. Fil. Broniui Kvikliui parašius „Akademinę Skautiją“ ir šios knygos spaudos darbus atliekant, su didžiausiu rūpestingu
mu ir kruopštumu grafišku būdu nupiešė knygos aplanką, skyrių pusla
pių piešinius ir visas reikalingas vinjetes.
Kas prisimins visus darbus ir žygius, kai juos jau pridengė eilė me
tų. Tik bendras vaizdas paliks tol, kol žmonių širdyse žibės kilnaus žmoLIETUVOS
N ACT.N ALINS
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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gaus pavyzdys. Brolis Vytautas jam atidavė labai didelę duoklę. Liko tuš
tuma. Ar sugebėsime ją užpildyti, nes jis dirbo ir aukojosi už daugel sušlubuvusių, pavargusių, apsileidusių? Jis buvo ir liks idealaus skauto pa
vyzdys mums ir ateinančioms kartoms.

Vytautas Mikūnas

LIETUVIŲ SPAUDA APIE A. A. VYT. R. RAULINAITĮ

... Pasiges Vytauto Raulinaičio lietuviškieji reikalai ir kultūriniai
darbai. Mat, toks buo jo nusistatymas, tokia jo dvasios nuotaika, toks
šiltas širdies gerumas, kad jis savęs negailėjo ir nebrangino, bet bandė
duoti bendriems reikalams savo pajėgią vertingą duoklę. O davė jis daug
ir dažnai. Nuo pat vaikystės, būdamas uolus skautas, visame savo gyve
nime, palenktame optimistinei nuotaikai ir tarnavimui artimui, Vytautas
buvo tiesiog idealaus skauto pavyzdys...

Fil. B. Jameikienė, DRAUGAS

... Gi Vytautas Raulinaitis, ta tikrai skrajojanti draugystė, gražus su
gyvenimo ir optimizmo, grožio ir šviesių idėjų simbolis, plačiai žinomas
ne tik skaitlingų jo draugų, bet ir visoje lietuvių visuomenėje. Ne
tik kaip skulptorius ir dailininkas, bet kaip Čiurlionio ansamblio ir
okteto narys, jis visur skleidė meno, grožio, o kaip skautas, ir skautybės
gražiąsias idėjas ne tik darbais, bet ir savo asmenybe...
DIRVA, Nr. 62

56

21

ANTROJI

VIZIJA
ALOYZAS MUČINSKAS
Švelni pulsuojanti tango muzika,
Nuo skanių valgių lūžtantys stalai
Ir puošniai pasipuošusios poniutės ir damos
Niekad nepralinksmins
Sibiro tundrose skurde gyvenančių lietuvių.

Pasigėrusių studentų daina
Niekada nebus išgirsta Sibiro kapinyne,
Ilgos, tuščios, nuobodžios kalbos minėjimuose,
Niekada nebus išgirstos Vorkutoje.
Riebiu veidu nuriedėjusi ašara
Niekada nepaguos Kazachstano lietuvio širdies.
Mūsų kolonijų pletkininkai ir pletkininkės,
Vieši išsikoliojimai spaudoje,
Tušti organizaciniai konfliktai,
Ginčai tarp lietuvių politinių sluoksnių
Niekada neparodys pavergtos Lietuvos lietuviams
Mūsų solidarumo.

Lietuviškose alinėse pasakytos kalbos,
Išgerti tostai, paverkimai Tiens ant kito peties,
Niekada neišlaisvins Lietuvos.
Parengimuose, piknikuose prie baro išleisti pinigai
Neparodys Amerikos Lietuvių dosnumo Balfui,
To neįrodys nei nauji automobiliai, nei nauji namai.

22

Akademiniam Skautu Sąjūdžiui auga nauji nariai. Jubiliejinė Tėvynės sueiga Čika
goje.

Sesė Janina palaiko Čikagos miesto tra<
Rūta Domarkaitė.

nuotr. J. Tamulaičio

Gražios sesės! Į akademiką kavinę mugėje sugarmėjo visa
brolija-

Pirki te! Pirki te!

skautės prekiauja Ka

7
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Mūsų didieji ir pirmieji. Iš k. į d. vid. v. rajono vadeiva vyr. sktn. V. Tallat-Kelpša,
vyr. skautininke M. Jonikienė, vyr. skautininkas V. Vijeikis, pirmosios Vilniaus skil
ties skautai — brolis Rūkštelė ir sesė Mačiuikienė.

ts. Kaziuko mugėje Janina Ruibytė ir

„Mūsų Lietzivos“ pristatyme knygos ištraukos skaičiusiųjų
akademikų skautų dalis.Iš k- i d. Kaima Čepaitytė, Ramunė
Kviklytė, V. Demereckis,

dkrantės jūros

, mugėje Čikagoje.
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PASAULIO

NERAMUMŲ
ĮTAKA JAUNIMUI

Dvidešimtas šimtmetis, tai yra mūsų amžius, yra dažnai vadinamas
neurotikų amžiumi. Prieš dešimt metų šis pasisakymas būtų susilaukęs
nemažai opozicijos, bet per paskutinius penkerius metus vis didesni skai
čiai žmonių turi su šiuo pasisakymų sutikti. Nebėra jokio klausimo, kad
laikai kuriuos mes gyvename yra labai kontroversiniai ir kiekvienas žmo
gus gyvena neramumo apgaubtas. Tas neramumas ir baimė gali būti dau
geriopas. Vienas bijo juodųjų riaušių, kitas Vietnamo karo, o dar kitas
rūpinasi savo sūnaus ar dukters gerove neramiuose krašto universite
tuose. Šis rūpestis ir baimė nėra be pagrindo — pasaulyje vyksta revo
liucija, tam tikra to žodžio prasme. Tos revoliucijos stipriausias elementas
yra jaunoji karta.
Jaunoji karta yra po-kario metų prieauglis. Jaunoji karta glūdi pesi
mizme, neaiškume ir nenusistatyme. Visą tą mes randame pažvelgę į šių
dienų jaunimo rašomą literatūrą, diskutuojamą politiką ir egzistuojančią
filosofiją. Jie yra nepatenkinti pasaulio situacija, visuomenės stoviu ir
senom, jų nuomone pasenusiom, institucijom. Šios jaunimo nuomonės
yra aiškiai pateisinamos, kadangi yra matomas faktas, kad milžiniškos
problemos, kurios slegia pasaulį didėja, o ne mažėja. Šis faktas teleidžia
sprendimą, kad institucijos kurios vienu laiku buvo sukurtos šiom proble
moms spręsti yra nebeefektingos. Vyresniajai kartai šis faktas yra sunkiai
matomas ir retai pripažįstamas. Tad pakeitimo ir pagerinimo procesas
krenta jaunajai kartai ant pečių tuo pačiu iššaukiant skilimą tarp kartų.
Atsižvelgiant į lyg šiol diskutuotus faktus, turime dabar pažiūrėti
į šią problemą iš kitos pusės. Nors tai yra tiesa, kad didelė dalis šių dienų
jaunimo yra rimtai susirūpinusi pasaulio problemomis dažnai pasitaiko
tokių silpnavalių, kurie neturi jokių nuomonų nei nusistatymų, bet tik
jieško nuotykių — tuomi padarydami daugiau žalos negu gero. Šis ne
rimtas jaunimas dažnai susilaukia daugiau dėmesio negu tie kurie nuoširdžiaj dirba gerovės labui. Matydama šį jaunimą vyresnioji karta turi
tendenciją smerkti visus „energingesnius“ jaunosios kartos žmones.
Iš viso šito tegalima padaryti vieną išvadą ir tai yra, kad į ateitį ne
galima žiūrėti optimistiškai. Turi įvykt, nepaprastai dideli pasikeitimai,
norint įžiebti nors ir mažiausią optimizmo liepsnelę. Vyresnioji ir jaunes
nioji karta privalo jieškoti bendros kalbos, tačiau vien tik bendra kalba
problemų neišspręs. Neperžengiamas paradoksas yra tas, kad vyresnioji
karta nebesugeba egzistuojančias problemas išspręsti, o jaunesnioji karta
nemoka prie jų prieiti ir jas išspręsti.
t.n. Rūta Domarkaitė
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YPATINGOJI

