
1



7 ■ . ■ ■ . ■ 7 ■ 7v'-.‘ J 'V-''-,f''-'--/ 7 Z'- ' ;

’ . " ' ' . ; ■ ’ ■ ■ / ' 'v'1 '
’ •; i/ i ' ;■ ■ ;i •

TURINYS

AKADEMINĖ SKAUTIJA VAKAR IR ŠIANDIEN 3

LIETUVIŲ KULTŪROS ASIMILIACIJA AMERIKOJE 8

POEZIJA — 9, 10, 21

1-..į.. ;<-7- ' ■

t. '■ •

MINTYS AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
SKYRIAUS VEIKLOS KLAUSYMAIS 11

a. jį '< ■-> ; ' MOTERYS KOVOJA DĖL LYGIŲ TEISIŲ 19

I r- M - MŪSŲ TRADICIJOS ■ 22 •

’■ '■ f ■£* . į • 1 '"i ** ’

I v V'/* > <į
MŪSŲ PASTOGĖJE 25

MIŠRI INTERPRETACIJA 27

SUMUŠTINIS 33

2



SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

SAUSIS-VASARIS Nr. 1

AKADEMINĖ SKAUTIJA VAKAR IR ŠIANDIEN

Bronius Kviklys

1969 metų rudenį lietuvių skautija minėjo 51 metų savo veiklos sukaktį. Aka
deminės skautijos amžius yra šešeriais metais trumpesnis: pirmasis akademinis 
skautiškas vienetas — mišri Studentų skautų-skaučių draugovė, buvo įkurtas 1924 
m. spalio mėn. 16 d. Jos atsiradimo priežastys paprastos ir nesunkiai jšaiškina- 
mos! Keletą metų skautavę moksleiviai panoro ir toliau, baigę gimnaziją ir įsto
ję į aukštąją mokyklą, su skautyste nesiskirti gal būt visą gyvenimą, bent jau 
palaikyti skautiškus broliškus ryšius.

Tačiau skautybės įkūrėjas Robertas Baden Powellis skautų organizaciją kū
rė tik keliolikos metų berniukams, mergaitėms. Vėliau ji buvo praplėsta paaug
liams; iškilo roveriai, kuriuos mes įkūrę skautais vyčiais pavadinome. Skautybės 
pagrindų jau suaugusiems studentams skautams niekas nekūrė, nerašė; praktiš
kai akademinių skautiškų vienetų nebuvo ir dabar tokia prasme, kaip mes su
prantame, kaip ir niekur nėra. Lietuviams studentams skautams-skautėms pirmie
siems pasaulyje teko laužti ledus ir tai nebuvo lengva. Lietuvos universitete Kau
ne kelių dešimčių ideologinių bei politinių studentų organizacijų tarpe akademi
nei skautijai pačiai reikėjo susirasti sau vietą ir darbą. Ir šiandien, žvelgdami iš 
beveik pusės šimtmečio perspektyvos, galime pasakyti, kad buvo labai daug klai
džiota.

Išėję iš aktyvių skautiškų eilių studentai skautai pirmiausia norėjo, kad jų 
įkurta organizacija išliktų skautiška.

Mūsų skautija tada dar tebegyveno vaikystės dienas. Jeigu organizacijos na
riams netruko energijos, pasiryžimo, tai ypač truko intelektualinių pajėgų, kurių 
kitos, ypač dešiniosios ir kairiosios organizacijos, nepalyginamai daugiau turėjo. 
Lietuvos skautų įkūrėjas nebuvo koks senas filozofas ar pedagogas ar patyręs 
visuomenininkas, o tik gimnazijos mokinys; Amerikoje -gimęs, ten ir vėliau Ru
sijoje skautavęs. Vis dėlto jis darė ką galėjo. Reikia tik stebėtis, kad tas gimna
zistas aprūpino skautus-skautes netaip jau blogais skautiškais vadovėliais, kurie 
ne visi buvo pakeisti ir pirmąjį dešimtmetį. Atsirado nuoširdžių organizacijos rė
mėjų iš mokytojų, karininkų, dvasininkų, valdininkų tarpo. Tačiau tai vis „ne
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savo žmonės“, ne iš skautų eilių išaugę, taip sakant, lyg ir importuoti; patys 
neskautavę negalėjo labai daug ko skautams pateikti. O tuo tarpu dešimtys ir 
šimtai skautų gimnazijoje dažniausia neturėdavo pakenčiamo, skautams artimo 
globėjo iš mokytojų-pedagogų tarpo. Taigi su didele viltimi žiūrėta j studentus 
skautus; manyta kad jie, baigę aukštuosius mokslus ir pradėję dirbti savo spe
cialybėje įvairiose krašto vietose, bus be galo naudingi mūsų skautijai vadovauti 
ir jai stiprinti. Studentų skautų susibūrimas turėjo artimoje ateityje įlieti į skautų 
organizacijos eiles daugiau intelektualinio kraujo.

Tačiau tais ir vėlesniais laikais akademinei skautijai tik iš dalies tepavyko šį 
uždavinį atlikti, nes Lietuvių studentų skautų draugovė nebuvo darnus organizaci
nis vienetas. Ilgų laikų buvo kitų organizacijų, turinčių politinių grupių atspalvį, 
įtaigojama, tai į vienų, tai į kitų partinę grupę tempiama. Taigi prisėjo persiorga
nizuoti, atsisakyti sumanymo apjungti visus studijuojančius skautus. Apsispręsta 
už akademijos skautijos kokybę ne kiekybę. 1930-1931 metai buvo reorganizaci- 
niei ir akademinės skautijos lūžio metai. Didžioji draugovės narių dalis akademinę 
Skautijų apleido ir įsijungė į kitų organizacijų veiklų. Tačiau nesakysime, kad 
apleido gerieji nariai. Likusieji sudarė tada dar negausius du vienetu — Korpo
racijų „Vytis“ ir Studenčių skaučių draugovę. Abudu, kad ir atskirai veikdami, 
visų laikų sutartinai bendravo. Savo veiklos pagrindan vienetai padėjo gerai su
prastų skautiškų organizacinę drausmę, kokia tada buvo įprasta beveik visose stu
dentų korporacijose. Priimant naujus narius, juos keliant į senjorus — tikrųsias 
nares, laikytasi tam tikrų normų, programų; kandidatai turėjo atlikti tam tikrus 
rašto darbus, išlaikyti egzaminus, vykdyti uždėtas prievoles, darbuotis vadovais 
skautų vienetuose. Vytietis turėjo būti drauge ir skautas vytis — nedavęs vyčio 
įžodžio negalėjo būti pakeltas senjoru (vėliau šios praktikos atsisakyta). Panašiai 
SSD-vės skautės turėjo būti ir vyresnėmis skautėmis. Asmeniškame gyvenime aka
demikas skautas-ė turėjo būti jeigu jau ne būtinai abstinentas, tai tikrai jau blai
vininkas, tvarkingas šeimoje, privačiame ir visuomeniniame gyvenime. Jis turėjo 
ir toliau laikytis skautuose sėkmingai praktikuoto geležinio įstato — gerai moky
tis ir tinkamai atlikti savo pareigas. Geresniam ir sėkmingesniam narių paruoši
mui įvesta būrelių-specialybių sistema. Nelankųs sueigų ar neatliekųs uždedamų pa
reigų, akademikas skautas buvo prašomas iš organizacijos išstoti ar pasidaryti 
pasyviu (inaktyviu) nariu.

Šie griežti tvarkos ir darbo nuostatai pakėlė korporanto ir visos organizaci
jos lygį. Ilgainiui susidarė lyg ir savotiškas akademiko skauto tipas, kuris gerokai 
skyrėsi iš kitų studentų: taurus, blaivus, paslaugus, pareigingas, geras studentas, 
savo dalyko žinovas. Studentų skautų pagalbų labai pajuto visi Kauno skautų ir 
skaučių tuntai, vyresnės ir žemesnės vadi jos, skaučių vyčių, stovyklų vadovybės. 
Tvirta ir gerai suorganizuota Skautiškų studijų draugovė Pedagoginiame institute 
Klaipėdoje sėkmingai ruošė skautus mokytojus, kurie vėliau, gavę paskyrimus, 
įvairiose Lietuvos vietose kūrė pradžios mokyklose jaunesniųjų skautų-skaučių 
draugoves.

Tiesa, akademinė skautija nei Kauno, nei Klaipėdos, nei vėliau ir Vilniaus 
aukštosiose mokyklose savo skaičiumi nepirmavo kitų organizacijų tarpe. Jos narių 
vytiečių skaičius buvo pasiekęs šimtinę, gi sesių net porų šimtų peršokęs. Akade
mikai skautai ėmė garsėti ir savo asmenybėmis. Gal 25 ar 30 procentų vytiečių, 
sėkmingai baigę studijas, buvo pradėję kopti į įvairius profesūros bei mokomo-
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jo universiteto personalo laipsnius. Iš jų tarpo buvo per trumpą laiką atsiradę 
gerų gydytojų, inžinierių, mokytojų, teisininkų, karininkų, tautotyrininkų, žurna
listų ir kitokių profesijų žmonių. Akademikas skautas-ė universitete ar gyvenime 
negalėjo būti „amžinas studentas“, kokių tada daug buvo. Jis studijavo, ne stu
dentavo, nelankė abejotinos rūšies pramogų, alučių. Jis nebuvo plevėsa, neieškojo 
didesnių patogumų sau, ruošėsi gyventi savo kraštui, valstybei, tautai, šeimai, 
žmonėms.

