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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ATEITIS

ASS Los Angeles skyriaus šventėje 1969 spalio 5 d.
skaityto pranešimo santrauka

Fil. dr. inž. Jurgis Gimbutas
Švenčiame 45 metus nuo studentų skautų korp! „Vytis“ ir Akademinės Skau
čių Draugovės įsteigimo Kaune, Lietuvos Universitete. Ta proga čia susirinkusius
sveikinusieji pasakė gražių komplimentų ir nuoširdžių linkėjimų. Prie to sunku
ką bepridėti. Lieka žvelgti ateitin. Organizacijos sukaktis — ne tik šventė, bet ir
proga pamąstyti, kaip suteikti daugiau prasmingo turinio ir sklandžios struktūros
jau gerai gyvenimo išbandytai organizacijai. Turime tradicijas, turime pasisekimo
šių dienų jaunime, bet nesame pasenusi organizacija, kuri turėtų sustingti savo
struktūroje ir kartotis savo darbe. Tiek jaunųjų, tiek filisterių uždavinys yra
laikas nuo laiko persvarstyti savuosius uždavinius ir veikimo metodus. (Čia reiš
kiamos mintys vra ne vadovvbės ar kitokio kolektvvo nutarimai, o tik vieno filisterio asmeniška nuomonė).
Tada, prieš 45 metus, laisvoje Lietuvoje mūsų korporacija buvo viena iš kelių
dešimčių studentiškų organizacijų. Tada nebuvo klausimo, kaip ir kodėl norime
būti lietuviai. Tik rūpėjo atrasti save asmeniškai ir rasti savo vietą visuomenėje
ir savoje valstybėje. Dabar, Amerikoje, susiduriame su dvilypiu gyvenimu: reikia
gyventi ir dirbti amerikiečių pasaulyje, bet norime likti ir lietuviais. Ne tik išlikti,
bet ir kurti naują idealistišką kartą su šviesiu žvilgsniu ateitin. Vieniems atrodo
beprasmiškas ir net pragaištingas tasai dvilypumas, kitiems — turiningas ir pras
mingas gyvenimas su gyvomis šaknimis savo tėvų ir protėvių tautoje. Ar būti
mikroskopine dalelyte multimilijoninėje įvairiaspalvėje Amerikos visuomenėje, ar
reliatyviai reikšmingesne dalimi mažoje lietuvių visuomenėje? Šios dilemos negali
išvengti jokia lietuvių grupė Amerikoje. Tokių klausimų negalima lengvai atmesti,
o reikia sąžiningai persvarstyti ir apsispręsti. Tikiu, kad šioje auditorijoje susirin
kę ir šiandien čionai neatvykę akademikai skautai jau yra tą dvilypumo dilemą
išsprendę antrąja prasme, būtent, būti aktyviais lietuviais. Tad daugiau to klau
simo dabar nebetenka nagrinėti. Belieka pasvarstyti, kaip tvarkytina mūsų organi
zacija ateityje, kad iš jos būtų daugiau naudos ir priaugančiajam akademiniam
jaunimui, ir platesniajai lietuvių visuomenei.
ASS raidės reiškia Akademinį Skautų Sąjūdį. Kur dėtinas akcentas? Dėmesio
suskaldymas į tris aspektus: akademiškumą, skautiškumą ir visuomenišką dina
miškumą (taip galima suprasti sąjūdį) gali nuvesti organizaciją į paviršutinišku
mą. Kai kuriuose skyriuose taip ir nutiko. Ne tik kai kuriuose skyriuose, bet ir
visumoje ASS per 20 metų Amerikoje ne klestėjo, o tik gyvavo. Jei turime pora
tūkstančių studentų lietuvių ir tik 4 studentiškas organizacijas, tai ASS galėtų
turėti bent tūkstantį narių studentų. Arodo, kad dabarinėse sąlygose mūsų korpo
racija galėtų būti patrauklesnė už kitas, daugiau politiškai užsiangažavusias jau
nimo organizacijas,
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Mano įsitikinimu, stipriausias akcentas turėtų tekti a kad em i š ku m u i.
Tik gilesnio išsilavinimo lietuviai gali tikėtis iškilti į reikšmingas mokslo, profesi
jų ar administracines pozicijas pasaulyje. Nebūdami gausūs '‘skaičiais, turime kelti
kokybę, nes dar nesame per daug turtingi intelektualais. Nors dabar akademinio
išsilavinimo lietuvių nuošimtis didesnis emigracijoje ir okup. Lietuvoje, kaip prieš
pusšimtį metų, bet to dar negana. Mūsų korporacijoje turėtų būti sukurta akade
minių varžybų nuotaika, noras pirmauti studijose ir patekti į akademines garbės
korporacijas. Turime gražių pavyzdžių mūsų filisteriuose, kurių dalis jau sugebėjo
prasiveržti į pirmąsias eiles moksle. Lapkričio pabaigoje numatytame Mokslo ir
kūrybos simpoziume Čikagoje Korp! „Vytis“ filisteriai dominuoja. Ir džiugu,
kad jie neužsidarė tarp universitetų ir institutų sienų, o yra aktyvūs lietuviškojoje
visuomenėje. Dabar svarbu išugdyti aukštus akademinius standartus korporacijos
prieauglyje ir paversti tatai tradicija. Prasiveržus į pirmąsias eiles savo profesijose
amerikiečių tarpe ir prisistatymas tenai lietuviais didžiai pasitarnauja Lietuvos var
dui kelti ir jos laisvės bylai ginti. Tatai svarbiau už piknikus ir gausius parengi
mus bei minėjimus savo tarpe. Sovietų Sąjunga nuolat savinasi okup. Lietuvos
lietuvių laimėjimus moksle, mene ir sporte. Mūsų pareiga tuos pasisavinimus de
maskuoti, atremti ir paremti savais laimėjimais. Svečiai iš Lietuvos ne kartą yra
priminę mums tą pareigą. Taigi — akademiškumas turėtų būti pirmoji AS S žymė.
Svarstant skautišku m o vietą korporacijoje ir Ak. Skaučių d-je, visų
pirma prisiminkime, kad studentai ir filisteriai jau nebe vaikai, nebe gimnazistiški
jaunuolaiai, o jau suaugę žmonės. Skautų organizacija visame pasaulyje yra visų
pirma vaikų auklėjimosi organizacija, atitinkamai ir vadinama boy and girl scouts.
Suaugusiųjų tiek tereikia, kiek jie vadovauja vaikų vienetams. Visi kiti buvę skau
tai turi parodyti įvairiose gyvenimo šakose, ką gera yra pasisėmę iš skautiško
auklėjimo, kuo jie „geresni piliečiai“ už kitus. Žinoma, visokios skautams remti
ir globoti draugijos, židiniai, ramovės ir pan. yra reikalingos, bet tatai jau nebe
pagrindinis buvusiųjų skautų visuomeninis užsiėmimas. Skautai neaugina prieaug
lio tik sau, o plačiajai visuomenei. Tuo skautų sąjunga ir skiriasi nuo srovinių
bei politinių jaunimo organizacijų, kurios siekia užsiauginti prieauglio sau. Kar
tais pastebima tendencija buvusiųjų skautų ar skautų vadovų tarpe burtis savo
tarpe visuomeniškai ir lyg bandyti sukurti dar vieną nesrovinę srovę. Tokios ten
dencijos, mano manymu, yra kenksmingos, nes lietuviai ir taip jau turi perdaug
organizacijų. Pats laikas ne naujas kurti, o esamas sustiprinti ir konsoliduoti,
apjungti. Daugiau skautiškos dvasios veikėjų esamose organizacijose turėtų padėti
eiti konsolidacijos keliu. A SS narių — ir aktyvių skautų vadovų, ir buvusių
skautų — šitaip turėtų būti suprasta skautybė suaugusiems. Tad nebijokim bu
vusių skautų vardo. Yra natūralu užaugti ir subręsti, bet nenatūralu ir kar
tais juokinga per ilgai užsibūti senstelėjusiais jaunuoliais. Žinoma, šitokia pažiūra
neturėtų sulaikyti tų mūsų organizacijos narių, kurie sugeba ir nori dirbti skautų
vienetuose, nuo aktyvaus dalyvavimo Lietuvių Skautų Sąjungoje.
Konkretizuojant, tektų linkėti AS S vienetuose daugiau dėmesio skirti akade
minio pobūdžio užsiėmimams: referatams su diskusijomis savo tarpe, panašiems
pasirodymams viešumoje, koncertams ir meno parodoms ruošti (kur to kiti nepa
daro), organizuotoms varžyboms kūryboje ir moksle. Iškylos, stovyklos, šokių va
karėliai taip pat reikalinga studentiškai korporacijai, bet tai jau pramogos, ne dar
bas.
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Trečiasis ASS vardo žodis sąjūdis visaip suprantamas, o daugeliui jau
nuolių ir visai nesuprantamas. To žodžio ir negirdėti mūsų akademikų kalboje.
Sako, mes akademikai arba skautai akademikai, o mūsų organizacija — korpora
cija, draugovė, skyrius. Žodžio sąjūdis beveik neišgirsi. Gal dėl to, kad tasai žo
dis pripuolamai atsirado organizacijos pavadinime jau nebe tada, laisvoje Lietu
voje, o pereinamosiose tremtinių stovyklose. Oficialiai įstatutintas Amerikoje, ta
sai žodis gyvenime vis tiek neprigijo. Iš tikrųjų, sąjūdis yra pretenzingas ir neskautiškas žodis. Juo lyg ir apeliuojama į plačiąsias mases kokiai naujai idėjai
įkūnyti. Skautybė nėra kokia nauja idėja, o jau virš 50 metų išbandyta ir įgy
vendinta sistema. Jei jau esame akademinė organizacija, tai tuo pačiu esame ekskliuzyvinė, o ne masinė. Esame kvalifikuotas klubas, tik tam tikrų kvalifikacijų
žmonėms prieinamas. Mums geriau tiktų kuklesnis draugijos arba korporacijos
vardas, o ne sąjūdis. Charakteringa, kad mūsų bičiuliams už korporacijos ribų
tasai sąjūdžio vardas taip pat liko neįprastas. Kad ir šiame šauniame sukakties
minėjime mus sveikinęs Garbės konsulas pakartotinai pavadino mus sambūriu,
o ne kitaip. Tad reformuojantis, reiktų paieškoti ir tinkamesnio vardo. Dabar
vyksta ASS korespondencinis suvažiavimas rinkimams pravesti ir visokiems pa
siūlymams persvarstyti. Taigi ir mano čia keliamos mintys su išvadomis tebūnie
priimtos, kaip korespondencinio suvažiavimo svarstymų medžiaga.
Išvados
1. Gal būtų prasminga sujungti vienon korporacijon studentų „Vytį“ ir stu
denčių draugovę. Gyvenimas rodo, kad abiejų organizacijų veikla jungiama susi
rinkimuose, bendrose stovyklose, ekskursijose ir, suprantama, bendruose pobūviuo
se su šokiais ir dainomis. Belieka realią padėti legalizuoti ir įformuoti, renkant
bendrą centro valdybą ir bendras skyrių valdybas. Kur susidaro didesni korporantų skaičiai, ar šiaip jau specialiems reikalams visada galima daryti ir atskirus
studenčių bei studentų susirinkimus.
2. Kai kuriems filisteriams atrodo, kad nereikalinga atskira filisterių sąjun
ga. Užtektų filisterių atstovo prie studentų valdybų, bet tik su pakariamuoju balsu,
nes studentiškos korporacijos visada pačios valdosi. Taip buvo ir Lietuvoje, kai sa
vo tarpe varžėsi daug korporacijų. Savo specifiškiems reikalams ar draugystei pa
laikyti filisteriai galėtų sudaryti sekcijas korporacijos rėmuose. Pagrindinė filis
terių veikla, kaip ir visų buvusiųjų skautų, turėtų būti nukreipta ne į save, o į
bendrines lietuvių kultūrines, mokslines ir politines organizacijas, kur veikėjų vi
sada trūksta. Žinoma, nutarimas tuo klausimu priklauso filisterių daugumai.
3. Iš anksčiau pasakytų samprotavimų apie suaugusiųjų skautybę aišku, kad
ASS neturėtų būti Lietuvių skautų sąjungos dalimi ar šaka, kaip dabar statutai
sako. Skautų sąjungoje liktų tie ASS nariai, kurie dirba skautų vienetuose ar są
jungos vadovybėje. ASS ar kitaip pavadinta reformuota korporacija turėtų būti
glaudesniuose ryšiuose su bendrąja Lietuvių studentų sąjunga.
Nesiūlau nieko griauti, o tik persvarstyti iškeltuosius klausimus. Ko negalima
suspėti atlikti dabar vykstančiame korespondenciniame suvažiavime, galima vėliau
padiskutuoti susirinkimuose ir spaudoje ir patirti daugumos nuomonę specialiomis
anketomis. Jei mūsų organizacija nebijojo atsiliepti kintantiems gyvenimo reikala
vimams Lietuvoje, Vokietijos stovyklose ir emigracijoje, tai ji neturėtų bijoti re
formuotis ir dabar, priaugus naujai generacijai.