ŽMOGAUS

NUOJAUTA

Ypatingoji žmogaus nuojauta yra keista ir nežinoma fenomeną (phe
nomena), kurią mokslininkai ir išradėjai vadina ESP. Šita fenomeną lei
džia žmonėms matyti atsitikimus nors ir iš tūkstančų mylių tolumo ir
pranašauti atsitikimus prieš laiką.
Ar esat turėję jausmą, kad galit žinoti kito mintį? Daug iš mūsų
esame turėję tą jausmą. Toks minčių susitikimas žinomas kaip telepatija.
Šitas sugebėjimas gauti informaciją kito menčių negaunamas per pen
kis žinomus žmogaus jausmus. Tiems žmonėms, kurie yra artimesni, leng
viau viens kito mintis perskaityti.
Ta informacija dažniausiai yra gaunama per sapnus. Kiek daugiau
žmogaus fizinis veikimas neveikia, tiek daugiau jo dvasinis veikimas turi
galios.
Štai vienas įdomus pavyzdys parodąs telepatiją — sapną. Vienas
anglas ir jo žmona gyveno Indijoj kaip misijonieriai; jų vaikas pasiliko
namie drauge su teta. Vieną naktį motina miegodama taip verkė kad
jos vyras turėjo ją pažadinti. Ji sapnavo, kad jos sesuo, kuri prižiūrėjo
jos sūnų, skaitė jai laišką, aiškindama, kad jų sūnus užspringo valgy
damas mėsą ir mirė. Kitą dieną išsigandus ji papasakojo draugei tra
gišką sapną. Jeigu toks nemalonus reiškinys būtų laišku praneštas, pra
eitų visos šešios savaitės kol jinai tą laišką gautų. Jos draugė patarė kad
jinai užsirašytų sapno datą. Pagaliau ji gavo laišką, kuriame nebuvo nei
žodžio apie sapnuotą tragediją. Susigėdusi tą įvykį išbraukė iš savo min
čių. Tačiau po dviejų savaičių gavo kitą laišką, kuriame jos sesuo atsi
prašė, nepaminėjus praėjusiame laiške, kad jų sūnus buvo arti mirties.

(Šis referatas yra kandidatės tema rašyta Čikagos skyriui. Gailė yra medicinos tech
nologijos studentė, aktyvi jūrų skautė: (t. n. spalvas gavo 1967 metų rudenį).
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Tėvas A. Kezys pasakoja susirinkusiems apie Gerimanto Peniko foto meną.
nuotr. J. Tamulaičio

Aprašytos detalės buvo tokios pačios, kaip jos sapnuota, išskyrus vieną,
kad vaikas krisdamas iškosėjo tą gabalą mėsos ir dabar esąs sveikas.
Sugrįždama namo, ji paklausė vaiko, ką jis mirties momentu galvojęs.
Šis atsakė, kad jo mintys buvo apie motiną: ką ji galvos ir darys suži
nojus Fad jis mirė.
Ši mieganti moteris tokią informaciją apie sūnų negalėjo norma
liais jausmais gauti. Natūralu, kad vaikas tokiu momentu ieškotų pagal
bos iš to. žmogaus, kuris iš pat pradžios jam davė gyvybę ir kuris juo
rūpinasi.
Tikima, kad galima kartais turėti telepatiją ar vieną iš kitų ESP jaus
mų. Mintys vieno yra surištos su kito žmogaus mintimis, jeigu abudu tuo
pačiu laiku tą patį daro ir tą patį jaučia.
Paimkime moterį, ponią X. Vieną vakarą maudydamosi, kaip pri
pratus kas vakarą 6 valandą, staigia pasijuto silpna ir alpstanti. Prie
žastis buvo vėliau išaiškinta — gazas per vamzdžius veržėsi. Ji vos su62
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spėjo pasišaukti pagalbos, palikdama be sąmonės. Jos vyras ją laiku iš
gelbėjo. Vėliau vyras jos klausė, ar teisybė, kad skęstantis žmogus tuo
momentu, kai pradeda pamesti sąmonę, per porą sekundžių mato visą
savo gyvenimą. Ne, atsakė ji negalvojusi apie savo praeitį, bet kas ją
nustebino daugiausiai — užuot galvojusi apie savo vyrą ir šeimą, kuriuos
ji labai myli, ji galvojusi ir mačiusi tik ponią Y, jos tolimą pažįstamą,
kuri į ją nuliūdusi žiūrėjusi.
Kitos dienos rytą, jai buvo pranešta apie netikėtą ponios Y mirtį,
kuri, girta maudydamosi, 6 valandą vakare paskendusi, neturėdama lai
ko prisišaukti pagalbos. Šį įvykį išaiškintų teorija, kad ponia Y mirties
momentu išsiuntė pagalbos šauksmą į visas kryptis, ir todėl, kad ponia
Z buvo toje pačioje būklėje, jinai galėjusi’ jos šauksmą priimti.
Ar jūs kada patys esate pramatę ateitį? Jeigu jūs turite pramatymo
galią tai toks reiškinys angliškai vadinasi „Precognition“.
Formalios vakarienės metu, Helen Stalls, 70 metų moteris užsimerk
dama pramatė, kad vienas gerai žinomas Amerikos diplomatas netikė
tai mirs užsienyje, viešoje vietoje. Ši tragedija įvyksianti 6 savaičių lai
kotarpyje. Svečiai, norėdami atspėti diplomato vardą pradėjo minėti ži
nomus vyrus. Ant spėtų pavardžių ji atsakinėjo ne, kol vienas iš svečių
paminėjo Adlai Stevenson. Ji atsakė taip. Praėjus 5 savaitėm Adlai Ste
venson mirė užsienyje (Anglijoje, Londono gatvėje), širdies smūgiui jį
ištikus.
Dar manoma, kad telepatija yra pasaulinė ’visų gyvulių kalba. Daug
mokslininkų tiki, kad kalbos garsai ir ženklai yra dirbtini ir nėra natū
ralūs susižinojimas. Jie tiki, kad toks susižinojimas silpnėja ir dažniau
siai sunaikina žmogaus natūralias galybes - minčių perdavimą.
Aš turiu keistą jausmą, kad aš čia esu kada nors buvusi, kad toj
pačioj vietoj sėdėjau ir tą pačią temą skaičiau. Turbūt, visos iš jūsų vienu
laiku esate turėjusios tą patį jausmą — kad kas dabar vyksta įvyko
anksčiau. Jūs negalit atsiminti kur ir kada. Faktas yra, kad jūs grei
čiausiai vienu laiku tą viską sapnavote. Kartais atminimas tokio sapno
gali jus priversti tą išpildyti. Sakykim, kad mieganti jūs sapnavote namą
su jo visomis smulkmenomis. Po kiek laiko tokiame pačiame name ap
sigyvenote. Tikima, kad paslėpta atmintis galėjo jus paveikti pasirinkt
tokį butą.
ESP nėra tikras faktas, o daugiau nuomonė. Nuomonė, kad.esanti
kokia paslėpta galimybė žmonėse ir gyvuliuose — jausti ir - patirti ne
tik natūraliai per penkius pajautimus. Amerika susitarė su Anglija, Ru
sija ir kitais kraštais pradėti naujus tyrimus ir parafiziologijos srityje.
Šis šeštasis jausmas gyvena žmogaus prote ir save parodo per pro
to akis. Šis jausmas žodžių vietoje naudoja paveikslus ir prasideda pa
sąmonėje ar už jos.