Filisterių organizacinė veikla nepriklausomybės metais nebuvo labai aktyvi. 
Studenčių skaučių filisterių vienetas buvo įkurtas jau 1933 m. Korp! VYTIS fi
listerių sąjungos steigimo klausimas judintas nuo 1936 metų, bet draugija val
džios įstaigose įregistruota tik 1939 m. kovo 5 d. Abi organizacijos didesnės veik
los neparodė.

Šiandieną mes tegalime spėlioti, kas būtų iš akademinės skautijos, jei Lie
tuva būtų nepriklausoma išlikusi. Viena yra tikra — akademinė skautija savo 
krašto nebūtų apvylusi ir jam daug davusi.

Okupacijų metai akademinei skautijai buvo egzaminas, kurį ji gana patenki
namu pažymiu išlaikė. Kai mūsų beveik visos organizacijos buvo uždarytos ir su
stojo veikusios, akademikai skautai savo veiklos nenutraukė, tik ją labai apri
bojo, pakeitė ir nukėlė į pogrindį, kur daugiau reiškėsi jos atskiri nariai, nors 
buvo ir organizacinio pobūdžio pasireiškimų. Kai kurie atskiri nariai krašto re
zistencijai didelius uždavinius atliko. Už laisvės kovą ir pastangas krauju mokėta. 
Turime savo narių tarpe nemaža ištremtų, suimtų, kankintų, nužudytų Lietuvoje 
ir Sibire. Iš kitos pusės, kiek atsileidus okupaciniems varžtams krašte, turime ana
pus gal kelioliką aukštas pozicijas moksle pasiekusių žmonių.

Tremtin akademinės skautijos dvasią atnešė pasitraukdami į vakarus kelias- 
dešimts vytiečių ir Studenčių skaučių draugovės skaučių. Jų rūpesčiu 1946 m. 
birželio 15 d. Pabaltijo universitete įkurtas pirmasis Sambūrio VYTIS vienetas. 
Netrukus panašūs, kad ir netaip gausūs vienetai, atsirado Frankfurte, Goetingene, 
Darmstatte, Bonnoje, Eichstaette, Karlsruheje, Stuttgarte, Tuebingene, Freibur- 
ge, Mainze, taigi viso vienuolikoje Vokietijos universitetų. Pirmasis platesnio 
masto suvažiavimas įvyko Augsburge 1946.IV.28-29 dienomis, kur išrinktas Korp! 
Vytis vadas. 1948 m. pradėtas leisti „Vyčio“ biuletenis, vėliau išaugęs į„Mūsų 
Vyčio“ žurnalą, tebeišeinąs ir dabar.

Tais pačiais 1948 m. Hanau mieste įkurta centrinė organizacija visiems aka
demikams skautams-ėms Akademinio skautų sąjūdžio vardu. Reikėjo taikytis prie 
naujų veiklos galimybių ir vietinių sąlygų, bet or-jos tikslai ir uždaviniai paliko 
tie patys.

Pradėjus reikštis masinei emigracijai į Šiaurės Ameriką ir kitus kraštus, 
nebebuvo didesnės problemos išsiblaškyti, nes beveik kiekvienas sąjūdžio narys 
savo kuprinėje nešiojosi „maršalo lazdą“ ir galėjo bet kur veikloje reikštis.

Išeivijoje akademinė skautija buvo vėl atkuriama, pradedant 1949 metais, 
kai tada rugpiūčio 24 dieną Čikagoje buvo sušaukta pirmoji AS S narių sueiga 
ir įkurtas pirmasis AS S skyrius.

Per paskutinius kelioliką organizacijos gyvenimo metų keitėsi ne tik AS S 
struktūra, bet formos ir žymia dalimi dvasia. Vietoje gerai organizuotos drausmin
gos korporacijos formų beveik visur buvo prisiimta tokių šiame krašte veikiančių 
klubų forma, kurių nariai ypatingomis pareigomis bei prievolėmis nesaistomi.
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Narių kokybė buvo paaukota kiekybės labui. Ar tai gerai — klausimas diskutuo
tinas.

Tolimesnė AS S veikla yra daugiau ar mažiau žinoma ir ji nebėra praeitis, 
o dabartis.

Reiktų dar pažymėti porą svarbių mūsų organizacijos gyvenime įvykių: prieš 
keletą metų ASS susilaukė tinkamo pripažinimo iš Liet, skautų sąjungos vadovy
bės pusės, suteikiant sąjūdžiui trečiosios šakos (greta Brolijos ir seserijos) teises.

Dabar ASS veikla reiškiasi rūpinantis savo organizaciniais reikalais, palai
kant veikiančius skyrius ir steigiant naujus; eilė sąjūdžio narių, kad ir aiški ma
žuma, dirba skautijos labui dalyvaudami sąjungos taryboje, pirmijoje, garbės teis
me, brolijos, seserijos, tuntų ir kitų vienetų vadi jose, tėvų-rėmėjų rateliuose ir 
kitur.

Iš kitų mūsų veiklos apraiškų reikia pažymėti „Mūsų Vyčio“ leidimą, kuris 
viena ar kita forma leidžiamas 21 metus. Retkarčiais išleidžiama kiek leidinių, 
informacijos biuletenis. Gilią vagą yra išvaręs Dr. Vydūno šalpos fondas, su
kaupęs apie 25,000 dolerių kapitalą mokslus einantiems studentams paskolų forma 
paremti, išleisdamas kiekvieni meti lietuviškus kalėdinius atvirukus, išspausdinęs 
jaunuoliams „Gatvės berniuko nuotykius“ ir atlikęs kitus darbus.

Atskiri sąjūdžio nariai uoliai reiškiasi visuomeninėje veikloje: vieni dirba 
politinėse organizacijose, kti lituanistnėse mokyklose, visuomeninėje ir moksli
nėje spaudoje.

Tačiau iš esmės ASS narių veikla tiek praeityje tiek dabar reiškiasi daugiau 
individualiniu būdu, kuriant ir auginant asmenybes. Per eilę metų per Sąjūdžio 
eiles yra perėję daugybė gerų studentų, kurie tapo įvairių sričių specialistais, 
mokslų daktarais, profesoriais. Tokiu būdu ASS nariai yra įdėję didelį įnašą į 
Amerikos ir bendrąjį pasaulio mokslą, daug padarę ir savam kraštui, bet kažin 
ar daug padarė savo organizacijai.

Susumuojant mūsų organizacijos darbus per 45 metus ir juos vertinant, 
reikia pripažinti, kad padaryta nemažai, bet vis dėlto toli gražu nepakankamai, 
kiek buvo galima laukti iš didelį skičių akademinio išsilavinimo narių turinčios 
organizacijos. Pagaliau, suaugusiai organizacijai, kaip ir suaugusiam žmogui, turi 
būti taikomi ir didesni reikalavimai, aukštesnės normos.

Man net atrodo, kad pastaruoju metu, po 25 metų gyvenimo be tėvynės, ASS, 
kaip ir visa lietuviškoji išeivija, išgyvena didžiulę krizę.

Atidžiau stebint mūsų ASS veiklą ir darbus, reikia pasakyti, kad ji per beveik 
pusę šimtmečio savo gyvenimo vis dar nėra atradusi sau tinkamos vietos. Kaž 
kaip mūsų ASS yra atsietas, lyg organiškai neįsijungęs į lietuvių visuomeni
nį gyvenimą.

Emigracinė aplinka gerokai pakeitė mūsų organizacijos tikslus. Iškilo uždavi
nių, kurių Lietuvoje nebuvo. Sakysime, lietuvybės išlaikymas ir jos perdavimas 
ateinančioms kartoms asmeniškai savo šeimos nariams ir visai lietuviškai išeivi
jai. Toliau — kova dėl Lietuvos laisvės; lietuviškų institucijų bei organizacijų 
palaikymas; lituanistinių mokyklų išlaikymas ir kiti klausimai. Žodžiu viskas, kas 
padėtų lietuviu išlikti.

Gyvenimas keičia sąlygas ir žmones, tačiau išrodo, kad senieji skautiškieji- 
lietuviškieji principai turėtų išlikti kol ASS gyvuos ir veiks.
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Kan. kun. J. Končius atnašauja šventas mišias vid. rajono draugininkių kurstį, 
nuotr. V. Bacevičiaus

ASS narys turėtų ir toliau laikytis religinės praktikos, nes ji yra mūsų gy
venimo kelrodys. Šūkio dalį „Tėvynei“ reikia vykdyti toliau vis daugiau praktiš
kai, viską darant, kad lietuvybė kolonijose ar pavieniui išliktų ilgesnį laiką. Ne
reiktų vengti ir tam tikrose aplinkybėse galimai šilčiau bendrauti su Lietuvoje 
esančiais mūsų tautiečiais, atsukant jiems ne nugarą, bet nuoširdžiai juos remiant. 
Čia daug galėtų padėti privatus susitikimas su iš okupuotosios Lietuvos atvykstan
čiais žmonėmis, giminėmis ir ypač mokslo žmonėmis, studentais. Neturėtų būti 
peikiamas ir mūsų pačių atsilankymas Lietuvoje, domėjimąsis jos moksline litera
tūra, mokyklomis ir žmonių gyvenimu.