82

7

BENDRAVIMAS SU KRAŠTU
VITALIJA L{UIBYTĖ

Noreika, krepšininkai ir iš viso bendravimas su pavergta tauta — tai klau
simas, sukėlęs lietuviškojoje visuomenėje vieną didžiausių ginčų ir nesutarimų.
Tema labai nedėkinga, labai jautri tiek netolimoje praeityje, tiek dabar; gal bus
jautri ir ateityje. Kalbėdama apie santykius su pavergta tauta naudoju žodį
„bendravimas“ o ne „bendradarbiavimas“, nes pastarasis, mano nuomone, nuo
pirmojo gerokai skiriasi savo prasmės apimtimi.1) Šiame rašinyje pasirinktąja
tema noriu išreikšti savo nuomonę, kaip man atro.do tas keblus klausimas.
Iš nesenos lietuvių išeivijos istorijos mums visiems žinomi VLIK’o,
ALT’o, Lietuvių Bendruomenės įkūrimai, tad jų tikslų ir paskirties nėra reikalo
čia kartoti, nebent pabrėžti, kad pvz. VLIK’o tikslas yra nuolat vakarų valsty
bėms priminti, kad pavergta tauta neatsižadės atimtosios laisvės, o LB tiks
las — rūpintis išeivijos kultūriniais reikalais. Apart kitų tikslų, tų veiksnių pas
kirtis buvo apjungti lietuvišką visuomenę bendram Lietuvos išlaisvinimo dar
bui. Tačiau paskutinių kelių metų laikotarpyje iškilo opusis „bendravimo“ klau
simas, kuriam atsakymas teigiamas ar neigiamas yra neįmanomas, kuriam ir
veiksniai tinkamo sprendimo nėra radę.
Tad kaip tas bendravimo klausimas spręstinas ir kas jis iš viso yra?
Ar tai reiškia kokį nors su okupacine Lietuvos valdžia bendradarbiavimą? Ar
to žodžio sąvoka įjungia, pavyzdžiui, siuntinių siuntimą į Lietuvą, dalyvavimą
iš Lietuvos atvažiavusių menininkų koncertuose, ir t. t.? Kaip minėjau vieno
atsakymo viską išsprendžiančio, man rodos, nėra. Kaip AKIRAČIAI pažymi:
„Atrodo, kad visuomeniniame gyvenimo dažniausiai lemia sveikas protas, kas
angliškai vadinasi ,common sense' “.2) Tad ir aš manyčiau, pagal AKIRA
ČIUS, kad sveiko proto naudojimas ir būtų tiksliausias atsakymas į šį keblų
klausimą.
Jau yra praėję tiek laiko, kad nauja generacija subrendo krašte ir išeivi
joje ir subrendo skirtingose sąlygose. Kaip tautą bandoma surusinti ir net fi
ziniai naikinti, tai išeivijos naujajai generacijai gręsia laisvo nutautėjimo pa
vojus. Nėra lengva dvasiniai ar fiziniai sunaikinti tautą, turinčią žemę po ko
jomis, nes ji savaime siekia išsilaikyt tautiniu vienetu. Tautos, kaip kelių mili
jonų įmonių masės kūrybinis potencialas taip pat yra nepalyginamai didesnis
kaip išeivijos mažos grupės. Išeivija yra tik maža dalelė, atskilusi nuo tautos
kamieno, tad noras palaikyti vieni su kitais ryšius yra natūralus ir supran
tamas. Tad ir kultūrinis bendravimas su krašto tautiečiais gali būti ne tik tei
giamas, bet ir labai naudingas. Ypatingai mums, jaunajai kartai, kuriai pat
riotizmas yra daugiau abstrakti sąvoka, o ne konkretus dalykas, toks bendravi
mas gali tik paskatinti lietuviškumo išlaikymą, duodant mums pajausti, kad ne
same vieniša tautos atskala. Savaime suprantama, reikia griežtai skirti komu
nistinę propagandą nuo tikrojo lietuviško žodžio ar dainos, bet vadovaujantis
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Vėliavos iškeltos plazda. New Yorkas. Prieškomunistinės demonstracijos rugsėjo 20.

tuo pačiu sveiku protu, tas neturėtų būti sunku. Aišku pačių lietuviškųjų veiks
nių viršūnėms, pvz. VLIK’o pirmininkui ar generaliniam konsului ir kitiems
panašias pozicijas užimantiems, dalyvavimas būtų netinkamas kad ir Noreikos
koncerte, nes toks elgesys galėtų sudaryti įspūdį švelnėjaučio nusistatymo kraš
to okupavimo atžvilgiu, keliant Lietuvos laisvės klausimą Amerikos pareigūnų
tarpe, bet likusios visuomenės dalyvavimas tokiuose kultūriniuose parengimuose
neturėtų būti nei veiksnių nei laikraščių smerkiamas, pasitikint dalyvių sveika
nuovoka. Toks įvykis kaip nenorėjimas leisti R. Babickui dalyvauti LTM
Čiurlionio ansamblio pasirodyme PLB seimo metu,3) todėl kad jis su krep
šininkais buvo Lietuvoje, yra mano nuomone, ne tik neleistinas bet ir trum
paregiškas. Arba vėl, AKIRAČIAI perspausdino NAUJIENŲ vedamąjį
kurio ištrauka skamba šitaip (kalbama apie V. Noreikos koncertą) : „Manome,
kad šiuo atveju svarbiausią klaidą padarė ALTo vadovybė. Vietoje tylėjusi,
ji turėjo aiškiai įspėti visą Amerikos visuomenę, kas yra Virgilijus Noreika,
kas jį siunčia ir kas nusineš viso koncerto pelną. . . Jeigu šitas klausimas būtų
buvęs laiku paaiškintas, tai esame tikri, kad daugelis būtų į koncertą nėję. . 4)
Nejaugi tiek belikę pasitikėjimo mūsų visuomene! ? Esu tikra, kad daugelis
dalyvavo koncerte, kaip ir aš pati, vien tik tam, kad išgirstų vieną iškiliausių
tenorų Lietuvoje, vieną iš geriausių Lietuvos menininkų. Toks dalyvavimas
išėjo iš grynai kultūrinių tikslų, paliekant solisto politinį jausmą (kurio, tarp
kitko, net nežinome) visiškai nuošalyje. Tokie straipsniai ne tik, kad netiks
lūs, bet ir daro žalą lietuviškai visuomenei, dar labiau ją skaldydami. Argi
galima pasmerkti žmogų vien todėl, kad jis yra iš Lietuvos atvažiavęs arba
savo talentu tenai iškilęs? Reikia juk mokėti atskirti pelus nuo grūdų.
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Demonstruojame prie Jungtiniu Tautų New Yorke. 1969 m. rugsėjo 20 d.