Gailė Pagirytė
ESP Your sixth Sense — Brad Steiger.
G. Murphy, „Research in Creativeness and ESP,“ Journal of the American So
ciety for Psychical Research, Vol. 60, Jan., 1966.
3. Extra-Sensory Perception — Acy Glasser.
4. Lietuvių Encikopedija (XVI) — S. Freud, Interpretation of Dreams 1913; Fromm,
The Forgotten Language 1951. J. Kps.

1.
2.

63

28

IR
PRAĖJO METAI,

NULINGAVO

Iš tolo jau matėsi kaip atsirita kamuolys dūmų ir dulkių. Priartė
jus arčiau ir išgirdus girgždėjimą, motoro aimanavimą ir stabdžių cy
pimą, mūsų sesės ir broliai tuoj suprato, kad brolis Vytukas atvyko į sto
vyklą.
Išsikraustė Vytukas iš mašinos prikimštą kareivišką brezentinį maišą
ir patraukė palapinių link. Susiradęs draugus ir užtikęs kareivišką lovu
tę, patogiai įsitaisęs pradėjo knistis po maišo gėrybes. Kartais atrodydavo,
kad Vytukas nori pats į maišą įlysti. Bet staiga rankoje pasirodė trispal
vis akademiko šlipsas ir Korp! Vytis juostelė. Buvo jau Vytukas prade
dąs puoštis, kai padėjęs šlipsą į šoną, vkl pradėjo maiše knistis. Po po
ros minučių išsitraukė apatines kelnes. Atsiprašau — suklydau! tai tik
gerai suglamžyti triusikai. Apžiūrėjęs iš visų pusių, Vytukas nusprendė
kad sugrįžus į civilizaciją, reikės nusipirkti perma-press. Greitai brolis
persivilko ir, aukštai keldamas kojas, bandydamas atsivėsinti svilančius
padus, nužygiavo prie ežero. Čia rado keletą saulę begarbinančių sesių.
Pamačiusi Vytuką, viena sesė pasiūlė jam pusryčiams žuvies. Brolis Vy
tukas, gerai neapsižiūrėjęs, mielai sutiko. Koks buvo jo nusivylimas, kai
pamatė, kad vargšė žuvelė jau porą dienų ežere plaukiojo aukštyn pil
vu. Prie to buvo nevirta ir nekepta.
Išsimaudęs Vytukas persirengė, pasipuošė šlipsu bei juostele ir išė
jo stovyklos apžiūrėti. Toli nereikėjo eit, nes tuoj akis į akį sutiko plė
šiką rakūną. Pasitarę broliai tuojau rakūną priėmė į savo yyrijos eiles.
Rakūnas, kad ir nenusiėmęs kaukės, po stovyklą akademiko šlipsą mie
lai nešiojo.
Visose stovyklose skaitomos paskaitos. Brolis Vytukas, norėdamas pa
sirodyti, kad ir jis yra galvojantis akademikas, patraukė į vieną jų. Su
siradęs patogią vietą prie gražios sesės, pasidėjęs galvą sesei ant kelių,
pradėjo klausytis gudrių prelegento žodžių. Nežinau ar buvo prelegen
to kaltė, ar mielai šildančios saulutės, ar brolio Vytuko nemiegotų naktų,
vargšas užsnūdo. Užjaučianti sesė Vytuko nežadino. Atmerkė akutes
Vytukas tada kai, paskaitai pasibaigus, visi pradėjo ploti. Nelabai aišku
buvo kas atsitiko, bet ir jis truputį paplojo.
Nereikėtų pamiršti ir stovyklos demokratų, kurie vis vaikšęiojo po
stovyklą apsikarstę įvairiomis dėžutėmis, šniūreliais, lagaminėliais ir spal
votais stikliukais Tai broliai fotografai. Nors brolis Vytukas į juos krei64
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va akim žiūrėjo, bet visados mielai pozuodavo ir rodydavo plaukuotas
kojas.
Atėjo laikas vakarienei, o po vakarienės ir ilgai lauktas laužas. Išsi
rikiavę broliai užtraukė dainą ir nužygiavo pas seses. Nors jų daina, ma
žai suvirpino žemę, bet sesės vistiek išgirdo, prisidėjo prie rikiuotės ir
visi dainuodami nuėjo į laužavietę. Čia jau laukė brolių paruoštas lau
žas. Greitai į juodą nakties dangų pradėjo kilti kibirkštys. Apačioje
matėsi ežeras. Staiga brolis Vytukas pajuto kažką ropojant per kojas ir
gražią sesę pašonėje kuždant. Apšvietęs prožektorium sesę, pamatė kad
ant jos kelių brolis rakūnas atrodo sau patogią vietą. Sucypė sesė, ir bro
lį rakūną pavarė eit savais keliais. Ji teisinosi, kad kol kas abudu dar ne
buvę formaliai supažindinti. Kaip ten bebūtų, bet brolis Vytukas nuken
tėjo. Sesė žvelgė į jį šaltu žvilgsniu. Vytukas turėjo paskęsti mintyse ir
dainų melodijose. Pradėjo galvoti, kaip būtų smagu, jti tas lauželis tė
viškės smiltynuose liepsnotų, jei tos dainos per savus miškus ir laukus
skristų. Bet neilgai teko svajoti: visi pakilo ir patraukė stovyklos link.
Palydėję seses iki jų palapinių, daugumas brolių taip pat patraukė
porai valandų numigti. Vytukas nuėjo į štabo palapinę kur buvo spaus
dinamas stovyklinis laikraštėlis. Gavęs karštos kavos puodelį, pasišildęs
rankas virš elektrinės plytelės ir beveik nusisvilinęs visus plaukus, pa
juto alkį. Nuėjęs į mašiną, susirado pakietą dešrelių, „šuniukais“ vadina
mų, bandučių ir nutarė grįžti prie laužo. Sugrįžęs rado keletą brolių,
savo vargus beporinančius ir alutį begurkšnojančius. „Šuniukai“ ir alus
buvo puikiausi naktipiečiai.
Prisiminė broliai ir seses. Suradę ilgas medžių šaknis, iš alaus skar
dinėlių sunėrė joms vainiką ir pakabino ant palapinės, kur vyriausios sto
vyklos galvos ilsėjosi. Pamatę, kad vienos sesės maudymosi kostiumas iki
ryto tarp medžių neišdžius, sumanė pasitarnauti ir jį pakabino ant vėlia
vos stiebo, kad jį bekedendamas vėjelis galėtų geriau išvėdinti.
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nuotr.
J. Tamulaičio