Tarnyba artimui turėtų reikštis geru pasiruošimu savo profesijai, tinkamai 
ją atliekant ir, esant galimybei, kylant į mokslo aukštumas. Bet ir iš ten turėtų 
būti žvelgiama į vieną ir tą patį tikslą — Lietuvos reikalus, žinoma, nepamirš
tant ir savosios organizacijos.

Akademikai skautai neturėtų nuošaliai palikti mūsų visuomeninio darbo, bend
ruomenės, parapijų, organizacijų ir ypač lituanistinių mokyklų, sporto, tautinių 
šokių ratelių, chorų bei ansamblių.

Labai pagirtinas bendravimas mūsų šeimose. Gražu, kai ASS ar kitų ruošia
mus parengimus ateina visa šeima — vyras, žmona, vaikai. Turime jau daug 
faktų, kai mūsų pačių sueigas lanko tėvai ir vaikai; gal ir anūkai netrukus atvyks.

Baigiant tenka pageidauti, kad mūsų organizacija neturėtų būti sustyrusi se
nose savo formose ar litki pasenusių statutų varžtuose. Ji turi eiti su gyvenimu, 
o pirmiausia su lietuvišku gyvenimu. Išmokslintiems ir kitu būdu paruoštiems 
naujiems ASS nariams, mylintiems savo Tėvų žeme, mums, seniesiems organiza
cijos veteranams, nebetenka diktuoti ką daryti, kaip veikti. Mes giliai tikime, kad 
dabartiniai ASS vadovai ir aktyvūs nariai suras teisingą veiklos kelią, tinkamas 
veiklos priemones. Esame įsitikinę, kad tas kelias bus lietuviškas ir mūsų Sąjū
džiui gėdos nedarys.
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LIETUVIŲ KULTŪROS ASIMILIACIJA AMERIKOJE

VIOLETA KISIELAITYTĖ

Lietuvių imigracija Amerikoje yra pavyzdys kaip didelė kultūra laikui bė
gant priima mažesnę kultūrą ir pasidaro viena. Aš mėginsiu bendrais bruožais 
paaiškinti lietuvių galvoseną prieš imigraciją ir dabartiniais laikais.

Lietuviai emigrantai, emgravę j šį kraštą, š pradžių laikė save politiniais 
pabėgėliais. Tai buvo iždidūs ,,Displaced Persons“. Lietuviai, taip kaip ir visi 
rytų europiečiai, buvo įsitikinę, kad įvykių eiga riedės prie III-jo pasaulinio ka
ro, kurio metu, kaip jie tikėjo, Lietuva bus išlaisvinta. Jų visas darbas ir gyve
nimas buvo taikomas šio tikslo išpildymui. Jie įkūrė tremtinių organizacijas 
bei klubus, kurių tikslas buvo įtaigoti Amerikos vadovybę dirbti už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Laikui bėgant pasidarė aišku, kad grįžti į tėvynę ilgą laiką nebus galima. 
Tada liet, organizacijos ėmė keistis lietuvių kultūros ir kalbos išlaikymo pra
tęsimui. Šitokie tikslai yra idealistiniai ir turi reikštis: 1) vedybomis tarp 
lietuvių, 2) lietuvių kalbos vartojimu namie ir šiaip jau lietuvių tarpe, ir 3) 
prisirašymu prie lietuvių organizacijų. Lietuviams daug kur pavyko savo tikslus 
pravesti ir dėl to yra pasidariusi skirtinga lietuvių kultūra, kuri yra atskira 
Amerikos kultūros dalis. Dauguma ateivių šioje atskiroje kultūroje reiškiasi. 
Taigi yra pasidariusi šioje kultūroje stažo struktūra. Ji galima nustatyti tiek, 
kiek individas prisideda prie organizacinės veiklos. Amerikos stažo simboliai 
negalioja lietuvių ateivių visuomenėje. Bet ateiviai turi taip pat susigyventi su 
Amerikos kultūra. Čia jie yra labai prisitaikę. Dauguma ateivių yra privatinės 
nuosavybės savininkai. Jų orientacija ir pasisekimas Amerikiečių visuomenėje 
yra labai aukštas. Jie reiškiasi naudodami šio krašto produktus, įsigydami turto, 
siekdami mokslo. Iš kitos pusės retas lietuvis priklauso amerikiečių organizaci
joms. Jų socialinė veikla daugiausia reiškiasi lietuviškose organizacijose.

Taigi lietuviai Amerikoje gyvena dviejų kultūrų srityse. Toks gyvenimas 
turi savo rūpesčių. Išlaikymas lietuvių kalbos dažnai apriboja anglų kalbos 
vartojimą. Grįžimas į laisvą Lietuvą yra priešingas veiksmas ateivių ekonomi
niam įsikūrimui Amerikoje. Lietuvių organizacinė veikla yra skirtinga nuo 
Amerikos organizacijų veiklos. Santuokos tik lietuvių tarpe labai riboja vyro 
ir žmonos pasirinkimą. Nežiūrint daugelio pastangų, vis daugiau ir daugiau 
lietuvių kuria tautiniai mišrias šeimas.

Jaunimas šituos priešingumus ypatingai jaučia. Norint šią problemą iš
spręsti, reikia arba visai atsitraukti nuo lietuvių kultūros, arba ją visiškai 
priimti. Ar ši kryptis nusitęs į trečią kartą, dabar dar per anksti sakyti.

Apžvelgus naujų immigrantų lietuvių kultūrą ir taip pat jos apraiškas po 
dvidešimt metų, galima padaryti kai kurias išvadas: 1) Lietuvių kultūros pasi
keitimas vyksta 2) Šio pasikeitimo negalima lengvai išaiškinti, 3) iškyla daug 
problemų ir daug klausimų: Kur lietuviška kultūra baigėsi ir amerikoniška kul
tūra prasideda? Ar šios kultūros kada susijungs? Tik trečios kartos lietuviai ga
lės į šiuos klausimus atsakyti. Bet iki tada turime stengtis, kad mes ir mūsų 
vaikai neužslopintumė ir savosios kultūros ir daugiau ją gaivintumėsm.
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Baigiant, galima pasakyti, kad realybė traukia prie lietuvių ir amerikoniš
kos kultūros susijungimo. Amerika labai mažai pajaus tą asimiliaciją, bet lie
tuvių tauta labai nukentės. Pagalvokime apie savo gyvenimą ir apie tai, kiek 
mes esam jau Amerikos kultūrą priėmę. Kiek tos kultūros mūsų vaikai priims, 
ir kiek lietuvių kultūros jie atmes, — tik laikas galės atsakyti.

ŠIAURĖS SŪNUS
Algis Lapšys

Mano prabočių akys stebėjo 
Naktis ilgas ir baltas pūgas. 
Mano sielos gelmėje glūdi 
Tyras žiaurusis šiaurys.

Šiaurės pavasaris buvo stebuklingas.
Pirmoj melsvoj žibuoklėj
Senoliai juto galingas 
Gyvenimo slaptas.

Jaučiuosi benamis našlaitis 
Šiame keistame krašte
— Plačiai pažįstamam 
Ir slegiančiai svetimam.

Užmerkęs akis, regiu lygius laukus 
Ir pakelėj rudens vėjuje linguojančius 
Lieknuosius berželius.

Purvino sniego pilkuose pavasariuose 
Ilgiuosi šiaurės padangių, 
Niekuomet čionais neregėtų.

Rodos viskas būtų miela 
Toj tolimoj šiaurės šalelėj, 
Žėrinčioj šiaurės pašvaistė.

Vyrai! pakelkit galvas. Į Korp! Vytį žada įstoti daug naujų senjorų. A£.S. su-
• m.■ nuotr. J. Tamulaiciovažiavimas Čikagoje.

9



STATYBOS METU SUGRIUVO ELEMENTAI

Eglė Viktorija Aglinskaitė

Buvo žalia, graži vasara, 
pilna džiaugsmo, sapnų, 
visokių vilčių.

Ieškojo jis kaž ko nesuprantamo.
Ieškojo valandomis, dienomis 
ir tada, staiga atsirado žmogus, — 
gyvas sutvėrimas, ne abstrakti idėja, 
kuris išvedė jį iš to beprasmiško klajojimo 
ir atvedė į susipratimą;
į proto, sielos, ir kūno subrendimą.

Ieškojo žmogus visuomet.
Bet jis žino, kad su ta žalia, 
ne - jau geltonuojančia vasara 
Medelis sužaliavo pilnatim.

Jums šypsosi naujos Čikagos A3.D. tikrosios narės. Iš k. į d. Vilija Dailidkaitė, 
Eglė Aglinskaitė, Vitalija Ruibytė, kand. globėja Gailė Pagirytė, Virginija Saba- 
liūnaitė.

nuotr. Tamulaičio
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Mintys akademinio skauty sąjūdžio skyriaus veiklos klausimais

fil. s. Liūtas Grinius

II. VADOVAI

Vadovų auklėjimas

Vadovai yra būtini kiekvienoje organizacijoje. Ne kitaip yra ir Akademi
niame Skautų Sąjūdyje. Sąjūdis, tačiau, skiriasi nuo daugelio organizacijų tuo, 
kad vadovai yra visuomet renkami ir tuo, kad yra stengiamasi leisti vadovauti 
vis naujiems nariams.