Teigimas, kad jaunimas susipažinęs su Lietuvos kultūrinėm asmenybėm
susižavės komunistine Lietuvos santvarka, kažin ar turi rimtesnį pagrindą. Jei
tokiam jaunimui tiek tetrūksta, kad pasirinktų komunizmą savo gyvenimo kel
rodžiu, tai tą lengvai padarytų ir be Kaniavos ar Noreikos koncertų, vien tik
pasiskaitydami atitinkamą literatūrą arba kad ir įsijungdami į komunistinę par
tiją Amerikoje. Gi tikruosius, ypač jaunosios kartos lietuvius, toks kultūrinis
bendravimas tik paskatintų kovoti už tą kraštą, nes jie pajustų gyvą ryšį su tuo
kraštu ir ta tauta, kurios dalimi esame. Tiksliausiai tą ryšį apibūdino pats so
listas Virgilijus Noreika, po koncerto suruoštame priėmime išsireikšdamas,
kad nėra jokio ,jūs ir mes‘, bet yra tik Lietuva.

1. Balčikonis, Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, (Vilnius, 1954): bendrauti - bi
čiuliauti, draugauti; bendradarbiauti - bendrai su kitais dirbti, talkinti.
2 AKIRAČIAI, 1969 m. sausio mėn. nr. 5, psl. 4, „Lemiantis veiksnys“.
3 AKIRAČIAI, 1968 m. spalio mėn. nr. 3, psl. 4, „Post Mortem“.
4 AKIRAČIAI, 1969 m. sausio mėn. nr. 5, psl. 4, „NAUJIENŲ vedamasis —
Noreikos balso virpuliavimas“.
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Mūsų pasimetimas ir veiklos atnaujinimo galimybės
ALGIS LAPŠYS

Jau praėjo dvidešimt metų nuo to laiko, kai akademinė skautija, atsikūrusi
Vokietijoje, D. P. stovyklose, atvyko į platųjį Amerikos ežmyną tęsti savo
veiklą Dievui, Tėvynei ir Artimui, Ad meliorem dvasioj. Įvertinkime dabar
tinę mūsų organizacijos būklę. Ar mes atliekame užsibrėžtą vaidmenį Ameri
kos lietuvių visuomenėj ? Ar mes net žinom kokia ta mūsų rolė turėtų būti ?
Akademiki} skautiį, egzistavimo priežastys
Mes dirbame, stengdamiesi skautizmo idealus įgyvendinti, nepartiškai auk
lėdami jaunimą; tuo pačiu skautizmu mes patys, kaip asmenys, patobuliname
savo, suaugusio žmogaus, požiūrį į gyvenimą (Gyvenimo žaidimą, anot BadenPovvellio). Tačiau, jeigu mes objektyviai pažvelgtumėm į savo skautiškus išgy
venimus, privedusius mus prie dabartinio dalyvavimo A. S. S. veikloj, mes atrastumėm visą eilę nukrypimų nuo originalios R. Baden-Powellio skautizmo
sąvokos ir nuo dabartinės pasaulinės skautų organizacijos doktrinos.
Mes tikrosios skautiškos dvasios nepažinome nuo savo jauniausiųjų skautavimo dienų. Tai visai suprantama, turint galvoje mūsų tautos dabartinę pa
dėtį. Baden-Powellis įsivaizdavo skautų organizaciją kaip tarptautiškumo ugdy
mo priemonę, o mes ją naudojame tautiškumui palaikyti kai kuriems polit.
tikslams siekti. Mūsų pagrindinis šūkis yra „Tėvynei“ ir mumyse, gan teisėtai,
viešpatauja linkmė pamiršti kitus skautavimo tikslus. Nėra ir nebuvo dedama
didesnių pastangų mus, kaip skautukus, išlavinti tarptautinio broliškumo dvasioje — per daug jau mūsų tauta to „tarptautinio broliškumo“ yra okup. Lietu
voje ir išeivijoje mačiusi. Galima labai lengvai pateisinti tą nukrypimą nuo skau
tizmo idealų; ne tik mums išeivijoje buvo reikalnga turėti tvirtai tautišką jau
nimą, bet buvo ir norinčių mūsų jaunimą izoliuoti nuo kitų tautų kultūros
įtakų. Kaip tik šis šovinistinio pobūdžio skautizmas mus dabartiniu metu ir
kankina. Mes faktinai neturime pagrindo save vadinti skautais. Mūsų organi
zacija yra bendra lietuvių jaunuolių organizacija, kurios tikslas yra „skautiš
koj dvasioj“ lavinti jaunimą. Ta skautiška dvasia dėl mūsų nesėkmingo ban
dymo atsilaikyti Amerikos kultūros srovėje, buvo pamiršta. Mes dabar netu
rime kokių nors įsitikinimų ar veiklos planų, kuriais galėtumėm imponuoti gal
vojantį jaunuolį. Mes turime tiktai užsitęsusią skautišką draugystę.
Jei mes, kaip Akademinis Skautų Sąjūdis, reikšmingai veiktumėm, būtu
mėm daugiau juntami visose lietuvių visuomenės sferose. Mes dirbtumėm jau
nimo ugdymo darbą. Tačiau, kaip dabar, mūsų organizacijos nariai patys yra
reikalingi lietuviško ugdymo. Mūsų organizacija turėtų pasireikšti lietuvių kul
tūriniame gyvenime, bet deja, neretai stengiasi ribotis baliukais, barais ir skautų
vyčių (labiau paprastų skautų) stovykliniu gyvenimu. Mes, kaip lietuviškai nu
siteikusi jaunimo (studentų) organizacija, turėtumėm lengvai žodžiu ir raštu
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naudoti lietuvių kalbą. Deja, mūsų susirinkimuose ir stovyklose anglų kalba

darosi vis garsesnė ir garsesnė. Yra net buvę bandymų pravesti diskusijas ang
lų kalboj. Su tokia veikla, kokią dabar praktikuojame, mes negalime pateisinti
savo, kaip lietuvių studentų organizacijos buvimo. Mus jungia ne tiek skautizmo ir tautiškumo jausmas, bet inercija ir susigyvenimas.
Mes bandome save klausti, kodėl mes esame šioje organizacijoje. Mūsų
organizacija gimė iš idealistų skautų, kurie norėjo tęsti savo skautišką veiklą
ir būdami studentai; mes atėjome todėl, kad nenorėjome išsiskirti nuo savo
senųjų draugų, nenorėjome prisirašyti prie dešiniųjų ateitininkų, tautininkų neolituanų ar kairiųjų Santariečių; norėjome palaikyti senas draugystes. Ideolo
gija šiame pasirinkime didesnės reikšmės neturėjo. Pagrindinis mūs savumas
buvo nenoras, ar baimė, ar paprasta apatija paanalizuoti svo tolimesnį vaid
menį lietuvių studentų gyvenimo ribose. Mes nenorėjome rinktis ir pagrindi
nai persvarstyti savo pozicijos lietuvių visuomenėje. Tos apatijos priežastis yra
mūsų šovinistinis išauklėjimas skautų organizacijoj, kur buvo teigiama, kad kas
lietuviška tai šventa ir kad kitos tautos už mus neretai yra menkesnės. Toks
auklėjimas nors ne visur 100 procentų visuose skautų padaliniuose vyko, paliko
savo antspaudą mūsų protavime; daugelis į lietuvybę ir dabar žvelgia kaip į
tėvelių pasakojimus, kurie nebūtinai rišasi su realybe. Aišku, kad ir pažiūra
į organizaciją, kuri remiasi tais pasakojimais, yra kiek kitokia. Mes galime
suprasti, kad mūsų organizacija kaip daugelis kitų lietuviškų organizacijų, nors
ir save vadina vienu vardu ir turi savo savotišką auklėjimo būdą bei tradici
jas, turi tik vieną tikslą savo egzistencijai: lietuvių tautos tradicijų bei kalbos
išlaikymą išeivijoje. Kasmet tai darosi sunkiau įvykdyti. Bet ar mes, kaip vie
netas, padedam lietuvybę išlaikyt ar apsnūdę pasitenkinam save apgaudinėdami?
Vienintelis rimtas pateisinimas dalyvavimo lietuviškose organizacijose yra
lietuvybės išlaikymas. Yra pas mus žmonių, sugebančių save įtikint, kad jie da
lyvauja lietuviškoje akademinėje veikloje ideologiniais bei kultūriniais sumeti
mais, o ne lietuvybės sumetimais. Manau, kad jie tik sau teisina savo baimę
ar nepribrendimą atsiskirti nuo lietuviškojo ghetto. Jie save užsidaro lietuvių
organizacijoj visai ne kilniais, bet smulkiais sumetimais. Įvertinus jų motyvus,
galima pastebėti kultūrinio bei visuomeniško nesusipratimo asmenybes. Amerkoj yra visa eilė draugijų, siekiančių, tų pačių ideologinių bei kultūrinių tiks
lų, kaip mūsiškės organizacijos. Esminis skirtumas tame, kad jos tai įvykdo
anglų kalba Amerikos ar, aplamai, pasaulio naudai. Tiem kurie įrodinėja, kad
jie įdomaujasi ne lietuvybės, bet plačiomis žmogiškomis idėjomis, siūlyčiau pri
sipažinti prie savo vaikiško sentimentalizmo ir, vadovaujantis savo įsitikini
mais, veikti atitinkamose jų siekams organzacijose.
Gaila, kad nėra mums įmanoma dirbti tokiais būdais ir pasitenkinti vien
ideologinių klausimų sprendimu bei įgyvendinimu, kaip mūsų vyresnioji karta
galėjo Lietuvoje daryti. Mums skirtas svarbesnis uždavinys — mūsų buvimo
priežastis yra lietuvybės (kalbos ir tautinės dvasios) išlaikymas. Šūkiai, įsta
tai, darniai išdirbta gyvenimo filozofija atlieka mūsų dabartinėje buityje antra
eilį vaidmenį. Mes šį užsimojimą labai nesėkmingai vykdom. Vieni mūsų nori
per daug į pasaulines humanitarines tarptautinio skautizmo kryptis nuklysti,
pamiršdami lietuvybės klausimo pirmumą (ši linkmė yra matoma skautininkuo
se, kurie aršiųjų skautų eilėse priklauso nuo Lietuvos laikų), kiti, pamiršdami
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kultūrą ir pilnos asmenybės ugdymo darbą, vien siaurą ir neišdirbtą lietuvybę
kalte kala be atodūsio (šiame krašte lietuvybe užsidegę skautininkai). Reiktų
rasti darną, kurioje mes galėtumėm, kaip žmoniški žmonės, dirbti lietuviškumo
dvasioje, tėvynės labui. Deja, mes to nedarom. Nutaustame, nekalbėdami savo
gimtąja kalba, nebent kur oficialiai. Nesistengiame pagilinti savyje lietuviškų
klausimų supratimą, ar susipažinti su lietuvių literatūra bei istorija. Taigi pamažėli tampame parodija, kaip daugelis kitų tautinių mažumų, kurios sugebėjo
Šiame krašte likti savo kielbasy, Biergarten, pizza ar soul-food ribose.
Žvilgsnis į mūsiį prieauglį
' Turiu galvoje tik ką baigusius gimnaziją, gimusius Amerikoj — Uptono
Sinclairio herojai atskleidžia 1900 metais atvykusių tamsuolių imigrantų-duobkasių palikuonių vaizdą. Niekas jų lietuviškai nebekalba. Kai po ilgesnio ste
nėjimo ar mykimo aplamdytas lietuviškas žodis pagaliau iš lūpų išrieda, pasi
girsta trijų metų vaiko žodynas — tik silpnesnės gramatikos ir kirčiavimo kaip
normalaus lietuvių tėvų auklėto vaiko. Kas dar juokingiau, — vardan tos lau
žytos kalbos, mūsų ghetto gyventojai pateisina žiauriai akcentuotą ir kalbiškai
varganą anglų kalbą. Pateisiu svo visapusišką apsileidimą kalbos srity „lie
tuvybės iŠlikymu“. Nesugeba nei viena kalba taisyklingai kalbėti. Mums „kilbasų ir kopūstų“ netrūksta, bet žmonių, kurie galėtų laisvai abiejomis kalbo
mis kalbėti, verkiančiai reikia.
Kas yra kaltininkai-puoselėtojai šios ghetto ligos? — Mūsų tėvai ir trum
paregiai visuomenės veikėjai, kurie, surinkę kelis dolerius BALF’ui, Lietuvių
Fondui, ar parapijai, jaučiasi nuvertę milžiniškus Lietuvos laisvinimo kalnus.
Nemanau, kad organizacija galėtų perimt lituanistinį vaikų auklėjimą, bet tegul
bent kiek susirūpina lituanistinėmis problemomis ir duoda visuomenei suprasti,
kad prie šitokių lietuvybės merdėjimo sąlygų yra neįmanoma rimtai veikti. Jei-