Norėjo jis ir stovyklos komendanto bei viso štabo narių rūbus gai
vinančiam nakties ore pravėdinti., bet nepasisekė. Išgirdęs triukšmą pa
budo stovyklos pabaisa ( atsiprašau, — pats aukščiausias viršininkas bro
lis Mitkus). Pakėlęs galvą, būdamas dar užsimiegojęs, paklausė: „Tai ką?
Ar jau mes kraustomos?“ Neturėdamas ką sakyti, Vytukas tik patvir
tino ir movė per duris lauk.
Po tokio nepasisekimo brolis Vytukas nutarė eiti miegoti. įlindęs į
miegmaišį, užsnūdo. Netrukus saulutė pradėjo jį kaitinti. Pasidarė taip
malonu snausti, kad ir į vėliavų pakėlimą nebemanė eiti. Tačiau vargšui
ir čia nepasisekė. Prie Vytuko palapinės atžygiavusios sesės pradėjo jį
dainelėmis žadinti. Iš palapinės pasigirdo lyg po ilgo žiemos miego meš
kino murmėjimas. Nors urzgėjimas nebuvo labai draugiškas, sesės „meš
kino“ neišsigando: čiupo brolį Vytuką su visu miegmaišiu ištraukė iš pa
lapinės ir gerai po visus kelmus miegalį išvoliojo.
Pradėjo visi pakuotis. Artėjo laikas namo skirstytis. Viena sesė laga
mine atrado visą šeimynėlę lauko peliukių. Broliai juokėsi, kad sesės, nors
ir mandros akademikės, lagaminuose peles augina.
Pagaliau palapinės buvo nuverstos ir sukrautos, paskutiniai pusryčiai
suvalgyti. Visi pradėjo skirstytis prie mašinų. Į cypiančią savo mašiną įsė
do ir brolis Vytukas.
r
Sugrįžęs namo Vytukas, krito į lovą. Iš ryto prakrapštęs akis, nusi
rito laiptais į rūsį. Ten pasėdėjęs dar nesuvalgytus pusryčius, pradėjo
verstis, kampe sukeldamas nemažą dulkių debesį. Pagaliau išsitraukė vie
ną ir antrą lazdą. Dar truputį pasivertus pasirodė ir slidės. Pasičiupęs ka
muolį plieninės vilnos ir slidžių vašką, pradėjo slides šveisti ir vaškuo
ti. Dirbo taip karštai, kad net prakaitas per nosies galą varvėjo. Brolis
Vytukas pradėjo ruoštis žiemos stovyklai.

T. Sanojus
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ASS Vadijoje, EGIDIJUS RADVENIS eina ASS pirmininko pavaduo
tojo pareigas. Kadangi Korp! Vytis,
ASD ir FSS centro valdybos randa
si Los Angeles, o pirmininkas ir va,
dija Čikagoje, Egidijus užima vy
riausio koordinatoriaus vietą ir be to
yra „Ad Meliorem!“ redaktorius. Gi
das pradėjo skautauti dar Vokietijoj.
Įstojęs į universitetą, įstojo ir į aka
demikų skautų eiles. 1960 m. gavo
spalvas. Tiek tunto, tiek ir akademi
kų eilėse Gidas pasižymėjo kaip su
manus, mėgiamas vadovas. Skautaudamas Gidas ėjo įvairias pareigas:
1957-64 m. buvo draugininkas, 196162 m. Korp! Vytis pirmininkas. Net
ir šiuo metu suranda laiko vadovau
ti draugovei. 1961 m. buvo pakeltas
į paskautininkus. Gidą sutinkame ir
kitose visuomeniškos veiklos plotmė
se. Jis — tautinių šokių vadovas, spor
tininkas, Jaunimo Kongreso L. A. ko
miteto pirmininkas ir 1.1. Gidas yra
vedęs aktyvią akademikę Vidą Mikuckytę ir augina dukrelę Gailę. Iš pro
fesijos jis inžinierius, gavęs bakalaureatą U.C.L.A. universitete.
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Naujosios FSS centro valdybos
pirmininkas yra fil. Algirdas Avižie
nis. Skautauti pradėjo Vokietijoje.
Lankydamas University of Illinois
Čikagoje ir Urbanoje įsigijo Ph. D.
laipsnį elektros inžinerijos srityje.
Korporacijos spalvas gavo 1952 m.
Per visus mokslo metus veikliai da
lyvavo skautiškoje ir studentiškoje
veikloje eidamas įvairias pareigas ir
prisidėdamas Korp! Vytis ir vėliau
FSS besikeičiančioje veikloje. Taip
pat yra buvęs ir Mūsų Vyties redak
torium. 1960 m. Algirdas apsigyveno
Los Angeles, kur pradėjo dėstyti U.
C.L.A. universitete ir dabar ten at
siekė associate profesoriaus laipsnio.
Taip pat dirba Jet Propulsion Labo
ratories valstybinėje erdvės tyrimo
programoje. Per visą eilę metų jis
uoliai dirbo Los Angeles lietuvių
skautiškoje bei visuomeninėje veiklo
je. Turi skautininko laipsnį ir uoliai
dirbo Los Angeles skautų stovyklos
įrengime.
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Geologas K. KEMEŽYS jau
filosofijos daktaras.