Vadovavimas Sąjūdyje vyksta dviejose plotmėse: vietovėse, vadovaujant vie
netams ir dirbant ASD, Korp! „VYTIS“, FSS ir ASS skyrių valdybose arba 
korporacijų valdybų ir Sąjūdžio vadi jos plotmėje, administruojant padalinius, dir
bant Sąjūdžio (centro) vadijos komisijose ar pačioje vadijoje.

Vadovavimas yra ne tik pareiga, bet nemažo pasitikėjimo pabrėžimas ir mo
kymasis dirbant. Kiekvienas narys, stodamas į Sąjūdį, pasižada dalyvauti ne tik 
pramogose, bet ir atlikdamas Sąjūdžio jam skiriamas pareigas. Pareigų priėmi
mas yra auklėjamosios prasmės. Jų vengimas kenkia ne vien nariui, bet ir Są
jūdžiui, trukdydamas deramai vystyti narius arba versdamas Sąjūdį tenkintis „am
žinais“ vadovais. Atsiprašymai, kad yra labiau patyrusių, kad trūksta laiko ar 
kad nėra noro dirbti, neteikia garbės Sąjūdžio nariui ir smukdo vienetą. Tai yra 
todėl, kad įsisenėję vadovai įsiseni savo papročiuose ir nustoja buvę sau kritiš
ki. Yra geriau, kai vadovai keičiasi ir dirbdami klysta, nei kai jie metus po metų 
skandina Sąjūdį savo „nepamainonumu“.

Fil. Aldona Tamošiūnaitė ir fil. Stefa Gedgaudienė prisega Kan. kun. J. Končiui 
juostelę. Iš vid. rajono draugininkui kursu. nuotr. V. Bacevičiaus
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Vadovo pareigos vienetuose yra palyginamai gyvos ir paprastos, nes jis kas 
dieną susiduria su aplinkoje kylančiais apčiuopiamais klausimais, jis turi progą 
keistis mintimis su jo žinioje esančiais nariais ir gali, reikalui esant, sulaukti pa
geltos iš labiau prityrusio ir vyresnio Sąjūdžio nario ar skyriaus pirmininko.

Pradedant pareigomis skyriaus valdyboje, vadovavimo pareigos vis sunkėja 
ir reikalauja didėjančio patyrimo, sugebėjimo klausimus spręsti abstrakčioje plot
mėje, orientacijos lietuvių gyvenimo poreiškiuose ir šio gyvenimo atstovų-organi- 
zacijų pažinimo, netgi pasaulėžiūrinių-gyvenimo filosofijos pagrindų. Nuovoka 
šiose srityse yra reikalinga, dargi būtina, svarstant Sąjūdžio vadi j oje kylančius 
klausimus, nustatant ateities kryptį ir įsipareigojimus. Daugialypė ir vis sunkėjan- 
ti vadovavimo pareiga Sąjūdžio struktūroje sudaro sąlygas jauniems vadovams 
vystytis. Palaipsniui priimdami vis sunkėjančias pareigas jie įgyja reikalingą 
patirtį ir bręsta, tobulėja.

Idealaus vadovo savybės

Idealai yra neatsiekiami tikslai, kuriais vadovaudamasis žmogus save vertina 
siekdamas pasirinkto tikslo. Vieni žmonės idealais pasirenka kitus asmenis, steng
damiesi jiems prilygti; kiti idealus komponuoja, surinkdami jiems geriausiai pa
tinkančias savybes iš kelių asmenų; dar kiti sukuria abstrakčią idealo sąvoką.

Idealaus vadovo gyvenime nėra, tačiau yra naudinga žinoti, koks jis turėtų 
būti, idant kiekvienas galėtų savo sugebėjimus palyginti apspresdamas sritis, ku
riose jis galėtų būti geresnis. Sekančios idealaus vadovo savybės, be abejonės, 
nėra išsamios ir kiekvienas galėtų šį sąrašą dar patobulinti:
a) nuoširdus pareigingumas ir sugebėjimas pareigas vykdyti ne ūpui užėjus, 

bet pastoviai visos kadencijos metu;
b) rūpestis vienetu ir jautrumas narių pageidavimams, jų polinkiams, nuotai

koms ;
c) Sąjūdžio tikslų, tradicijų, nuostatų, reguliaminų, potvarkių pažinimas;
d) sugebėjimas rasti bendradarbius, motyvuoti narius, planuoti ir deleguoti dar

bą ir atsakomybę;
e) taktiškumas elgesyje, skaitymasis su kitų nuomonėmis ir jausmais;
f) kruopštus sąžiningumas ir noras nesavanaudiškai padėti kitiems;
g) negailėjimas laiko ir darbo vykdant apsiimtas pareigas.

Prie išvardintų vadovo savybių jungtiną dar viena būtinybė: kiekvienas va
dovas turi vadovauti teigiama prasme. Žodis „vadovas“ reiškia ne sekimą, bet 
skatinimą; ne vien sugebėjimą suderinti kitų mintis, bet naujų minčių pasiūlymą; 
ne klaidų taisymą, bet ateities pramatymą, sugebėjimą klaidų išvengti, pastangas 
atspėti trūkumus prieš jiems pasireiškiant; ne vien įpročių tęsimą, esamos padė
ties išlaikymą, bet naujų galimybių atspėjimą ir jų išnaudojimą.

Vadovavimo kvalifikacijos, matomai, yra tokios didelės, kad nei vienas žmo
gus, tur būt, nepajėgtų joms atitikt. Sugebėjimą vadovauti ir išvystyti šiuos nau
dingus privalumus yra dar sunkiau atspėti jauname pradedančio vadovo amžiuje. 
Idealaus vadovo kvalifikacijos todėl tenebūna priimamos kaip absoliutus vertini
mas, bet tik kaip kelrodis asmeniškam vystymuisi ir jau pradėjusių dirbti jaunų 
vadovų vertinimo mąstąs, paliekant pakankamai vietos klaidoms, bet kreipiant di
delį dėmesį į pastangas ir vystymosi progresą.
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Korporacijų skyrių valdybos

Vienetų nariai renka valdybą (mažuose skyriuose bent valdybos pirmininką 
su teise kviesti kitus narius) savo atskirose pilnateisių narių sueigose kurios pa
prastai įvyksta tuoj po metinės šventės, t. y. apie spalio-lapkričio mėnesį. Skyrių 
valdybos sudaromos atsižvelgiant į narių skaičių iš:
a) pirmininko, b) pirmininko pavaduotojo, c) sekretoriaus, d) iždininko, e) 
junjorų tėvūno ar kandidačių globėjos, arbiter’is elegantiarum (maršalkos).

Darbui palengvinti ir pasiskirstyti, valdybos talkon įtrauktini kiti nariai spe
cialiom pareigom ar vienkartiniams uždaviniams atlikti.

A.S-S. suvažiavimo Čikagoje preziudimas, iš k. į d. fil. Br. Kviklys, fil. A. Tamo
šiūnaitė, t.n. V. Bobinaitė, fil. Dr. A. Avižienius, fil. R. Dirvonis, senj. A. Karalius.

nuotr. J. Tamulaičio

Valdybų kadencija yra vieneri metai. Tęstinumui išlaikyti yra gera valdybon 
kviesti buvusios valdybos pirmininką patarėju, o buvusį pirmininko pavaduotoją 
rinkti naujos valdybos pirmininku. Šito laikantis, valdybos gus visada susipa
žinusios su pirmykščiais planais, galės tęsti pradėtus darbus ir įsipareigojimus ir 
visuomet bus pakankama atranka geriausiems vadovams išrinkti.

Mūsuose yra dažnai pajuokaujama, kad vienetuose yra tik vadai, bet nėra 
narių. Iš tikrųjų, vykusiai vadovaujamoje organizacijoje kiekvienas narys turi 
turėti kad ir mažas pareigas. Plačios apimties valdybos sąstatas nėra blogas jeigu 
darbas yra vykdomas komisijų pagrindu. Išdalinus darbus kiekvienam norinčiam 
prisidėti, kiekvienas narys jaučiasi reikalingas ir įsipareigoję dirbti. Be abejonės, 
ne visi valdybos nariai gali skirt vienodą dėmesį savo pareigom skyriuje. Kai 
kurie nariai turi daugiau, kiti mažiau laiko. Didelės valdybos sąstate todėl spren
džiamą galią reikia riboti „mažos valdybos“ tarpe kurioje dalyvauja bent pirmi
ninkas ir keli veiklesni nariai.
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Kiekvienais metais renkant valdybą yra svarbu rasti tinkamus kandidatus. 
Yra sveika, kai pareigom atsiranda varžybos, kuomet daugiau nei vienas narys 
nori jas priimti. Tai, deja, retai įvyksta ir rinkimai sudaro didelį galvosūkį. Ge
riausia išeitis iš šios keblios padėties yra stengiantis bent vieną pareigas bai
giančios valdybos narį perrinkti sekančion valdybon, o kitus narius imti iš dar 
pareigas neturėjusių narių eilių. Kitas būdas kandidatams surasti yra įpareigojant 
buvusius valdybų pirmininkus sudaryti kandidatų siūlymo komisiją kuri, mėnesį 
ar du prieš rinkimus persijojus visus narius, rekomenduoja kandidatus.