„Nenusiminkite sesės! Brolis Gintaras Karosa iš Bostono komputerių metodu pa
didins Korp! Vytis eiles. Akvarijaus stovykla. Iš k. į d.: D. Baraitė, E. Aglinskaitė, A Geštautaitė, J. Raslavičiūtė, ir D. Vaičeliūnaitė. ..
•
nuotr. Br. Žukausko
88

13

gu nebesugebam lietuvių kalboje pravesti tarpusavio diskusijų, kurios būtų aukš
tesnio lygio kaip trečio skyriaus diktanto tematika, gal būt atėjo laikas arba
rimčiau kaip paskutiniuoju laiku įsigalėjusiu lengvapėdiškumu traktuoti junjorų
ginamąsias temas, arba pereiti į Lietuvos Vyčius, kur susirinkimuose lietuvių
kalba nėra vartojama ir todėl ji nedarkoma. Reikalai darosi komiški, kai aka
deminės lietuvių jaunimo organizacijos nariai yra lietuvių kalbos analfabetai.
Nemokėdami lietuviškai, lietuvių organizacijų nariai savo susirinkimuose negali
kaip reikiant pasidalyti mintimis be sumanymais. Tas veda į nuobodumą, kul
tūrinį pakrikimą, ir apsiribojimą vaikiškumais. Tai yra lietuviškam Akademi
niam Skautų Sąjūdžiui, kaip inteligentijos organizacijai, mirties nuosprendis.
Kultūriniai užsimojimai
Dažnai akademikai skautai vadinami skautiškuoju elitu, nors iš kitos pusės
girdėti balsų, kad mes nebesame skautai. Kaip bebūtų, mes turėtumėm lietuvių
kultūrinėje srityje atlikti daug daugiau, kaip kad padaro skautai vyčiai ar vy
resniosios skautės, Atidėjus į šalį mūsų tikrą ar tik tariamą skautiškumą, kar
tais mes mėgstame dangstytis, kaip akademinė organizacija-korporacija, turėtu
mėm palaikyti kultūrinį lygį, bent atitinkamą mūsų kitų akademinio jaunimo
korporacijų kultūriniems užsimojimams. Dabar pas mus, kultūros srity (mene,
literatūroje) pirmauja santariečiai. Jų leidžiamas kultūros žurnalas ,,Metmenys“
juos atstovauja. Korp Neo-Lithuania, palaikanti glaudžius ryšius su savo filis
teriais, ruošia rimtai tautiniai nusiteikusius studentus politiniems veiksmams tęs
ti. Ką mes darome? Gaminam apsnūdusius, savo šeimynėlėj užsidariusius fi
listerius, kurių linksmas minas tenka išvysti gal kartą į metus, kada, skatinami
beveik pamiršto pareigos jausmo, jie suranda laiko atvykti į akademikų ruo
šiamus šokius. Retkarčiais kai kuriose kolonijose atsiranda filisterių, visapu
siškai dirbančių su skyriais. Tačiau tokių būna rečiau. Juos galima pastebėti
jų telkiamų skyrių meteoriškame veiklos pagyvėjime.

Lituanistika. Stovyklose būtinai turi būti naudojama lietuvių kalba.
Latviai kasmet ruošia kelių mėnesių vasaros stovyklą, kur jaunimui skaitomos
latvių kalbos, istorijos, ir tradicijų paskaitos. Neteigiu, kad akademikai skautai
būtinai turėtų tokias stovyklas organizuoti, bet manau, kad iš mūsų pusės tu
rėtų būti dedamos didesnės pastangos lituanistikos srity. Čia mes paskutinio
penkmečio bėgy esame nepateisinamai nusmukę. Aišku, kad tai ne vien organi
zacijos kaltė. Dalis atsakomybės, kaip ir turėtų, krinta tėvams. Bet ar mes pade
dam tiem žmonėm, kurių tėvai, atsikratydami lituanistinio auklėjimo atsakomy
bės, juos nustūmė skautizmo keliu? Mums reiktų pagriežtinti lituanistinių temų
reikalavimus, ir tuo būdu sudaryti nors mažą progą lituanistinėms studijoms.
Čia būtų reikalinga filisterių pagalba.
Kultūra. Galime įžvelgti glaudų ryšį tarp gero lietuvių kalbos mokėji
mo ir reikšmingos veikios. Mūsų kultūrinės veiklos užsimojimai yra varžomi
nesugebėjimu sava kalba išsireikšti. Mažai kas nori viešai laužyta kalba murmė
ti, ir todėl susilaiko viešai reikštis. Turėtumėm iš junjorų reikalauti aukštesnio
lygio jiems užduotų paruošti temų. Nepasitenkinkime silpnais anglų kalbos ant
raeilės periodikos straipsnių vertimais. Venkime ghetto kultūros, ir praplėskim
savo akiratį į kitas šakas; nepasitenkinkim vien studijų ar darbo temomis. leš-
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Tie, kurie kadais prieš nieką nedrebėjo. Rytą pakraščio A. S. S. suvažiavimo da
lyvių dalis.

kokini daugiau kompetetingų prelegentų diskusijoms pravesti, šaukimės filisterius,
ruoškime vaidinimus, meno parodas, literatūros vakarus, leiskime kultūrinę
periodikų, ar net knygas. Rūpinkimės jaunųjų skautų auklėjimu.
Politika. Politikos srityje turėtumėm daugiau susipažinti su Lietuvos
politine padėtimi ir su veiksniais, kurie dirba laisvinimo darbų. Gal būt galė
tumėm čia kų padėti. Turėtumėm ugdyti savo politinį subrendimų. Turėtumėm
savyje tobulinti tautinį susipratimų kaip politinį veiksmų. Tai darykim ne siau
roje šovinistinėje dvasioje, bet objektyviai svarstykim kas mum kaip lietuviam
darytina šiuo metu. Siūlyčiau įvesti A. S. S. c. v.-je politinių reikalų skyrių,
kuris galėtų organizacijų apšviesti politikos srity ir duotų organizacijai vieningų
politinę kryptį.
Baigiamosios pastabos
Mūsų organizacijoj, kaip daugely kitų, paskutiniam dvidešimtmety yra pa
sireiškę daug netobulumų, bei nukrypimų nuo originalios organizacijos minčių,
tikslų ir formų. Tai išeivijoje yra lauktina. Gyvenimas kinta, ir sųlygos iš
šaukia persiorientavimus, kurie užtikrintų veiklos tęstinumų. Tačiau negalime
leisti mūsų organizacijai toli nueiti ne tik nuo mūsų pagrindinių tikslų bet
nuo dabartinių lietuvybei išlaikyti reikalavimų, kad or-ja netaptų beprasmiu ke
valu. Šiuo metu esame keblioj būklėje. Taigi turime pajudėti ir siekti mūsų
narių atgimimo, kad jie daugiau sielotųsi lietuviškųja kultūra, skautiška pozity
via veikla — kad sudėję rankas netaptumėm liūdna varganos tautos emigran
tų parodija.
Dabar mūsų kultūrinė veikla ribojasi šventėse vėliavų laikymu, šokių ruo
šimu, stovyklomis, o kartais ir smuklėmis. Mūsų kultūrinis lygis kai kuriais
atžvilgiais menkesnis už tų 1900 metų duobkasių. Pas juos dar buvo blaivininkų
draugijos ir muzikos rnėgėjų grupelės. Mumyse trūksta intereso mene, literatū
roje, ir plačiuose humanitariniuose moksluose. Imigrantiško materializmo pa90