Šių metų gegužės mėnesio pabaigo
je, Australijos sostinės, Canberos uni
versitetas, labai iškilmingoje aplinko
je, suteikė lietuviui geologui Kaziui
Kemežiui filosofijos daktaro laipsnį.
Po to aukšto mokslo laipsnio diplo
mo įteikimo ceremonijos, Kemežys,
gana puošnioje uniformoje, su žmona,
buvo nufotografuotas ir Australijos
dienraštis įdėjo jo fotografiją, pažy
mėdamas šį netaip jau dažną įvykį
mokslo gyvenime.

INA JANAŠAUSKAITĖ šiais metais bai
gė California State college, Los Angeles, įsi
gyjama B.A. iš sociologijos.
Ina gimė Wurzburge, Vokietijoje 1946 m.
Pirmiausia apsigyveno Australijoj, po to su
šeima 1960 m. atvyko į Waterbury, Conn.,
kur 1963 m. baigė Waterbury Catholic High
School. 1963 m. vasarą, persikėlė gyventi į
Los Angeles, kur pradėjo lankyti aukštuo
sius mokslus. Dabar baigusi dirba savo
profesijoje Los Angeles county Welfare Departmente.
Į skaučių or-ją Ina įstojo dar Austra
lijoje. Waterbury Ina toliau skautavo, surasdama laiko šokti tautinius šokius ir dai
nuoti chore. Vyresnės skautės įžodį davė
1964 m., tais pačais metais pasipuošė ir
ASD spalvomis. 1966 m. išrinkta ASD Los
Angeles skyriaus sekretore - iždininke, o
1967 m. ėjo pirmininkės pareigas. Ina dir
ba ir skaučių tunte, Birutės skaučių drau
govėje. Priklauso tautinių šokių grupei ir
chorui.
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Sumuštinis
SENA
LIETUVIŠKA

PASAKA
(Moderni versija)

Kartą gyveno senelis ir senutė. Jie turėjo vištelį ir gaidytę ... a ...
tai yra gaidelę ir Vištytį . .. viščiuką ir gaidžiukę - ? Vienu žodžiu — bet
kokiu atveju — porą paukščių. (Čia visai neturiu galvoje prezidento
Johnsono šeimos.)
Vieną kartą vištelė užkudakavo riešutų. Gaidžiukas, negalėdamas
pakelti raketos baisesnės už Jefferson Airplane, nutarė sutaisyti jos va
goną vienam kartui ir visiems. Pasigriebęs ją nusivedė į džiungles ieš
koti riešutų, nes vištytė visai nesuprato, kad visi riešutai yra suvažia
vę į Tautinę stovyklą.
Suradęs koko palmę, gaidžiukas įlipo į jos viršų ir pasijautė kaip
gen. Westmoreland Pietų Vietname. Tuo tarpu, apačioje džiunglėse, viš
tytė kėlė pragarą ir laukė riešuto. Ir sulaukė. Ir į nuostolius nurašė vie
ną akį. Tada vištytė davė velnių gaidžiukui, kuris ją teisingai atsiprašė
ir iškonkino antrą akį.
Vištytė parbėgo namų kudakendama ir padarė didžiausią sceną iškoliodama gaidžiuką keturiom kalbom. Senelei labai pagailo vištytės. O
dar labiau gaidžiuko, nes ji visuomet atstovaudavo apatinio šunio pusę.
Užtai ji pasiuvo sijoną gaidžiukui ir kelnes vištytei. Iš to reikia padary
ti išvadą, kad senelė arba mažai žinojo apie paukščius arba buvo skai
čiusi dr. Kinsey Lyties raportą ir žinojo kas nešioja kelnes Amerikoje.
Iš tikrųjų, Čikagoje daug vištų vaikščioja su kelnėm, o kai kurios išsi
pūtusios iki dramblio dydžio.
Gaidžiukas, būdamas džentelmenas ir gerbėjas gerų arklių, moterų
ir retkarčiais vištų, o be to nenorėdamas būti žinomas kaipo linksmas
gaidys, aišku, neiškasė idėjos daryti sceną mėšlyne su sijonu. Todėl, pa
merkęs akį, paprašė vištytę antrą kartą riešutauti. Vištytė — būda
ma gimusi vakar — sutiko.
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Gausus daly viii skaičius G. Peniko foto parodos atidaryme Čikagoje.
nuotr. J. Tamulaičio

Šį kartą, džiunglėse, gaidžiukas vištytei išpešiojo plunksnas ir pa
leido pliką pas vietkongiečius. Kadangi vietkongiečiai buvo neraipūs tą
naktį, pamatę vištelę jie pagalvojo, kad jankiai atsiuntė Phyllis Diller
jų demoralizuoti. Ir iš vištytės padarė „Ho Cho Minh’s flench flied
chicken“.
O gaidžiukas linksmas grįžo pas senelę ir gyveno laimingai visam
laikui po to, nors psichologai ir dabar neišsiaiškina, kokie tarpe jų buvo
tamsūs giminystės ryšiai.
Šios pasakos moralė yra: Jei nenori prarasti------------- , neik su kiek
vienu gaidžiu riešutauti.

REMUS
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AUSTRALIJA

STOVYKLAUJA
IR JUOKIASI
Australiečiai gyvendami atvirkščioje pasaulio pusėj, saulėje kepftiasi
ir stovyklauje, kada mes žiemos stovykloje kalnus lyginame. Mūsų Vy
čio redakcija iš Melbourne stovyklos sulaukė R. Cibo readaguoto „Va
balo“ komplektą. Iš jo M. V. skaitytojams įdedame australiško juoko
pluoštą.

Vilkiukai šiendien iškilavo prie pajūrio. Vienas iš jų pagavo vėžį. Tuoj
prilėkė daugiau vilkiukų ir sakė jį užmušti. Vienam vilkiukui jo labai pa
gailo ir jis siūlė vėžį paleisti, sugražinti jam laisvę „nes ir Lietuva tėvynė
norėjo būti laisva“.

Prie bulvių skutimo pastebėti du kibirai lupynų ir tik vienas kibiras
bulvių. Iš kutio kibiro jie mums valgyti duoda?
Jei mokėtų ploniau lupti, tai gal duotų atvirkščiai.

TETOS PRUDENCIJOS KAMPELIS

Miela Prudencija,
Kodėl paukštytės ir skautės nėra arčiau berniukų pastovyklės?
Minny the Moocher

Mielasis Minny,
Tikėk manim, gražesnės iš toliau.

Prudencija
Miela Prudencija,
Kam reikalinga sargyba?

V.S.