Narių dalyvavimas valdyboje yra ne vien darbo klausimas. Pareigos reiškia 
pasitikėjimą ir tam tikrą pagarbą išrinktam asmeniui. Mes turėtume gerbti kiek
vieną dirbantį, bet ypač tuos, kurie dirba vadovaudami mūsų vienetams. Nuošir
džią pagarbą ir dėkingumą rodydami savo vadovams rasime ir daugiau kandidatų 
pareigoms, nes niekas nenori dirbti kai vietoje ačiū jis yra kritikuojamas, kai vie
toje pagelbos jam atsakoma, kad tai tik vadovo rūpestis!

Sąjūdžio skyriaus vadija

Kiekviena vietovė privalo turėti vieną asmenį kuris yra atsakomingas ir at
stovauja visus skautus akademikus. Šis asmuo yra skyriaus pirmininkas. Pirmi
ninkui padeda ASS skyriaus vadija kurią sudaro: ASD, Korp! „VYTIS“, FSS 
skyrių pirmininkai, vadijos kviesti tvirtinti nariai: kapelionas, skyriaus iždininkas- 
turto globėjas, atstovas spaudai, skyriaus istorikas, korespondentas ir kiti parei
gūnai. Be abejonės, ASS vadijoje dalyvauja ir korporacijų valdybų nariai, tačiau 
esminiai sprendimai paprastai vykdomi tik 4 pirmininkų balsavimo keliu. Balsams 
pasidalinus lygiomis, Ak. Sk. Sąj. skyriaus pirmininko balsas lemia. Specialių 
reikalų sprendime ir visų dalykų svarstyme, tačiau, naudinga leisti pasisakyti vi
siems, o ypač tuo reikalu įgaliotam vadijos nariui. Atmintina, kad specialisto 
balsas, paprastai, turėtų būti geriausiai informuotas ir jo nuomonė todėl dažnai 
yra svaresnė už visų kitų dalyvių.

ASS skyriaus vadijos sąstatas keičiasi kas metais, išrenkant naujus korpo
racijų skyrių pirmininkus. Šie gi, savo pirmajame posėdyje, kurį šaukia pareigas 
baigiąs ASS skyriaus pirmininkas, privalo išrinkti naują skyriaus pirmininką. 
Žinant šią tvarką, privalu naujiems vienetų pirmininkams pasiruošti rinkimams 
iš anksto, ieškant kandidatų šioms pareigoms. Be abejo, naujus kandidatus gali 
pasiūlyti bet kas, bet yra logiška reikalauti, kad pareigas baigiąs ASS pirminin
kas jaustų atsakomybę rasti sau paveldėtoją. Kiekvienu atveju, ASS skyriaus 
pirmininkas neturėtų pareigose išbūti ilgiau kaip dvi kadencijas (dvejus metus). 
Tęstinumui išlaikyti naudinga prašyti baigiantį pareigas pirmininką pasilikti vadi
joje bent iki atskatomybės metų pabaigos, t.y. iki apie sausio mėn. galo.

ASS skyriaus pirmininko vaidmuo Sąjūdžio nuostatuose nėra išsamiai api
brėžtas. Jo poreiškiai todėl daugiausiai sąlygojasi sugebėjimais vadovauti ne įsa
kymo, bet įtaigojimo būdu. Tai nereiškia, kad šios pareigos yra be atsakomybės 
ir be teisių, o ypač neįpareigojančios būti auklėtoju, vyresniu patarėju .ir net 
drausminto j u.

Ak. Sk. Sąj. skyriaus pirmininkas yra atsakingas už vienetų darbo derinį, 
visus vienetų poreiškius, Sąjūdžio atstovavimą LSS vienetų ir visuomenės tarpe, 
už ryšius su ASS vadija.

Atsakomybė nėra galima be teisių spręsti ir tvirtinti visus įvykius, kurie įpa
reigoja daugiau nei vieną vienetą ar kurie atstovauja Sąjūdį už vienetų ribų, bet 
ypač visuomenėje.
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ASS skyriaus pirmininkas savo padėtimi LSS struktūroje atitinka tuntininką. 
Ši padėtis leidžia jam kelti nusipelniusius narius j žemesnius skautų vyresniškumo 
laipsnius (iki vyresnio skiltininko imtinai) ir pristatyt kandidatus per ASS va- 
diją apdovanojimams ir kėlimams j skautininkų laipsnius.

Patenkinamas ASS skyriaus pirmininko pareigų atlikimas reikalauja stiprių 
ir atvirų ryšių tarp jo ir korporacijų vadovų. Dažni asmeniški susitikimai, forma
lūs posėdžiai, keitimasis laiškais ir telefoniniais pasikalbėjimais yra būtinos prie
monės ryšiams. ASS skyriaus pirmininkas turi būti gerai informuotas. Vietos 
problemų pažinimas lengvina jam daryti sprendimus ir padeda išlaikyti paten
kinamą santykį su ASS vadija. Vienetų vadovai todėl dalinasi su Ak. Sk. Sąj. 
skyriaus pirmininku visų siunčiamų raštų nuorašais, praneša apie šaukiamas su
eigas ir aktyviai mintimis ir veiksmu dalyvauja bendrame ASS skyriaus reikalų 
svarstyme ir sprendimuose.

Rajonų vadeivos

Šalia rinktų vadovų ASS vadija paprastai skiria arba įgalioja kiekviename 
LSS rajone savo atstovą Ak. Sk. Sąj. rajono vadeivos titulu. Vadeiva atstovauja 
Sąjūdžio vadiją ir rajone esančius Sąjūdžio vienetus LSS rajono vadijoje. Tiks
lios vadeivos pareigos ir teisės iki šiol ribojosi ryšininko ir Ak. Sk. Sąj. vadijos 
nario-korespondento vaidmeniu.

(

„Brangindama savo garbę, aš pasižadu..

tikrosios narės pasižadėjimas.
nuotr. J. Tamulaičio

Brolis Vytukas Januškis sega gėlę svetimai 
žmonai fil. Irenai Kleinaitienei.

nuotr. J. Tamulaičio
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Ak. Sk. Sąj. Garbės gynėjas

Lygiagrečiau LSB ir LSS, Sąjūdžio narių ginčam spręsti ir Sąjūdžio garbei 
ginti yra renkamas ASS garbės gynėjas. Jis veikia ranka rankon su korporacijų' 
garbės gynėjais kurie, kaip buvo minėta, vienetuose yra atstovaujami arbiterių. 
sprendžiant narių elgesio ir ginčų klausimus kuomet jie grėsė geram Sąjūdžio 
vardui viešumoje. Jos galėtų taip pat apimti, pvz., ASS vadijos potvarkių peržiū
rėjimą, narių elgesio normų vystymą ir pavienių narių skundų svarstymą, jų prie
žasčių tyrimą.

Korporacijų garbės gynėjų pareigos yra labiau drausminančios, auklėjamos, 
nei teisiamos: dirbdami per vienetų arbiter’iaus elegantiarum, jie paduoda toną 
Sąjūdžio vienetų poreiškiams, etikai ir elgesio normoms. Būdami savų korporacijų 
garbės gynėjais, jie, drauge, prižiūri ir sprendžia pasitaikiusius narių ginčus ir 
nusikaltimus įprastinėm normom arba perduoda bylas ASS garbės gynėjo spren
dimui.

Sąjūdžio suvažiavimai

Pati aukščiausia sprendžiamoji galia Sąjūdyje yra koncentruota Sąjūdį su
darančių korporacijų ir jų narių suvažiavime kuris savo visuotinėje sueigoje spren
džia nuostatų pakeitimus, Sąjūdžio padėtį ir renka Sąjūdžio vykdomuosius orga
nus: pirmininką, jo pavaduotoją ir garbės gynėją.

Praeityje Sąjūdžio narių suvažiavimai būdavo daromi akivaizdiniu būdu — 
nariams susirenkant vienon vieton ir žodžiu svarstant ir sprendžiant keliamus 
klausimus. Sąjūdžio nariams pasklidus po visą pasaulį, šis sprendimo būdas pa
sirodė neparankus, nes neleido pasireikšti atokiau gyvenantiems. Paskutiniu metu, 
Sąjūdžio suvažiavimai pradėti vykdyti korespondenciniu būdu, tačiau neatsisakyta 
ir nuo akivaizdinių sueigų. Akivaizdinės sueigos yra dabar ribojamos klausimų 
svarstymui ir nuomonių pareiškimui, bet nėra skiriamos visą Sąjūdį liečiantiems 
sprendimams daryti. Ši praktika yra naudinga tuo, kad leidžia pasisakyti visiems 
Sąjūdžio nariams, nežiūrint jų gyvenamosios vietos. Ji naudinga ir tuo, kad verčia 
keliamus klausimus formuluoti raštu, tuo priversdama geresnio pasiūlymų apgal
vojimo.

Užbaiga

Išreikštos mintys yra bandymas atkreipti dėmesį į įvairius ir gana komplikuo
tus Akademinio Skautų Sąjūdžio metodikos ir struktūros reikalus. Išdėstyta siste
ma yra bent dvidešimtspenkis metus bandyta ir tyčia dar kiek idealizuota.

Gyvenimas, žinoma, įvairuoja savo niuansais ir įvairiose vietovėse pasitaiko 
ne tik neišvengiamų skirtumų, bet ir sąmoningų mėginimų rasti naujus ir ge
resnius darbo būdus. Nuolatinis naujų kelių ieškojimas rodo, kad Sąjūdis nėra 
surambėjęs, bet tebėra lankstus, kad jis nestovi vietoje ir kad drįsta ne tik derintis 
prie gyvenimo, bet ir klysti bandydamas inovacijas.