15

sekoje mumyse ryškėja tendencija matuoti kultūrą doleriais. „Kiek tas dakta
ras uždirba? Kokios to inžinieriaus perspektyvos?“ — Mums atstoja kultūrą.
Nelankome koncertų, operų, baleto, vaidinimų; nesidomime menu, neskaitome
grožinės literatūros. Po studijų ar darbo kartais nuvykstam ir įpraston smuklėn,
su draugais nugeriame, arba einame j baliukus; išgėrę, merginas užkabinėjame. Štai mūsų „kultūra“. Vis dėlto esame giliai įsitikinę, kad kaip lietuviai
(lietuvių barzdočių ainiai), esame Dievo dovana pasauliui ir žiūrim į kitatau
čius kaip į barbarus. Iš tiesų mes esame tie barbarai ir profanai, dažnai be es
tetikos ar noro pakelti save iš kultūrinės tamsumos. Organizacinėje veikloje
tenkinamės vien stovykliniu gyvenimu, laužais bei dainom. Atrodo, kad nieko
aukštesnio nei nenorim siekti.
Tas kultūrinis apsnūdimas nėra vien mūsų organizacijos privilegija. Kas
dieniniame gyvenime trūksta laiko visas sritis apimti ir visus pomėgius išban
dyti. Bet tokioj organizacijoj kaip mūsiškė, yra proga pasidalinti įspūdžiais ir
žiniom draugų tarpe. Siūlau tas progas išnaudoti ir nepasitenkinti to bendravi
mo vien sociale-pramogine puse. Šiuo laiku akademikai skautai kitose organi
zacijose žinomi kaip „pramogautojai“. Ar neatėjo laikas tapti rimtesniais ir
vertingesniais ?

Domėjimasis politika
Mūsų organizacija yra skautiškos dvasios, apolitinė. Išeidami iš to fak
to, daugelis mūsų narių jaučiasi turį carte-blanche mažai domėtis ir Lietuvos
politiniais klausimais. Tačiau, kaip anksčiau minėjome, mūsų buvimas lietuviš
koje organizacijoje savaime yra politinis veiksmas. Dabartinėj istorijos kryž
kelėje negalime likti apolitiški. Pats mūsų buvimas yra politinių įvykių pasek
mė. Mes galime būti nesroviški lietuviškuose ginčuose ir diskusijose, tačiau
negalime likti politiniai neutralūs pasaulinėje plotmėje.
Mes, kaip akademikai, neįdedame pakankamo įnašo lietuvių visuomeniniampolitiniam gyvenime. Tiesa, mūsų atskiri nariai yra atsiekę daug įžymių ir pa
girtinų žygių, bet tai nebuvo organizuotos Akademikų Skautų veiklos rezulta
tas. Greičiau tai atskirų patriotiškai nusiteikusių asmenų veiksmai, nedaug bend
ro teturį su mūsų organizacijos auklėjimu ar direktyvomis.
Organizacijos dėsnių laikymasis

Reikia pripažinti, kad nemaža reiškinių rodo jau mūsų organizacinės veik
los merdėjimą. Kultūrinės veiklos nematyti, o ir asmeniškai vis tolstame nuo
savo gimtosios kalbos ir tautos reikalų. Žinoma, yra išimčių, bet taisyklė —
žiauroka. Atėjo laikas nariam persvarstyti savo vaidmenį Akademikų Skautų
organizacijoje ir nuspręsti, ar galima rimtai pateisinti mūsų organizacijos eg
zistencijos faktą.
Mes ne tik nežinome savo organizacijos kūrėjų pasaulėžiūrų, bet net daž
nai nematome reikalo į tai gilintis. Mes dažnai visiškai nesivadovaujame mū
sų organizacijos dėsniais. Gal būt, vienintelė išimtis tai „Tėvynei“. Bet daugu
moje ta sąvoka neturi platesnės reikšmės. Mūsų organizacijos steigėjai mūsų
akyse atrodytų keisti fanatikai skautai, kurių pasaulėžiūrą mes skaitytumėm at
gyventa, socialiniai naivia ir tik skautukam pritaikom. Mes esam toj organi
zacijoj tik todėl, kad mes įaugom į ją iš skautų eilių. Daugeliui mūsų skautiš-
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kas para-militarizmas yra visai svetimas, o buvusiem kariuomenėj, — juokin
gas. Neteigiu, kad jaunų vaikų ugdyme karinė tvarka neturi vietos; kaip tik
yra svarbu vaikams išmokti drausmės, ir tas Baden-Powellio būdas darniai iš
pildo tą uždavinį. Teigiu, kad ta metodika neturi suaugusių akademikų sociali
niuose susibuvimuose (stovyklose) vietos. Yra juokinga matyt suaugusius
tokiuose užsiėmimuose.
„skautizmas“ mus varžo į save ir į organizaciją žū-i
rėti kaip į rimtą lietuvių studentiją, dirbančią tautai reikšmingą darbą. Kai mes
nulietuvėjimo agonijoj net pradedam prarasti gimtąją kalbą ir nesivaržydami
vartojam anglų kalbą viešose diskusijose, — reikalas pasiekė krizę.
Mes nesilaikome originalių organizacijos dėsnių, nekalbame lietuviškai, ne
sidomime liet, kultūra, neveikiame organizuotai politikoje bet vistiek bandom
kuo daugiau narių į savo eiles pritraukti, lyg kad narių gausume glūdėtų pro
blemų išrišimas. Jeigu nepakeisim savo dabartinės „veiklos“, mūsų akademikų
skautų vardu egzistavimas taps žiauriu tos organizacijos kritusių steigėjų įžei
dimu. Jeigu nedarome pastangų įprasminti savo organizacinį gyvenimą, kažin
ar beverta jį toliau tęsti savo nusigyvenusia veiklą ir ar nėra ton ..veikla“
įžeidimas tų, kuriems akademiko skauto vardas dar brangus? Pasivadinkime
save kitu vardu, ir, „veikime“ be apsigaudinėjimo, kad mes ką nors teigiamo
(išskyrus šeimas) kuriam, pramogaukime savo nutautusių draugų tarpe.

Išvados

Tie, kurie perskaitė šį rašinį iki šio punkto, yra įniršę — jie
tikrai
domisi akademinės skautijos problemomis. Kaip ten bebūtų, mes vis dėlto esame
viena iš judriausių or-jų mūsų studentijos tarpe. Problema ta, kad neturime
reikiamos krypties ir reikiamo ryžto veikloje. Tuos trūkumus galima pašalinti.
Galime atsiekti prasmingos veiklos, jeigu pasinaudosime dar neišnykusiomis ga
limybėmis.
Filisterių talka. 1950-60tų metų dešimtmetyje buvo daug Vokieti
joj ėjusių mokslą narių, kurie tikrai buvo lietuviškesni kaip dabartiniai skautai.
Verkiančiai reikia jų pagelbos mūsų šlubuojančiai organizacijai. Jie sugebėtų
pakelti mūsų ideologinį lygį ir kartu, dalyvaudami susirinkimuose, sudarytų lie
tuvių kalbos naudojimui palankesnes sąlygas. Jaunuoliam, pradedantiem stu
dijas, kartais yra labai naudinga su vyresnio amžiaus žmonėmis (ne tėvais)
pasikalbėti įvairiomis gyvenimo temomis. Visa tai, rodosi, palankiu būdu spren
džiama neolituanų veikloje. Jeigu mes norime išlaikyti Akademinę Skautiją,
būtinai reikalinga turėti filisterių ne vien piniginę paramą, bet ir jų aktyvų
organiz.acijoj dalyvavimą. Tradicijos nyksta, diskusijos pradedamos vesti ang
lų kalba, tuštuma kultūrinėje srityje įsigali.