Miela V. S.,
- . .
Gamtoje būna daug vilkų ir vilkiukų. Jus reikia apsaugoti.
Prudencija
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„Nejaugi ir jie buvo jauni!“ G. Peniko parodoje šnekučiuojasi t. n. Rūta Domar
kaitė ir Živilė Paliliūnaitė.
nuotr. J. Tamulaičio

Prudencija,
Mums p. Statkuvienė per tautinius šokius sakė rankas dėti ant klubų.
Aš klubų neturiu. Kur man dėti rankas?
Vilkiukas

Mielas Vilkiuk,
Padėk ant savo partnerės klubų.
Prudencija

Miela Prudencija,
Vienai sesei vienas brolis visuomet plauna indus. Ką daryti, kad ir
man išplautų?
Aš.
Tu,

Apsikeisk indais.

Prudencija

Brangioji Prudencija,
Stovykloje mačiau daug svečių šiandien. Kaip jie vaikštėno aplin
kui ir mus stebėjo, manytum kad čia zoologijos sodas! Kodėl tie svečiai
taip elgiasi?
Jūsų Pingvinas

Mielas Pingvine,
Pasižiūrėjęs į veidrodį, suprasi kodėl.

Miela Prudencija,
Kodėl vyčiai visą laiką nešioja tamsius akinius?

Prudencija
Sesutė.

Mieloji Sesutė,
Jie visą laiką nori žiūrėti į mergaites, bet nenori, kad kas matytų,
į kurią žiūri.
Prudencija
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Gražios

skautų

stovyklos

nųotr. J. Tamulaičio
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KRONIKA
19j67 m. liepos 1 - 4 d. d. Korp! Vytis suvažiavimas Pottawatamie, Mich. įvertin
dama^ filisterio Br. Kviklio nuopelnus lietuvių kultūrai (čia ypač turėta galvoje jo
didžiulis keturtomis veikalas „Mūsų Lietuva“), o taip pat jo ilgametę skautiškąją
veiklą, nutarė pakelti jį korporacijos Garbės nariu. Garbės nario vardo ir diplomo
įteikimas buvo surištas su „Mūsų Lietuvos“ ketūrtomio pabaigtuvių švente, kurią
sUruošė ASS Čikagos skyrius 1968. V. 26. Šia proga fil. V. Statkus pristatė susi
rinkusiai visuomenei fil. Bronių Kviklį, kaip ilgametį skautą.

KALĖDINĖS DOVANOS JAU
IŠDALINTOS
Nesulaukus naujo BUDŽIU! leidinio, bu
vo nutarta esamus senus numerius įrišti į
atskirus rinkinius ir juos nemokamai išda
linti skautų vienetų vadovams. Tokių rinki
nių buvo išsiuntinėta 105 egzemplioriai.
Vadovų susidomėjimą rodo daugelis padė
kos laiškų, kurie yra gauti iš įvairių kon
tinentų. Tai buvo ASS Vadijos kalėdinė do
vanėlė.
Pranešame, kad esamos atsargos išsibai
gė ir yra likę tik pavienių numerių, kurie
ir toliau bus nemokamai siuntinėjami skau
tų vadovams, kurie kreipsis tiesioginiai šiuo
adresu: Vyt. P. Mikūnas, 3425 W. 73rd St.
Chicago, Ill. 60629. Pirmenybė yra teikia
ma skautų vadovams ir rašant laiškus pra
šome nurodyti einamas pareigas.

DR. VYDŪNO FONDAS PAIEŠKO:
Juodviršio Benaventūros, gyv. Vokietijoje,
Kempkos Vytauto, anksčiau gyv. Vokietijoj,
Malkvaitytės M.,
Naginionio Tado,
Tirčio Alfredo,
Zdanovaitės Lydijos,
dr. Žarskaus Antano.

Minėtus asmenis prašome atsiliepti se
kančiu adresu: Dr. Vydūno Fondas, c/o E.
Jokubauskas, 3429 W. 71ST Place, Chicago,
Ill. 60629.
Yra dar daug asmenų, kurie neatsilygi
no už kalėdines atvirutes. Pinigus malonė
kite siųsti: Mrs. A. Jagutis, 2^36 W. 61st
St. Chicago, Ill. 60629.

KLEVELANDAS

Gegužės mėnesį įvykusioje ASS sueigo
je paskaitą skaitė dail. Raulinaitis. Paskai
ta buvo paįvairinta jo darbų skaidrėmis ir
iš Freiburgo meno mokyklos lietuvių meni
ninkų darbų.
Fil. Raulinaičiui tragiškai žuvus, Clevelande yra suformuotas specialus komitetas
padėti Raulinaičių šeimai — stipendijos vai
kams, parodų ruošimas. I komitetą įeina ir
mūsų ASS narys Stepas Matas. Visus ASS
skyrius raginame financiniai prisidėti prie
šio kilnaus darbo.
Fil. V. Kamantas darbo sumetimais nuo
birželio pradžios persikėlė gyventi į Čika
gąInžinierių ir Architektų suvažiavimui
vykstant Clevelande, kapų dienos savaitga
lyje, Clevelandą aplankė ir gausus būrys
mūsų filisterių inžinierių ir architektų. Kal
bėtojų tarpe turėjome dr. Klemą iš Philadelfijos, kuris ten šiuo metu aktyviai dir
ba propoguodamas lietuvių kultūrą Ameri
kos televizijos stotyje. Nors dabar Philadelfijoj ASS skyrius prisnūdęs, fil. Klemas
prižadėjo pajudinti ten filisterius.
Suvažiavime kalbėjo ir dr. Algirdas Avi
žienius. Ta proga jis susiėjo ir su Cleve
land© filisteriais jiems pateikdamas mintį
apie surengimą jaunosios kartos kultūrinį
- mokslinį kongresą.
Suvažiavimo metu Inžinierių ir Architek
tų sąjunga išsirinko naują valdybą, kurios
pirmininku yra mūsų fil. dr. R. Kašuba.
Be jo į valdybą iš ASS narių įeina fil.
dr. S. Matas.
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sigenda jaukios susibūrimo vietos. Kavinė
buvo gausiai lankoma, ir kai sesės nutarė
panašią šventę vėl ruošti birželio 7 d., pa
sisiūlė prisidėti ir broliai. Vytiečiai pažadė
jo skirti ne tik vyrišką darbo jėgą, bet ir
meninius talentus: fil. R. Anelauskas gros
akordeonu, daina ir gitara jam pritars junj.
V. Dūda.