Antai, vienu metu ASD ir Korp! „VYTIS“ buvo nutarę susijungti į mote
rims ir vyrams bendrą Studentų Skautų Sąjungą. Pastaroji labai griežtai ribo
josi studentu amžiaus nariais ir vadovais. Po dviejų metų šis bandymas buvo 
sustabdymas grįžtant prie tradicinių ASD - Korp Į „VYTIS“ rėmų. Naujame pa
saulyje issivvAiusi Filisterių Skautų Sąjunga šiandien kai kurių siūloma išfor
muoti. Vienoje vietoje FSS skyrius buvo panaikintas, nariams perėjus į ASD ir
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Korp! „Vytis“ skyrius. Yra taip pat balsų, kad ASS skyrių pirmininkai yra nerei
kalingi ir kad jie daugiau kenkia kaip padeda. Pasigirsta balsų, kad visos kor
poracijos yra atgyvenusios savo prasmę ir kad reikėtų burtis tik j ASS be dife
renciacijos tarp vyrų ir moterų. Yra netgi balsų, kad Sąjūdis turėtų subendrėti, 
atsisakydamas skautiškų pagrindų ir tapdamas vien lietuviško plauko pramogine 
organizacija.

Inovacijų ieškojimas ir naujų takelių bandymas nėra blogas dalykas. Pra
eitis vienok, verta pažinimo, nes daug „naujų“ pasiūlymų dažnai nėra ne tik 
nauji, bet net jau išbandyti. Naujų kelių ieškant gera žinoti esamą struktūrą ir 
jos priežastis, o ypač praeityje padarytas klaidas.

Tikiuos, šis rašinys bus naudingas vadovams naujų kelių ieškotojai gal jame 
ras bent šiek tiek medžiagos kuri paskatins senų receptų išbandymą prieš nau
jas popierines pilis.

8) Ž. 1969 ASS KS Biuletenį Nr. 2 ir 3.

„Mūsų Vyčio“ 1968 m. nr. 2 buvo patiektos mintys apie A. S. S. vienetų veiklą, 
o 1968 m. nr. 5 tilpo šio darbo tąsa, aptarianti Sąjūdžio narius, jų pasiskirstymą, 
polinkius. Šių trečioji ii’ paskutinė, tąsa, stengiasi apibūdinti vadovų privalumus ir 
darbo metodus.

Tėvas ir sūnus. Abudu Saulaičių Antanai stovyklauja Trakų stovykloje.
nuotr. G. Peniko
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MOTERYS KOVOJA DĖL LYGIŲ TEISIŲ

VIRGINIJA SABALIŪNAITĖ

Dabartiniu laiku Amerikos moterys susidomėjo revoliucinio pobūdžio veik
la, tai yra nauju moteriškumu. Šio sąjūdžio mintis iškelta knygoje, The Fe
minine Mystique. Knygos autorė, Betty Friedan yra baigusi Smith Universite
tą summa cum Įaudė. Ji paneigė visuomenės, kino bei televizijos bendrai susi
dariusią nuomonę: matyti moterį laimingą tik šeimos ribose. Ta pavyzdinė 
moteris tampa linksma šeimininkė, gyvenanti priemiestyje, nuoširdžiai dirban
ti tik savo vyro ir vaikų naudai.

Mokyta moteris ieško pilnesnio gyvenimo ir net ilgisi ir siekia dirbti savo 
pasirinktoje srityje. Bet deja, vienas penktadalis moterų, išėjusių keturių metų 
aukštesnio lygio universitetinį mokslą, gali gauti tiktai raštininkės, pardavėjos, 
arba fabriko darbininkės vietą.1)

Nenusiminkite sesės!
Korp! Vytis skaito įsakymus.

nuotr. Tamulaičio

Šitos problemos sprendimo tikslui moterys susibūrė į kelias organizacijas. 
Women’s Liberation Movement, kairiosios pažiūros organizacija, kritikuoja ka
pitalizmą, amerikoniškos šeimos struktūrą ir vyrus. Vyrai joms simbolizuoja 
slėgimo faktorius, kurie stumia moteris į žemiausias visuomenės struktūros ei
les ir į silpniausią ekonomijos klasę Amerikoj. WITCH, Women’s Interna
tional Conspiracy from Hell, yra Women’s Liberation Movement šaka, išta 
organizacija bando išspręsti moterų lygių teisių kovą radikaliais būdais. Š. m. 
birželio mėnesį Portland, Oregone, WITCH organizacijos dalyvės, apsirengu-
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sios raganų rūbais, susirinko užburti Prezidento Nixono žmoną. Jų tikslas buvo 
dramatizuoti neapykantą „idealiai moteriai,“ kurią, tur būt, Nixoniene atsto
vauja būdama prezidento žmona („First Lady“).

National Organization for Women (NOW) nėra revoliucinio tipo orga
nizacija. Ją veda Betty Friedan, anksčiau paminėta įsteigėja naujo moterišku
mo veikimo. Ši organizacija turi penkiasdešimt skyrių dvidešimt keturiose Ame
rikos valstybėse. Jos tikslas yra pakelti moterų ekonomišką būklę. Lygių darbo 
sąlygų komisija buvo priversta šios organizacijos prisilaikyti Civil Rights Act 
taisyklėmis ir laikraščiuose skelbti darbus be apribojimų moterims, tai yra, 
laikraščiai negali skelbti, kad darbo sąlygos ypatingai nereikalauja vyro ar mo
ters. Kaip žinote, laikraščiai vistiek skelbia darbus pagal lytinio skirtingume 
sistemą.

Visos šios organizacijos uoliai dirba siekdamos pakeisti valstybinius įsta
tymus, kurie skriaudžia moteris. Garsūs prieštaravimai kyla prieš „abortion“ 
ir prostitucijos taisykles. Net „saugojami“ įstatymai, kurie apriboja darbo va
landas moterims ir svorį, kurį jos gali kilnoti per darbo laiką, yra prieštarau
jami šių organizacijų. Tos organizacijos pageidauja vaikų darželių globoti vai
kus darbo valandomis, nes gal pusė dirbančių moterų turi mažamečius vaikus.

Nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, moters padėtis Amerikoj blogėja. Pro
fesijų darbų skaičius moterų tarpe mažėja, bet dirbančių moterų skaičius di
dėja. 1966 m. vidutinė pajamų suma moterims buvo $3,973, vyram — $6,945.2) 
Daugelis darboviečių moka moterims žemesnį atlyginimą už tą patį darbą, kaip 
vyrams.

Man atrodo, kad skirtumas tarp moterų ir vyrų turi būti vispusiškai pa
naikintas. Amerikos kultūros sistema turi pripažinti, kad moterys yra pajėgios 
konkuruoti su vyrais proto, meno, politinių mokslų ir kituose baruose. Išimtys 
gali būti, tik dėl fizinio pajėgumo skirtumo. Vaikai turi būti auklėjami vieno
dai. Mergaitės turėtų žaisti su traukinukais (jei nori) o berniukai gali padėti 
mamytėms kepti pyragus. Iš tų vaikiškų žaidimų, išsivysto vėlyvesnių profesijų 
pasirinkimas. Ruošiantis profesijai moterims būna daugiau sunkumų. Retai su
tinkame merginą, kuri pasirenka „vyrišką“ profesiją, pvz., fiziką ar inžineri
ją, ir dar rečiau šios pakliūna į medicinos daktarės ar dantistės profesiją. Ame
rikoj tas vietas užima dažniausia vyrai. Ir lietuvės moterys neturi užsidaryti 
namų ribose, bet turėtų pasireikšti individualiai visuomenės ir mokslo darbuose.

1 P. Stern, „When is it going to be Ladies’ Day?“ New Republic, 1969.VIL5 d., 
15 pusi.

2 Stern, 15 pusi.

Šaltiniai:

Novickienė, B. „Moterų kova dėl teisių,“ Lietuvių Enciklopedija (1959), XIX, 
309 - 312.

Rossi, Alice S. „Equality Between the Sexes?“ The Woman in America. Boston, 
1965.

Stern, P. „When is it going to be Ladies* Day?“ New Republic, (1969.VIL5 d.), 
14-16.
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* * *
; 3 t

m-

Algis Lapšys

Stoviu aš šią naktį, Dieve,
Prieš Tave,
Abejonių apsivylimo ir neapykantos kupinas.
Ir gėda man prieš Tave, Dieve, 
Kad aš toksai esu.

O
Ir klausiu aš Tavęs:
Viešpatie!
Ar tikruma gyvena vien tik mano
Ar galėjei būti toks žiaurus, 
Sukurti tokią maišatį?

mintyse?

Kodėl žmogus neturi būdų
Nugriauti savo kalėjimo nematomų mūrų?
Kodėl gi aš esu tiktai mažutis
Žemės kampelis
Pamirštų marių gale?

Manyje kyla ta mintis,
Kad realybėj glūdi sielos pražūtis.
Baisu man pagalvojus, 
Kad visos kančios 
Yra tik tavo žaismas.

Jaučiuosi nebylys ir aklas ir apkurtęs.
Viešpatie,
Ar yra visam plačiam pasauly
Žmogus, kuris mane suprastų?
Ar mano ausys girdi kitų šauksmus?