„Na vyrai pakilkit! sukursime laužus!
Sukursime laužus, kaip gaisro ugny nūs,
Tespindi naktis mūsų giesmes užgniaužus,
Bet mūsų skaisčių vėliavų nepamynus. (Putinas)
Junj. V. Stuopys ir M. Griauzdė Akvarijaus stovykloje.
nuotr. M. Griauzdės
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Akvarijaus stovykla
■ •J-

'

EGLĖ AGLINSKAITĖ

Vėjas vakarą į rytus
Supa vandenis gilius;
Praneša kad gimsta
Amžius garsus — — —
„Akvarijus!“

Šių dienų studentija, miesto gyvenimo stumiama, ieško gamtos ir paprasto
gyvenimo, kuris egzistuotų ir be skubiai įvykdytų pastangų Toks šiek tiek pri
mityvus, artimesnis gamtai gyvenimas sutinkamas lietuvių visuomenei gerai pa
žįstamose Skautų stovyklose. A. S. S. „Akvarijaus“ stovykla savo dalyvių nuo
taika suteikia aiškų pavyzdį tokiam miesto studento reakcijos gyvenimui, kuris
ypatingai skiriasi nuo kasdieninio universiteto ar darbovietės aplinkos.
„Akvarijaus“ stovyklautojų skaičius buvo nedidelis. Apie 24 studentai (t.
n., senj., junj. ir kand.) stovyklavo pilną 10 dienų, nuo rugpiūčio 23 dienos
iki rugsėjo 1 dienos. Savaitgalio metu, nuo ketvirtadienio iki pirmadienio, sto
vyklavo dar apie 20 narių.
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Čikagos Korp! Vytis naujieji junjorai Mindaugas Griauzdė, Vladas Žukauskas, Vik
toras Stuopys ir senasis vilkas J. Petraškevičius, atidžiai masto Akvarijaus sto
vykloje.
miotr. Br. Žukausko

Stovyklautojus pirmiausia domino stovyklos vardas — „Akvarijus,“ vi
siems astrologams pažįstamas žodis. Kand. Daina Baraitė paaiškino, kad tautos
astrologinis simbolis priklauso nuo nepriklausomybės datos. Lietuvių tauta,
laimėdama nepriklausomybę Vasario 16 dieną, tapo „Akvarijaus“ tauta. Sto
vyklą gyvino „Akvarijaus amžius“, „Plaukų“ vaidinimo dalyviai ir jaunosios
kartos pasireiškimas. Taika ir meilė pasaulyje gali viešpatauti ir visus džiugin
ti savo kilnumu. Bet taika ir meilė stovykloje, daugiau stebina kaip džiugina.
Stovyklavo studentai čikagiškiai, detroitiškiai, klevelandiečiai, ann arboriečiai, bostoniečiai, o savaitgalio metu, — anglai, Taika reiškėsi tuo, kad vy
resnieji dirbo ir linksminosi su kandidatėmis ir j un j orais, kiek tik galima skaitydamiesi su jais, be perdėtos diskriminacijos.
Autorė meile skiria į įvairias šakas. „Akvarijaus“ stovykloje gyvavo visų
meilių elementai. Stovyklautojai nuoširdžiai priėmė brolius vandens mokasinus,
kurie stovyklos metu buvo suruošę 1969 metų suvažiavimą ir net pasidalino
savo vyriausios virėjos, tn. Rūtos Domarkaitės virimo talentais. Skautas drau
gauja gamtoje. Stovykloje galima buvo rasti ir kitokios meilės apraiškų:
„Sesė Virga saugo Bronių
Brolis Bronius saugo Virgą
Ir visi abu juos saugo
Iš kur meilė ta išaugo?
(Viršininkas Bronius Žukauskas ir Komendante Virginija Bobinaitė)
Skautas myli artimą.
Intelektualiniai ir kultūriniai stovykla šiek tiek atsiliko. Trūko gyvų dis
kusijų, sąžiningai paruoštų paskaitų. Sen j. Karosas, bostonietis, supažino sto
vyklautojus su „Lithuanian Computer Dating:“ įdomi, bet ne ypatingai intelek
tualinio pobūdžio paskaita. Sen j. Garbonkaus ir senj. Vasaičio paskaitos („The
Stock Market“ ir „Lietuvių operos likimas“) stokojo pasiruošimo. Šio rašinio
autorės nuomone, šios paskaitos buvo šiek tiek įdomios, bent jau ne visiškas
laiko gaišinimas.
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Atletišku požiūriu stovykla užsidirbo auksinį medalį. Pirmą vakarą slen
kančios saulės raudonoje šviesoje, įvyko „hayride“ (pasivažinėjimas šiene).
Sekė fantastiškas laužas, paežerėje. Kitomis dienomis buvo išvyka į ežerą, iš
kyla baidarėse; arkliais jodinėjimas vargino, bet suteikė daug daug malonumo.
Laužai, dainos, filmavimas, tinklinis, maudymasis, Ūkininko Povilo Karoso
vaiką juokas. . . Svarbiausia geras oras leido gražiai, sausai stovyklauti. Lijo
10 minučių per dešimtį dienų: Nuostolis ūkininkams, bet palaima stovyklauto
jams.
Gal būt autorės entuziazmas stovyklavimui perdeda stovyklos vertę. Gal
būt saulės spinduliai ištroškino kitus, kurie nepatenkinti stovykla, ją balsiai
kritikuoja. Kaip galima objektyviai aprašyti A. S. S. studentų stovyklą ir išaiš
kinti „akademiko“ reikšmę ?. Klausimas liks be atsakymo amžinai.

Senj. Vacys Garbonkus įsigijęs magistro
laipsnį biznio srityje aiškina Akvarijaus
stovyklos nariams kaip praturtinti
tuščias kišenes.

nuotr. Br. Žukausko

Į jus žvelgia Akvarijaus stovyklos
viršininkė t. n. Virginija Bobinaitė.

nuotr. Br. Žukausko

LIETUVOS
NACICN Ą LINŽ
M-MAŽVYDO
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Tie „brolijos“ narių užsimojimai buvo reikalingi jiems patiems ir aplinkai.
Gal svarbiausias, vienok, tos „brolijos“ reikalavimas buvo: visos panašios elg
senos vykdymas be jokios reklamos, pasigyrimo, pasakyčiau automatiškai, sie
kiant kad tokia elgsena taptų „brolijos“ nario kasdienine elgsena, taptų jo pri
gimtimi. Juk kasdieniniame gyvenime, tarpusaviuose žmonių santykiuose, man
dagumo ir pastangų padėti kitam žmogui niekad nėra ir negali būti perdaug ir
tai nepriklausomai nuo tų žmonių amžiaus bei jų gyvenimo sąlygų. Todėl tos
„brolijos“ narių užsimojimai formuoti savo elgseną, stengtis padėti kitam žmogui
ir sudarė skautiškos saviauklos pakopą jaunuoliui siekiant tapti pilnu žmogumi.
jil. J. Damauskas

nuotr. G. Plačo
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Mūsų Pastogėje
Akademikai skautai ir politika
FIL. R. MERKIS
Labai gerai, kad mes laiks nuo laiko kalbame apie savosios organizacijos
— šiuo atveju A. S. S. vietą mūsų lietuviškoje visuomenėje, tačiau darydami
savos rūšies nutarimus ar reikšdami nuomones (A. S. S. ir politika, „Mūsų
Vytis“ 1969 m. Nr. 2) viešai spaudoje, manau darome tam tikrą žalą ir tuo
pačiu nusikalstame pačiai organizacijai. Tokiais „nuomonės“ pareiškimais
susidariusios problemos neišsprendžiame, o skaldome organizacijos narius ir
inešame bereikalingą erzelį į organizaciją. Visas tokias jei pavadintumėm prob
lemas turėtumėm išdiskutuoti organizacijos suvažiavimuose ir prieiti bendro
nutarimo. Pagalvokime, kas gi pasidarys kai „visi A. S. S. skyriai pradės ra
šyti spaudoje savuosius manifestus“ ir „„demaršus“. Geras pavyzdys dabartinė
Amerikos mažumos pasirinktoji taktika.

Maestro Al. Vasaitis turi daug talentu. Akvarijaus stovykla.
nuotr. M. Griauzdės
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Toliau (A. S. S. ir politika) rašoma: „Mes pasimokėme iš krepšininkų iš
vykos, kad bendradarbiavimas, kilęs iš organizacijos, yra kenksmingas tai pačiai
organizacijai, ją skaldo ir silpnina jos veiklą“. Neaišku kokiai organizacijai
taikomi tie žodžiai, kadangi L. R. rašo „A. S. S. ir politika“ spėju, kad tai yra
taikoma A. S. S. bet ar tai yra tiesa? Man asmeniškai niekur neteko girdėti,
kad A. S. S. būtų išvykos į Lietuvą organizatorium. Tiesa, organizatorių tarpe
buvo keletas pavardžių asmenų, kurie priklauso A. S. S., bet tai juk nepriešta
rauja nei organizacijos statutui, nei jos tradicijai. Korp Vytis griežtai draudžia
savo nariams priklausyti kitoms Korp!, tačiau paliekama laisvė veikti už Korp 1
ribų ir reikštis tiek politinėje, tiek kultūrinėje veikloje.
Mano nuomone, mes turėtumėm ar per spaudą, ar per suvažiavimus paga
liau išsiaiškinti kuria linkme turėtumėm pasukti — Ar ir toliau „užsimarinuoti“
ir pasilikti „mazgelių raišiojimo“ stadijoje, ar plačiau išeiti j lietuviškąjį vi
suomeninį gyvenimą ir užimti priklausomą vietą jos struktūroje. Kiek ilgai to
kia gausi ir dinamiška organizacija, su eile daktarų ir profesorių bus paruošia
moji dirva, kitoms organizacijoms iškilti ir labai dažnai pasiimti visai neužsitamautus nuopelnus. Norėtųsi, kad patys akademikai ir tuo pačiu A. S. S. pa
sisakytų plačiau tuo reikalu, kiek ilgai mes dar būsime „pamestinukai“ ir kiek
ilgai mes dar norėsime būti tokiais mūsų lietuviškoje visuomenėje. Laisvinimo
kova negali būti keletos organizacijų monopolis.
Jei tokia konservatyvi organizacija, kaip Kat. Bažnyčia padarė tokius dras
tiškus pakeitimus,A. S. S. turėtų ir ką nors reformų kryptimi veikti.
Valdžia prie vartų. Iš k. į d. fU. R. Jakubauskas, fU, p, Molis ir fU. A Glodas.
Trakų stovykla. VIII.28 d.
'
nuot‘r G Peniko
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Akademinės skautijos sukaktuvinė šventė Čikagoje
Žemę dengia gilus rūkas. Miglotą naktį dega laužas. Stovim aplink laužą
ir dainuojam. Nutyla daina. Laužo liepsna apšviečia vėliavas. Devynios sesės
kartoja tiek kartų girdėtus žodžius, „Brangindama savo garbę, aš pasižadu.. . “
Krūtinės pasipuošia A. S. D. spalvomis. „Tau, sesute, puikios gėlės. ..“ pradeda
skardžiai traukti kažkuris drąsus brolis ir pirmasis prisega gėlę sesei. Sveiki
nam, sveikinam naująsias nares. Per mišką nuaidi riksmas, juokas ir vėl rami,
rami daina. Rūkas dengia mūsų skautišką ratą.
Čikagoje metinė šventė jau nuo A. S. S. įsikūrimo dienų yra švenčiama
ištaigingai ir ilgai, kaip lietuviškos vestuvės. Pirmąją dalį galime pavadinti kan
didačių vargais. Jos laikotarpyje kandidatės rašo bei apgina savo kruopščiai pa
rašytas temas; kala AKADEMINĖS SKAUTIJOS puslapius, ir mėgina visoms
tikrosioms narėms įrodyti kaip joms gera ir malonu būti akademinės skautijos
narėms.
Antroji šventės dalis — linksmas skautiškas laužas, kurio metu naujieji
nariai pasipuošia spalvomis. Prieš keletą metų pasižadėjimų apeigos iš salės
persikėlė į mišką. „Taip skautiškiau!“ nutarė broliai: „ir romantiškiau!“ pri
dėjo sesės; dabar kas metais kovodami su „forest rangers“ ir pačia gamta, va
žiuojame į miškus.
Šiais metais už šią „miškinę“ šventės dalį dėkojame sesei fil. Birutei Kožicienei. Fil. Birutė pasikvietė akademikus skautus pas save pasisvečiuoti. Pa
ti viena net ir miške mums laužą sukrovė o grįžusius, sušalusius po laužo
puikiai pavaišino visokiais skanėstais.