Gegužės mėn. 6 d. filisteriai suruošė iš
vyką į kalnus, kurios metu apie aukštes
nįjį mokslą Lietuvoje kalbėjo Algirdas
Smilga. Algirdas yra „exchange student“
iš Vilniaus universiteto. Amerikoje savo ži
nias gilina Southern California universi
tete. Išvykoje dalyvavo 40 sesių ir brolių.
Senj. Vladas Gedmintas, buvęs Korp!
Vytis centro valdybos narys, aktyvus aka
demikas, šiuo metu mokslus tęsia Arizonos
universitete. Nors toli gyvena nuo mūsų,
brolis Vladas nepamiršta ASS veiklos ir
retkarčiais dalyvauja L. A. akademikų pa
rengimuose.
Los Angeles akademikus, grįždama iš Ha
vajų, aplankė sesė Livija Garsienė iš Wa
tertown. Livija Los Angeles akademikams
atvežė įdomią paskaitą apie „Vakarų sąmišį ir Lietuvos laisvę“. Po paskaitos buvo gy
vos diskusijos ir ASD paruoštos vaišės.

Mėginkte savo laimę! Brolis G. Penčyla
„dalyvauja“ Kaziuko mugėje.
nuotr. J. Tamulaičio

LOS ANGELES
Balandžio 3 d. Los Angeles Tautiniuose
namuose įvyko bendra ASS sueiga. Pirmo
je dalyje buvo pristatytos šių metų valdy
bos ir ASS metinis veiklos planas. Antro
je dalyje L. A. akademikai paminėjo prof.
Žymanto 60 metų sukaktį. Fil. M. Naujo
kaitis trumpai apibūdino profesoriaus gy
venimą ir darbus. Sukaktuvininkas tarė
'kuklų, malonų žodį. Fil. V. Varnas L. A.
ASS skyriaus vardu profesoriui įteikė ma
žą dovanėlę ir nuoširdų seikinimą. Pas
kui visi gardžiavosi filisterių paruošta ka
vute ir skanumynais.

Gegužės 3 d. L. A. akademikės skautės
Tautiniuose namuose atidarė vienadienę
kavinę Los Angeles jaunimui. Jaunimas pa
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Sveikiname visas L. A. seses, kurios šiais
metais įsigijo universiteto diplomus: Dalia
Aušrotaitė baigė geografiją, Julija Avižienytė — anglų kalbą, Rima Rozenblataitė —
rusų kalbą, Ina Janušauskaitė — sociolo
giją. Valio, sesės! Bet kur broliai?
Senj. Algis Leskys, grįžęs iš kariuome
nės, aktyviai įsijungė į korporacijos veiklą.
Buvo išrinktas nauju pirmininku. Kiti
Korp! Vytis valdybos nariai: senj. Šarū
nas Karuža — sekretorius ir iždininkas,
senj. Rimas Anelauskas — junj. tėvūnas.

Senj. Albinas šeškas išvyksta dviems
metams atlikti karinę tarnybą.
Sveikiname fil. Edmundą ir Rūtą Ku
likauskus, susilaukusius naujo sūnaus. To
kie pat sveikinimai fil. Laimiui ir Aldonai
Venckams.

Dauguma L. A. akademikų ruošiasi va
žiuoti Tautinėn Stovyklom Tad iki pasima
tymo!
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ČIKAGOS KRONIKA

1967-68 metų kadencijai buvo išrinkta nau
ja filisterių valdyba. Į šią valdybą įeina Rimas Dirvonis - pirmininkas, Bronius Andriukaits - vicepirmininkas, Danguolė Mar
kutė - sekretorė, Ramunė Kviklytė - iždi
ninkė, Danutė Korzonienė ir Jonas Nalis socialinių reikalų vedėjai.
Kovo mėnesį įvykusioje Kaziuko mugėje gra
žiai pasirodė ir ASS nariai. Pagrindinėje
salėje, vadovaujant Pijui Bielskui veikė
knygynėlis, o viršuje buvo tradicinė kavinė
pagal „Speak Easy“ motyvus.

Čikagos skautai iškilmingai paminėjo Lie
tuvos ir lietuviškos skautijos 50 metų jubi
liejų specialioje Tėvynės sueigoje, kuri įvy
ko Bogen High school auditorijoj kovo 17 d.
Sueigoje dalyvavo ir ASS eilės. Rūta Do
markaitė išpildė dalį programos padekla
mavus eilėraštį apie paskutinius partiza
nų mūšius.
Velykų didįjį savaitgalį Čikagos filisteriai
susirinko į Jaunimo Centrą pasiklausyti
Tėvo Kubiliaus jiems pravedamų rekolek
cijų. Rekolekcijų tema buvo „Modernus žmo
gus ir šių dienų moralė“, Didįjį šeštadienį
Tėvas Kubilius atnašavo bendras mišias,
kurių metu dalyvavę nariai gavo bendrą iš
rišimą ir priėmė komuniją duonos ir vyno
formoje. Rekolekcijose dalyvavo gausus fi
listerių skaičius.

Velykų dieną Korp! Vytis ir ASD suren
gė linksmus ir garsius velykinius šokius.
Iš šokių pelno abidvi korporacijos paskyrė
po 150 dol. Mūsų Vyčio leidimo išlaidoms.
Filisterių valdyba atidarė savo veiklos se
zoną suruošdama sueigą Artesian restorane.
Sueigos metu pagrindinę kalbą davė dr.
Tomas Remeikis kalbėdamas apie rusifika
ciją Lietuvoje. Po paskaitos Rimas Dirvonis
parodė filmus iš sportininkų kelionės po
Lietuvą. Sueigoje dalyvavo virš 60 filisterių.
Gegužės 10 d. Sharkos restorane įvyko ant
rieji filisterių pietūs ir sueiga. Pietų metu
Darius Lapinskas pravedė pašnekesį apie
modernišką muziką. Po pašnekesio sekė ei
namieji reikalai ir filmas iš EXPO 67 apie
atsilankymąNemuno studentų ansamblio iš
Lietuvos.
Fil. Centro valdybos pirmininkui Algiui
Avižieniui lankantis Čikagoje FSS valdyba
surengė bendrą posėdį. Posėdžio metu bu
vo diskutuojami einamieji reikalai ir planai
dėl kultūros kongreso, kuris iškeltų atsiekimus Amerikoje baigusiųjų mokslą.

Vasario mėnesį 'Čikagoje Jaunimo Centre
įvyko Gerimanto Peniko foto darbų paroda.
Parodos tikslas buvo dvigubas. Pagerbti
fil. Gerimantą Peniką ir supažindinti lietu
višką visuomenę su akademikų skautų gyve
nimu. Parodos atidarymas įvyko vasario 18
d. Čikagoje. Paruošiamuosius parodos dar
bus atliko Čikagos fil. skautų sąjunga ir
Čikagos Foto Archyvas. Atidarymo metu
sveikinimo žodį tarė ASS pirmininkas E.
Vilkas. Tėv. A. Kezys apibudino Gerimanto
foto meną. Po atidarymo sesės pavaišino
susirinkusius svečius kavute ir pyragais.
Išeinant „Mūsų Lietuvos“ ketvirtajam to
mui Akademikai skautai autoriui fil. Br.
Kvikliui pagerbti, surengė knygos užbaigtuves. Užbaigtuvių vakaras įvyko gegužės
26 d. Jaunimo Centre. Šventėje dalyvavo
gausus būrys lietuvių visuomenės. Pagrin
dinį žodį tarė geografas A. Benderius.
Sveikinimo žodžius tarė gen. konsulas dr.
P. Daužvardis, Liet. Encik. leidėjas Kapo
čius, ASS pirmininkas E. Vilkas. Br. Kvik
lio skautišką veiklą apibūdino fil. V. Stat
kus. Pagerbimo metu Korp! Vytis pakėlė
Br. Kviklį į savo garbės narių eiles. Po
rimtosios dalies sekė koncertas, kurį išpil
dė pianistas Alvydas Vasaitis ir solistė Ne
rija Linkevičiūtė. Vakaro pranešėjas buvo
fil. Saulius Grėbliūnas.