Atleisk man, Viešpatie.
Kaip galima man Tau išaiškint
Ką aš jaučiu
Ir ką tai reiškia
— Jei pats aš nesuprantu?
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MUSU TRADICIJOS I

Dabartinės akademikių skaučių draugovės tradicijos yra mažai pasikeitu
sios nuo to laiko, kai jas pradėjo mūsų sesės Lietuvoje, tik dabar jos pritai
kytos prie dabartinių gyvenimo sąlygų. Kiekvienos vietovės skautės turi susi
kūrusios savo ypatingų tradicijų, kurios kilo iš narių išradingumo ar nuotaikos.

Akademikų skautų-čių veiklos svarbiausias metinis pasireiškimas yra nau
jų narių priėmimas. Čikagoje šis priėmimas visada būdavo dviguba šventė, su
sidedanti iš neoficialaus ir oficialaus priėmimo. Ar tai tik prasidėjus rudens 
semestrui, ar net vasarą, pagal galimybes salėj ar lauke, įvyksta kandidatų bei 
kandidačių „įšventinimas". Kadangi Čikaga retkarčiais šlubuodavo brolių gau
sumu, šie priėmimai būdavo daromi ir vienų sesių tarpe. Per įvesdinimo cere
monijas nauji nariai turi atlikti visokius tikrųjų nariri jiems duotus uždavinius. 
Pavyzdžiui, per penkias minutes parašyti dainą, sukurti vaidinimą, ar atlikti 
kokį juokingą uždavinį. Ta proga kandidatai bei kandidatės būna ypatingai pa
puošiami, kad jų kas „nesumaišytų“ su tikraisiais nariais. Pasibaigus kandida
tų „kankinimui", duodama proga jiems atsimokėti tikriesiems nariams. Tokio 
linksmo vakaro metu nariai susigyvendavo, užsimegsdavo draugystės.

Išėjusios programą kandidatės gaudavo spalvas. Jos būdavo įteikiamos įs
pūdingai. Kandidatės užrištomis akimis būdavo vežamos į laužavietę. Kelionės 
metu joms būdavo uždrausta kalbėti ir leista tik dainuoti. Ne vienas keleivis 
nusišypsodavo, pamatęs vieną sese, vežančią „station-wagon“ užrištomis aki
mis bedainuojančių merginų. Dainos vėl surišdavo seses ir pasižadėjimo laužo 
metu visada viešpataudavo skautiška dvasia. Davusios pasižadėjimus, kandidatės 
išpildydavo linksmą laužo programą. Dažnai dėl šalčio, sniego ar lietaus ši 
programa būdavo nukeliama sekančią dieną į salę.

Metinės šventės savaitgalio sekmadienį visi drauge išklausydavom šventų 
Mišių ir kapinėse aplankydavo mirusius narius, padėdami ant jų kapo gėlių 
puokštes.

Kaziuko mugėje Čikagos akademikai skautai,-ės visada dalyvaudavo laiky
dami savo tradicinę kavinę ir knygų kioską. Velykų metu rengdavome rekolek
cijas, kurios ypatingai pasidarė gausios, kai pasklido gandas, kad tėvas J. Ku
bilius duodąs bendrą išrišimą. . . Vasaros metu turėdavome tradicinę canoe iš
kylą į Wisconsin Dells.

Narei ištekant, kitos tikrosios narės suruošdavo jai mergvakarį. Vestuvių 
proga iš skyriaus gaudavo tradicinį albumą.

„Mūsų Vyčio“ spaustuvės kai kurių darbų savo jėgomis atlikimą irgi ga
lima priskaičiuoti prie mūsų laikotarpio tradicijų. Spaustuvės darbų atlikimas 
būdavo pavestas kandidatų globėjams. Susirinkus būriui draugų, spaustuvės 
darbas pasidarydavo beveik malonumas. Puiki proga sueiti, padraugauti ir susi
domėti A.S.S. žurnalu.
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Trakų stovykla. 1969.VIII.28 d. ..

nuotr. G. PenikcT

Trakų stovykloje t. n. Aldona Marjošienė 
skaito įsakymus.

nuotr. G. Peniko

Įdėjęs daugiau darbo, daugiau ir gauni.
Mintys apie ASD veiklą pilnos gražių prisiminimų: vasaros stovyklos, sli

dinėjimas žiemą, literatūros vakarai; juokas ir ašaros slenka pro akis. Arba — 
Kalėdinis balius j kurį pakvietimus išsiuntėm kviesdami narius netiksliai nu
rodę vietą; praleistos dienos stovyklos virtuvėje, kai net sau nevirus reikia 
virti ir planuoti šimtinei; atmintina žiemas stovykloje serenada ketvirtą valandą 
pritariant akordeonui ir sniegui.

Prisiminimų daugybė. Jie yra mums brangūs, nes rišasi su draugystėmis, 
kurios metų metais pasilieka gražios ir stiprios.

Danguolė Markutė-Bielskienė
(A.S.D. Čikagos skyriaus pirmininkė 1965 m.) 

2!3
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Mūsų Pastogėje
DALIA AUŠROTAITĖ. Gimė Wuerzburge, Vokietijoje. Gyveno Aus

tralijoje — Yallowne, Victoria; Brisbane, Queensland iki 1957 m. Atvykusi 
į Ameriką, gyveno New Yorke, San Diego ir Los Angeles. Gimnaziją baigė 
1964 m. ir įstojo į El Camino Junior College, kurį baigė 1966 metais Assoc. 
Arts laipsniu. Studijas toliau tęsė U.C.L.A. universitete, kurį baigė 1968 
metais, gaudama B.A. iš geografijos. Šiuo metu dirba U.C.L.A. administra
cijoje. Į skaučių eiles Dalia įstojo 1955 m. Australijoje. 1961 m., atvykusi į 
Los Angeles, tuoj įsijungė į skautišką veiklą. 1965 m. davė vyr. skaučių 
įžodį, o 1966 m. ASD tikrosios narės pasižadėjimą. Šiuo metu akademikių 
skaučių eilėse Dalia eina L.A. skyriaus arbiter elegantiarum pareigas.

RIMA ROZENBLATAITĖ baigė U.C.L.A. universitetą bakalauro laips
niu iš slavų kalbų. Studijas tęsia toliau, norėdama gauti enzuotos mokyto
jos diplomą.

Rima gimė Švedijoje. Iš ten drauge su savo tėveliais emigravo į Kana
dą (Torontą). Čia pradėjo savo pirmuosius skautiškus žingsnius. Persikė
lusi į Los Angeles, savo skautiškos veiklos nenutraukė. 1964 m., baigusi 
John Marshall gimnaziją, įstojo į Akademikių skaučių eiles. 1965 m. davė 
tikrosios narės pasižadėjimą. 1966 m. Los Angeles ASD skyriaus sekretorė, 
1967 m. ASD skyriaus pirmininkė, 1968 m. ASS visuotino suvažiavimo sek
retorė. 1969 m. stovyklos vyriausia virėja. Rima suranda laiko ne tik skau- 
tavimui, bet ir visuomeninei veiklai. Aktyvi Šv. Kazimiero parapijos choro 
ir L.A. tautinių šokių grupės narė.
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Šių metų gegužės 13 d. Notre Dame Universitetą baigė t.n. IRENA 
NAVICKAITĖ, įsigydama bakalauratą biologijos ir chemijos srityje. Cleve
land© visuomenė pažįsta Ireną kaip aktyvią Čiurlionio ansamblio narę — 
dainininkę, kanklininkę, ansamblio valdybos sekretorę. Irena, būdama 
kanklių mokytoja Vyskupo Valančiaus Lituanistinėje mokykloje, suranda 
laiko ir pamokyti jaunesniąsias kanklininkes. Kolegijoje Irena buvo pir
mininkė American Institute of Biological Sciences. Skautė jau nuo septy- 
nerių metų. Šiuo metu yra ASD Šatrijos Raganos Draugovės pirmininkės 
pavaduotoja sekretorė.

RAMUNĖ KUBILIŪNAITĖ. Birželio 11, 1969 m. pasipuošė magistro 
laipsniu iš anglų literatūros (specialivavosi aštuoniolikto šimtmečio litera
tūroje). Šiuo metu dirba kaip Marketing ir Public relations vedėja vienoje 
prekybinėje leidykloje. Ramunė priklauso Cleveland© filisterių skyriui. 
Yra buvusi Cleveland© ASD pirmininkė. Priklauso Lietuvių Studentų Są
jungai ir yra buvus jos Centro valdybos narė. Universitete aktyviai veikė 
American Marketing Ass’n ir kitose profesinėse organizącijose.

FU. Gerimantui Penikui jo mylimam tė
veliui mirus reiškiame giliausią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Dr. Vincui Kožicai mirus 
žmoną f ii. Birutę ir sūnus nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Seses filisteres Kristiną, Audronę Gelažytes 
ir Amandą Muliolienę, jtį mylimam tėve
liui mirus užjaučiame ir kartu liūdime.