Jums šypsosi naujos Čikagos A.S.D. tikrosios narės. Iš k. į d. Vilija Dailidkaitė,
Eglė Aglinskaitė, Vitalija Ruibytė, kand. globėja Gailė Pagirytė, Virginija Sabaliūnaitė.
nuotr. Tamulaičio
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Trečioji šventės dalis — iškilmingoji.
Sekmadienį visi susirenkam prie tėvų Jėzuitų koplyčios. Šv. Mišias atlaiko
ir prasmingą pamokslą pasako mūsų dvasios vadas tėvas J. Kubilius. Pamaldų
metu visi giedame. Puiku kad į mūsų tarpą atėjo smarkus dainininkas junj.
Vladas Žukauskas. Čikagoje visada „Vladai“ palaikydavo dainavimo tradiciją.
Po mišių trumpi pusryčiai. Pasitrini alkūnėmis su matytais ir nematytais na
riais, ir nustembi kad tiek daug mūsų yra.
Po pusryčių gera dalis narių vyksta i Šv. Kazimiero kapines, kur prisime
na Lietuvoje, Sibire ir plačiajame pasaulyje žuvusius bei mirusius organizacijos
narius, kurių skaičius jau siekia apie keturiasdešimts. Aplankome, ir gėlėmis
papuošiame kapus Šv. Kazimiero kapinėse palaidotų narių — St. Kolupailos,
K. Kasponio, P. Gudo ir Arvydo Rimo.
Penktą valandą vakare vykstame į „Golden Age“ restoraną, kur įvyksta
iškilmingas dvidešimtmečio minėjimas. Minėjimą pravedė fil. R. Griškelis. Jis
trumpai paminėjo Čikagos A. S. S. nueitą dvidešimtmetį, pristatydamas šio sky
riaus steigėjus — fil. V. Dailidkienę, fil. A. Jagutienę, ir fil. V. Mikūną. Pa
grindinę kalbą pasakė kun. J. Kubilius S. J., pažymėdamas kad akademinė skautija turinti būti pagrindinė lietuviškos skautijos šaknis. Akademikai skautai turi
būti geri lietuviai tikintieji ir praktiški lietuviško gyvenimo vadovai.
Po kalbos senieji pirmininkai pristato naująsias valdybas, ir naująsias tik
rąsias ASD nares. Buvusios kandidatės savo pirmininkei t. n. Ritai Baraitei
įteikia didelę gėlių puokštę, o kand. globėjai t. n. Gailei Pagirytei — lietuviš
ką puošmenų dėžę. Aštuoni nariai pereina į filisterių eiles.
Akademikus skautus sveikino Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis
(raštu), žodžiu — vyr. skautininkas VI. Vijeikis.
Meninę dalį išpildė moterų trio — J. Bobinienė, M. Momkienė, ir G.
Mažeikienė, akomponuojant pianistui senj. Al. Vasaičiui.
Broliui Antanui Rauchui paėmus akordeoną į rankas pradėjo lietis muzika.
Smarki polka su ragučiais išjudino ir jaunuosius ir prisnūdusius senius. Dai
navom, šokom, kalbėjomės ir iš lėto išsiskirstėm, pradėdami savo dvidešimt
pirmuosius veiklos metus.
r. k.

Kaip linksma ir gera būt nauju F.S.S. filisteriu. Čikagos metinės šventės metu
iš k. į d. — Antanas Rauchas, Alfredas Kleinaitis, Irena Kleinaitienė, Jonas Žu
kauskas, Irena Žukauskienėj Aldona Tamošiūnaitė, Ilona Laučienė, Elena Šiurnaitė.
nuotr. j. Tamulaičio
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Dvi kandidatės Irena Navickaitė ir Meilė Krygerienė pasipuošia A. S. D. spalvomis,
kurias užriša t. n. Stefa Gedgaudienė. Žiūri D. Orantaitė. Clevelandas 1969. M.
■

KLEVELANDAS
Birželio mėn. 27 d., 1969 m. A. S. D. ,,Šatrijos raganos“ Draugovės sueiga.
Slidus, blizgantis kelias vedė Skautes Akademikes Vakarų miesto pusėn j se
sės Mylitos Nasvytienės rezidencijų, kur įvyko A. S. D. „Šatrijos Raganos“ Draugo
vės sueiga. Sueigos iškilmingoji dalis susidėjo iš trijų dalių. Dvi A.S.D. kandidatės,
Meilė Krygerienė ir Irena Navickaitė gavo draugovės spalvas tapdamos pilnatei
sėmis A. S. D. narėmis; Dalia Kavaliūnaitė tapo priimta kandidate į Skaučių Akademikių būrį, ir trečioji dalis konstatavo pasikeitimų „Šatrijos Raganos“ Draugo
vės valdybos pareigose.
A. S. D. vėlaiva, virš pusantrų metų aukštai plėvesuodama Sesės Stefos Gedgau
dienės rankose, tapo perduota sesei Daliai Orantaitei. Sesė Stefa Gedgaudienė, ener
gingai vadovaudama, subūrė išsisklaidžiusias ir merdėjančias akademikes į glaudžią
ir aktyvią sąjungą. Ji davė gaires ir parodė Akademinę veiklą. Pavyzdžiui buvo su
ruošta Cleveland© lietuvių dailininkų meno paroda A. A. Vytauto Raulinaičio mo
nografijos leidimui paremti, Motinos Dienos Minėjimai, Slidinėjimo Iškyla, prof.
Augustinavičienės paskaita „Šatrijos Ragana“ — rašytoja. Reikia nepamiršti didžio
sios skautų šventės, Kaziuko Mugės. Kuris vaikas mugėj dalyvaudamas sugrįžo
be ilgaausio zuikio? Kuri mama nesusigaundė nusipirkti lietuviškais raštais adata
išvarstytą pagalvėlę? Tai tik keli paminėti Sesės Stefcs Gedgaudienės įnašai į
Skautiškų gyvenimų. Džiaugiamės, kad Sesė Stefa sutiko pasilikti A.S.D. archyvo
vedėja, saugodama A.S.D. veiklos tęstinumą.
Dalia Orantaitė perimdama A. S. D. „Šatrijos Raganos“ vadžias, palygino mūsų
veiklą su ryškiai liepsnojančiu laužu ,prašė tam laužui išlaikyti „medžių“ kuro.
Tad, Sesės, būkime laužo ugnimi ir liepsnokim ta neapčiuopiama Skautybės dvasia,
kuri bus penas mums ir mūsų vaikams.
„Ad Meliorem“
Sesė Meilė
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WORCESTERIS

Rytų pakraščio A. S. S. suvažiavimo da
lyvių dalis.