Šiais metais diplomus įsigijo sekančios
ASD sesės: Irena Srugytė, Dana Končytė,
Dalia Končytė, Laima čepaitytė, Živilė Paliliūnaitė, Rūta Domarkaitė.

Balandžio mėn ASD ir Korp! Vytis bend
roje sueigoje dr. Adomavičius davė paskai
tą ir rodė filmą apie alkoholio pavojingumą.
Čikagos skyrius vėl turi vyriausią galvą.
Saulius Grėbliūnas sutiko eiti Čikagos ASS
pirmininko pareigas.
Atėjus vasarai pražysta ir meilė. Gegu
žės mėnesį žiedus sumainė' senj. Donatas
Vasiliauskas su Laimute Kerulyte, Be to,
Birželio mėn. prie altoriaus eina senj. Gied
rius Penčyla su bostoniške sese t. n. Gied
re Galinyte, rugpjūčio mėnesį senj. Pijus
Bielskus ir fil. Danguolė Markutė skren
da į Romą, kur pačio popiežiaus pašonėje
žada prisieiti gyventi amžinai meilėje ir
santaikoje. Visiems, Čikagos skyrius lin
ki gero, saulėto gyvenimo.
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Sveikiname ir Mūsų Vyčio administratorių
Joną Tamulaitį ir sesę Jūratę padidinus šei
mą su nauja dukterimi Daiva. Tokie pat
linkėjimai eina ir senj. S. Klimui ir t. n.
Aušrai Klimienei sulaukusiems naujo sū
naus.

Tautinei stovyklai artėjant ant Čikagos
skautų pečių užkrito visi stovyklos paruo
šiamieji darbai. Raginame visus akademikus
prie šių darbų prisidėti. Ligi šiol į stovyk
lą buvo padarytos 2 iškylos.

SKAITYTOJAI RAŠO
Laikau „Mūsų Vytį“ geru leidiniu, kuris sugeba sudominti jaunesniąją kartą.
Norėčiau išreikšti nuomonę kad gal vertėtų sumažinti talpinimą sausų įvykių progra
mų ir nutarimų. Ųaiko bėgyje ir toliau gyvenantiems šie dalykai neatrodo aktualūs.
Iš kitos pusės ifbrėtųsi matyti „Mūsų Vytį“ tampant akademikų skautų galvosenos
forumu. Norėtume turėti galimybę sužinoti kitų bendrakarčių nuomones mūsų tautos
ir tėvynės -Lietuvos ateities reikalais.
Esu ’'abai dėkingas, kad patalpinote mano kontroversijalią ir gana neišbaigtą pa
skaitą., Australijoje spaudoje pasirodyti nebuvo galimybės. Ypač ačiū už Jūsų pasta
bas,/kurios buvo labai vietoje ir padarė paskaitą išbaigta.
Su geriausiais linkėjimais
VYTENIS ŠLIOGERIS
Australija
Ką tik gavau „Mūsų Vyčio“ 1967 m. rugsėjo - spalio numerį. (Mane pasiekė apie
veik vasario mėnesio vidurį) Reikia manyti, kad sekantis numeris (1967 m. lapkričiogruodžio mėn.), išeis balandžio mėn. 1968 metais. Keistokas jausmas gauti šiais metais
pernykščių spaudą. Ar nevertėtų prisipažinti, jog dėl administracinių kliūčių ar kito
kių priežasčių numeris neišeis. Siūlyčiau išleisti sekantį numerį (kovas-balandis) 1968
metais. Sėkmės darbe!
Patisk alinimas. Nr. 4 1967 m. 145 ir 146 psi. Worcesterio ASS skyriaus fotografi
jos paraše pažymėti 1967 metai — turi būti 1966 metai. (Tuo metu ir pats fotogra
fas buvo Meksikoje, kita narė buvo Vokietijoje ir t. t. Kažinkas suklydo ar informaci
jos siuntėjai ar leidėjai?
Su geriausiais lingėjimais,
K. MATONIS
1968-II-8
Gal šiais L. S. S-gos jubiliejiniais metais, išeis penketas „Mūsų Vyčio“ numerių?
Viltis esanti kvailų motina.
Tad daug kantrybės ir sėkmės!
Būtų neblogai patiekti straipsnių autorių trumpas biografijas, ypatingai tuo at
veju, kai rašo mums mažiau žinomi jaunesnieji.
fil. P. ABELKIS
Geriausios sėkmės Jūsų darbe. Tegul Jubiliejinių Metų dvasia stiprina Jūsų jėgas
ir pastangas lietuviškos skautybės išlaikymui.

Vis budžiu!

fil. MIRGA KIŽIENĖ,
Clevelandas

MIELI „MŪSŲ VYTIES“ SKAITYTOJAI:
M. V. Redaktoriui išvažiavus atostogų, šį M. V. numerį suredagavo Ramunė Kviklytė
ir Jonas Tamulaitis.
Red.
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Kovas — Balandis

LEIDŽIA:

Akademinis Skautu Sąjūdis
REDAKTORIUS:
Rimantas Griškelis, 6651 So. Whipple Ave.,

Chicago, Illinois, 60629
REDAKCIJOS BENDRADARBIAI:
Ramunė Kviklytė, Irena Srugytė, Vytautas Germanas

ADMINISTRATORIUS:
Jonas Tamulaitis, 6818 So. Claremont St.,

Chicago, Illinois, 60636
TECHNIKINĖ PRIEŽIŪRA:
Pijus Bielskus, Giedre Gustaitė

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,

slapyvarde ar inicialais nebūtinai išreiškia skautu vadovybės, lei
dėjo ar redakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra

taisomi kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.

ADMINISTRACIJA DĖKOJA

Nuoširdžią padėką reiškiame žemiau išvardintiems mieliems „Mūsų

Vytis" rėmėjams.
Aukotojai:

M. Šimkus, V. Mikėnas (P° $1-00).

Algirdas G. Leskys $ 4.00

Ypatingą padėką reiškiame Čikagos ASD skyriui, kuris „Mūsų
Vyčio“ išlaidoms paaukojo 150 dol.
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