Worcester™ skyriaus naujieji nariai.
Iš k. į d. t. n. N. Vidūnaitė,
t. n. V. Kiselaitytė, senj. A. Gedmintas,
t. n. T. Juškaitė, ir t, n. B. Račiukaitytė.
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Worcesterio ASS Skyriaus 7-ji šventė.
Š. m. spalio 11 d. Maironio Parke įvy
ko metinė skyriaus akademikų skautų
šventė ir Atlanto rajono tradicinis visų
akademikų skautų suvažiavimas.
Šventė praėjo su darbščia nuotaika, kur
buvo arčiau užmegzti santykiai su kitais
rajono akademikais ir aptarti ateities
bendradarbiavimo, veiklos ir rinkimų rei
kalai. Visi pageidavo, kad mums rei
kia palaikyti geresnius ryšius su tolimes
nių vietovių nariais per suvažiavimus, dis
kusijas jų metų ir vasaros ir žiemos sto
vyklų metu, ne tiktai vien akademikų
skautų, bet ir kitose stovyklose, kur labai
daug akademikų jose eina įvairias parei
gas ir ta proga gali susitikti su kitais
akademikais iš tolimesnių vietovių.
Iškilmingos sueigos metu t. n. pasiža
dėjimus davė sekančios Worcesterio ASD
skyriaus narės: Nijolė Vidūnaitė, Violeta
Kiselaitytė, Teresė Juškaitė ir Birutė Ra
čiukaitytė ir senjoro įžodį Aleksandras
Gedmintas.
Sueigos metu fil. A. Zapareckas iš Det
roito pravedė pašnekesį „Akademikai
skautai 45 m. bėgyje ir jų ateitis“. Pašne
kesys įjungė aktyviai visus dalyvius į il
gas diskusijas, su įvairiais pasiūlymais,
ką mes turėtume daryti ateityje ir kaip
geriau galėtume išjudinti studijuojantį
jaunimą daugiau domėtis skautybe ir lie
tuvių reikalais.
Fil. A. Saulaitis SJ supažindino daly
vius su jaunimo veikla ir jų problemo
mis Europoje ir pasidalino įspūdžiais pa
tirtais ten lankantis vasaros metu.
Po daugelio sveikinimų ir aptartų įvai
rių reikalų suvažiavimas buvo užbaigtas
šių metų gale susitikti Bostono ASS šven
tėje, kurią jie numato surengti metų gale.
Šiais metais visa grupė narių įgijo
aukštesnius mokslo laipsnius; broliai Ri
mas ir Algis Jakubauskai ir Eurelija Palubeckaitė — magistro, Povilas Norkevi
čius ir Aleksandras Gedmintas bakalauro
ir Violeta Kiselaitytė „associates“. Šiais
metais vėl keletas pradeda mokslą įvai
riuose universitetuose ir skyrius gali
džiaugtis su savo prieaugliu. Iš Vietnamo
grįžęs senj. J. Pipiras vėl tęsia savo stu
dijas toliau.
Šių metų naują skyriaus valdybą suda
ro sekantieji asmenys: ASS Pirm. t. n.
E. Palubeckaitė, ASD Pirm. t. n. D. Mar
cinkevičiūtė, korp. „Vytis“ Pirm. senj. R.
Jakubauskas ir filisterių skyr. pirm. fil.
P. Molis.
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Sumuštinis
VYRIAUSYBES POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 17
LAIKAS: Trečiadienis 7:45 v. v.
VIETA: Neatsimenu
DALYVIAI :
Rytas Gazas; posėdžio pirmininkas
Marijona Varijotė; posėdžio sekretorė
Farijonas Puskepalaitis; organizacijos atstovas
Aguonėlė Sriubytė; organizacijos atstovė
Garsus Skambalas ir Šiltas Oras neatvyko. Paskambino telefonu, kad pa
klydę pakeliu j.
PARAGRAFAS I
Kolega Gazas pristatė dienotvarkę, kuri buvo priimta be pakeitimų. Buvo
perskaitytas posėdžio Nr. 16-to protokolas. Marijona Varijotė užklausė kas tą pro
tokolą drįso įteikti, pagal ją labai prastai suredaguotas. Išaiškėjo, kad tai jos
pačios darbas. Kolegė Varijotė pradėjo kosėti, buvo pasiūlyta trumpa pertrauka.
PARAGRAFAS II
Kolega Gazas užklausė Farijono Puskepalaičio kaip jam sekėsi rinkti narių
mokesčius. Kolega Farijonas parašė ant popieriaus, kad kol kas nedaug narių
susimokėjo. Jis vėl pakartojo prašymą atleisti jį iš tų pareigų. Vargšas, kalbėti
nenorėjo, tik parašė, kad jau netrukus jam įdės naujus dantis.
PARAGRAFAS III
Kolegė Aguonėlė Sriubytė vėl iškėlė uniformų klausimą. Ji išdėstė dabartinę
padėtį: rytą vyrai paprastai nešioja ilgas kelnes ir marškinius trumpomis rankovė
mis ; merginos dėvi trumpas kelnes ir ilgomis rankovėmis bliuskutes. Dienos bė
gyje tenka visko matyti: priklauso kur, kada, ir su kuo esi. Vakarais vyrai dėvi
trumpas kelnes ir ilgomis rankovėmis marškinius, o merginos — ilgas kelnes ir
trumpomis rankovėmis bliuskutes. Kolegei Aguonėlei atrodė, kad trūksta tvarkos.
Tuomet Rytas Gazas paklausė susirinkusių ką reiktų daryti. Kolegė Marijona Va
rijotė pasiūlė, kad reiktų uždrausti nešiojimą trumpų ir ilgų kelnių bei trumpų ir
ilgų rankovių marškinių ir bliuskų. Kolega Farijonas, neiškentėdamas, nors ir be
dantų, greitai pasisiūlė pravesti sekančios stovyklos pirmą rytinės rikiuotės in
spekciją. Toliau pasiūlė, kad dėl visko, kaklaraiščiai ir švilpukai nebūtų draudžia
mi nešioti. Posėdžio dalyviai nekreipė daug dėmesio į kolegos Farijono pasiųlymus nes visi žinojo, kad Puskepalaičiui neviskas yra „namuose“.
PARAGRAFAS IV
Sekantis punktas sekančio organizacijos susirinkimo klausimas, t. y. kur ir
kada jį ruošti. Kolega Gazas iš karto atsisakė jį pravesti nors dar jo niekas ir
neprašė. Kolegė Marijona Varijotė atsisakė sekretoriauti, kam visi pritarė šiltu
plojimu. Kolegė nudžiugo. Tad be jokių sprendimų, pirmininkavimo ir sekretoriavimo pareigos iš karto teko Farijonui ir Aguonėlei. Rytas Gazas, persigalvojęs,
pradėjo siūlyti atidėti susirinkimą. Tačiau nei Puskepalaitis nei Sriubytė nenusi
leido. Sekė kontroversija kur ruošti? Buvo įvairiausių siūlymų pradedant karčiama ir baigiant Acapulco. Pagaliau rastas vidurkis: nusprendėm, kad gal būtų
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įdomu kartą laukuose susiburti sekmadienį po pamaldų. Visiems atrodė labai pri
imtina, nes tuo metų laiku rudens spalvos gamtoje bus tik išsiliejusios. Kolegė
Varijotė po kiek laiko nusiskundė, kad negalės dalyvauti, nes jos vyras tuo laiku
seka futbolo rungtynes televizijoje ir kad ji vaikučio palikti negali vieno. Aguo
nėlė tuomet pareiškė, kad reiktų parūpinti vyrams televizijas ir atsigabenti „baby
sitters“, kur būtų galima jiems atskirą vietą paskirti. Siūlymas priimtas.
Kvietimus išsiuntinės kolegė Sriubytė, o jai padės kolegos Skambalas ir Oras.
Buvo priminta, kad reikia kviesti atstovus iš PLB, ALT-o, VLIK-o, GOLFTNINKŲ ir MOTERŲ KLUBŲ. Nuspręsta spaudos atstovų nekviesti, nes jie vis
tiek apie mus nieko gero neparašo.
Paskaitos temos klausimas buvo kiek sunkiau sprendžiamas. Kolegė Varijotė
manė, kad gal būtų visiems įdomu išmokti kaip reikia teisingai mainyti vaikų vys
tyklus. Tam nebuvo daug pritariančių. Kolegė Sriubytė sugalvojo, kad gal reiktų
plaukimo ir gyvybės gelbėjimo principus išdėstyti, ir po to, artimam plūde visiems
pasipraktikuoti. Ir ši mintis atrodė nepriimtina. Kolega Gazas siūlė pusantros va
landos mankštą. Visi vienbalsiai atsakė „NE“. Tada atsistojo kolega Farijonas,
maloniai nusišypsojo ir pradėjo aiškinti koki kvailiai mes esame. Kaip, jis sako,
mes galime siūlyti tokias idijotiškas mintis ir tikėtis, kad kiti pritartų ar bent
tokius siūlymus apgalvotų. Atseit, tai nesąmonė ir kvailystė. Kur gi mūsų garbė,
mūsų sumanumas, mūsų kūrybingumas? Negi tiesa, kad jau priėjom prie to, kad
net įdomaus ir patraukiančio susirinkimo negalim surengti? Ar jau tik tuščiais
principais ir tradicijų prievartoje egzistuojame? Ar negalime mes prisitaikyti prie
dabartinių gyvenimo sąlygų — prie naujos ir taip ryškios jaunimo padėties? At
seit, jeigu mes ilgai klajosime praeities gėrybėse ir praėjusių dienų pasisekimuose,
tai neilgai turėsime ką kviesti į susirinkimus.
Farijonas, matyt, išvargęs atvyko, tai į jo karštą pasisakymą nieks daug dė
mesio ir nekreipė. Visi pritarė ir tiek. Po to jis atsiprašė ir išėjo. Sakė turįs
pamokas ruošti. Atleidom. Taigi programos klausimas turės būti atidėtas iki se
kančio vyriausybės susirinkimo.
PARAGRAFAS V
Sekantis vyriausybės susirinkimas bus už dviejų mėnesių kolegės Marijonos
Varijotės bute. Kolegos Skambalas ir Oras parūpins vaišes.
Su šūkiais!
Rytas Gazas,
Marijona Varijotė
Pirmininkas
Posėdžio sekretorė
RIMKELIS
Mūsų kandidatės stiprios kovotojos už moteriį teises. Pvz. kand. Virginija S.
skaitydama savo temą apie moterų lygybę pareiškė, „Mano nuomonė yra, kad
skirtumas tarp moterų ir vyrų turi būti panaikintas visapusiškai“.

Akvarijaus stovyklos viršininkas pristatydamas naują senjorą Alvydą basai
tį apie jį taip prasitarė visiems nariams... „Alvydas kaip geras draugas daug,
pridirbo man, daug pridirbo ir dar daug pridirbs ir Akademikams skautams“.
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Gentlemen,
The Library of Congress has reqtiested me to acknowldege with many thanks,
receipt of the material mentioned below. Musu Vytis. Your kindness in sending this
material to the Library of Congress is deeply appreciated.
Nathan R. Einhorn,
Exchange and GIFT
Division

Pasiuntinybė prie šv. sosoto dėkoja už siuntinėjimą veltui įdomiai ir gražiai
leidžiamą žurnalą Mūsą Vytis.
Prie padėkos prisideda ir ministras Stasys Lozoraitis buvęs skautas kuris su
įdomumu kiekvieną žurnalo numerį perskaito džiaugdamasis, kad jaunimas užaugę
Amerikoj taip gražiai, taisyklingai ir patriotiškai rašo.
Stasys Lozoraitis jr.
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