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS
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MIŠRI INTERPRETACIJA

V. Dirda

Tie, kurių nepabaidė kontroversinės 
nuotaikos, supančios solisto Eduardo Ka
niavos ir aktorės Barboros Abramavičiū- 
tės (Kaniavienės) koncertų, turėjo progų 
išgirsti gan įvairių ir įdomių programų. 
Ji prasidėjo su spausdintame lapelyje 
impozantiškai atrodančiu Klovos dainų 
ciklu „Šienapiūtės dainomis“, ciklu ap
gailėtinai panašių ir Kaniavai nepritai
kintų dainų. Klova kaip kompozitorius 
nėra ypatingai iškilus dabartinės Lietu
vos muzikos kūrėjų atstovas, o šis ciklas 
dar be to, turbūt, vienas iš jo mažiausiai 
nusisekusių veikalų. Dainų harmonijos ne
išradingos ir blankiai skambančios. Dai
nos seka viena kitų tuo pačiu lėtoku tem
pu, viena nuo kitos atskirtos vien tik tar
pinių pertraukų. Be to, Kaniavos techni
ka ir balso skambesys labiau tinka operų 
arijoms arba koncertinėms dainoms. Tad 
jo atlikimas šio ciklo lyg koncertinių dai
nų prieštaravo ciklo ryškiem liaudiškiem 
bruožam ir vedė į nevykusiai mišrių cik
lo dainų interpretacijų.

Antroje dalyje dainos buvo žymiai ge
riau pasirinktos ii’ davė Kaniavai tikrų 
progų pasireikšti, parodant savo balso 
lankstumų bei sodrumų ir muzikinį po
jūtį. Schumano „Aš nepykstu“ ir ypač 
Martinio „Širdies džiaugsmas“ buvo jaus
mingai ir jautriai išpildyti. Schumanno 
„Dvi venecietiškos dainos“ buvo šiek tiek 
silpnesnės. Mozarto arija iš operos „Fi
garo vedybos“ ir ypač Handelio arija iš 
operos ,Julius Cezaris“ — dvi arijos rei
kalaujančios labai išdirbtos technikos — 
deja, nepavyko. Ornamentuotosios dalys 
čia buvo pereitos nešvariai ir vietomis be
veik klaidingai. Pasirinkdamas mažiau, 
bet labiau aprėpiamas arijas, Kaniava bū

tų padaręs žymiai geresnį įspūdį. Vakarų 
užbaigia Leoncavallo prologas iš operos 
„Pajacai“ ir Puccinio Skiki arija buvo 
atlikti visai gerai ir davė progos išraiš
kingam išpildymui, nes nereikalavusiam 
viršyti Kaniavos vokalinio sugebėjimo.

Suglaudžiant įspūdžius, Kaniava atro
do riboto pajėgumo solistas, kuris netu
rėtų be didesnio pasiruošimo imtis liau
diško pobūdžio arba techniškai labai 
įmantraus repertuaro. Tačiau jis turi pa
jėgų balsų ir muzikinę sampratų dauge
liui operos arijų bei koncertinių dainų. 
Savo ribose jis yra visai geras solistas, 
kurio labai malonu klausytis.

Jam akomponavo Manigirdas Motiekai- 
tis, atlikdamas savo dalį visai patenkina
mai.

Geriausių šios programos įspūdį paliko 
Abramavičiūtės deklamavimas. Tai buvo 
retai girdimas derinys išraiškos ir sub
tilios interpretacijos, gilaus jausmo ir 
nuosaikios laikysenos. Maironio eilėrašty
je „Jūratė ir Kastytis“ ji nepasidavė pa
gundai jausmus išreikšti draskymusi ir 
isterišku pertempimu. Šio veikalo didin
gumų ji atskleidė prislopintomis ir tuo 
klausytojų juo stipriau veikiančiomis 
priemonėmis. Ir Degutytės lyriškų ir gi
liai jausmingų poezijų ji deklamavo su 
taip pat puikia išraiška. Degutytė — tai 
poetė, kurios vystimųsi bus verta sekti 
ir kuri bus, be abejo, reikšmingas indėlis 
mūsų tautos poezijon.

Didžiausias vakaro priekaištas, kad vo
kalinė programa buvo netinkamai parink
ta. Irgi būtų buvę gerai, jei Abramavi- 
čiūtė būtų deklamavusi ir antroje dalyje. 
Tačiau visumoje reikėtų pasakyti, kad 
koncertas pavykęs gerai.
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS

1969 m. lapkričio 23 d. Čikagoje. Midway House vyko vienos dienos 
A,S.S. suvažiavimas. Vasarą. A.S.S. korespondentinio suvažiavimo metu iš
ryškėjo, kad tarp skyrių ir centro valdybų nėra asmeniško ryšio. Norėdami 
šią spragą sumažinti, Akvarijaus stovyklos stovyklautojai pašildė akivaizdinį 
A.S.S. suvažiavimą, kuri techniškai paruosti sutiko atlikti Čikagos skyrius. 
Buvo nutarta suvažiavimą ruošti Padėkos dienos savaitgalį, kai tuo metu Či
kagoje vyko lietuviu mokslininkų simpoziumas. Buvo tikėta, kad nariai tu
rės progos ne tik peržvelgti savo akademikų skautų veiklą, bet tuo pačiu daly
vauti ir mokslininkų suvažiavime. Norėta, kad ir patys jaunieji nariai gautų 
progą asmeniškai susipažinti su mūsų filisteriais, dalyvaujančiais mokslininkų 
suvažiavime, kurių ne vienas pasaulyje yra jau žinomų.

Suvažiavome iš visur, pasiklausyti nauju ir senų minčių. A.S.S. suvažiavimas
Čikagoje. 1969 m. lapkričio mėn. nuotr. J. Tamulaičio

Suvažiavimo programą paruošė programinės komisijos pirmininkas fil. E. 
Korzonas. Buvo malonu, kad į suvažiavimą atvyko gausus brolių ir sesių skai
čius iš kitų miestų, jų tarpe Korp! Vytis pirmininkas Algis Karalius, F. S. S. 
pirmininkas Algis Avižienis, naujasis A.S.S. vadijos pirmininkas Liūtas Gri
nius, kandidatės į A.S.D. centro valdybą iš Los Angeles sąrašo, t. n. Danutė 
Tuminaitė ir Ina Janušauskaitė ir t. n. Stefa Gedgaudienė ir t. n. Dalia Oran- 
taitė iš Cleveland© sąrašo.
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Suvažiavimui pirmininkavo fil. Rimantas Dirvoms, kandidatas j F. S. S. 
centro valdybos pirmininkus. Sudarius prezidiumą, skyrių atstovai- pateikė trum
pas savo veiklos apžvalgas. Centro valdybų pirmininkai ar jų atstovai pasveiki
no suvažiavimo dalyvius, trumpai apžvelgę metinę veiklą, ir padėkojo visiems 
prisidėj tįsiems prie darbo. Buvo taip pat pateikti „Mūsų Vyčio“ ir Vydūno 
Fondo pranešimai.

Minėdami A.S.S. 45 metų sukaktį, išklausėme garbės nario fil. Br. Kvik
lio paskaitą. Po paskaitos įvyko atskiros ASD bei Korp! Vytis sueigos, kurių 
metu nariai turėjo progos susipažinti su naujais kandidatais į Centrines val
dybas ir išdiskutuoti dabartines korporacijų problemas.

Suvažiavimą uždarant fil. Liūtas Grinius pateikė numatomų darbų progra
mą, ragindamas visus narius įsijungti į bendrą tvarkingą darbą.

R. K.

Vidurio rajono draugininkių kursų dalyvės. nuotr. V. Bacevičiaus

ČIKAGA
Nors studentiška daina mums tikrina, 

kad „Žiedams pražydus širdis apsala“ bet 
Čikagoje šiais metais meilės sezonas buvo 
žiemą. Sveikiname ir daug laimės linkime 
šiom naujom šeimoms: A. S. D. pirminin
kei Virginijai Bobinaitei ir Korp! Vytis 
pirmininkui Broniui Žukauskui; 1969 me
tų A. S. D. pirmininkei Ritai Baraitei ir 

Tomui Kisieliui ir 1968 metų A. S. D. pir
mininkei Rūtai Domarkaitei su Saulium 
Stroku. Sveikiname ir buvusią ASD kan
didačių globėją Gailę Pagirytę susižiedavu
sią su A. Galinaičiu. Daug saulėtų dienų 
linkime fil. Aldonai Tamošiūnaitei ir fil. 
Antanui Rauchui kurie ateinantį rudenį 
planuoja sumainyti aukso žiedelius.
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Ir šiais metais Čikagos akademikų skau
tų grupė naujuosius metus praleido žiemos 
stovykloje kuri įvyko Cabrefee, Michigane. 
Stovyklai vadovavo Fil. Alfredas Kiemai
tis. Programą susidėjo iš linksmo slidinė
jimo ir vakarinių programų.

Sausio 24 dieną įvyko Korp! Vytis ir A. 
S. D. šokiai. Šokiais rūpinosi senj. Vytas 
Januškis.
Vasario 14 d. Gintaro apatinėje salėje įvy
ko Korp!. Vytis ir A. S. D. blynų balius.

Valdžia prie vartų. Iš k. į <7 ...
Trakų stovykla. VIII.28 d. ' ' R' JakubausIcas> P. Molis ir fu. Glodas.

'nuotr. q Peniko
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Sumuštinis
Taigi, va, nuėjau į sueigą ir sužinojau, kad Čikagoje ruošiamas ASS su

važiavimas ir ypatingai kviečiami esamieji ir busimieji ASS valdybų nariai. 
Na, esamasis neesu, tačiau ką čia gali žinoti kas bus busimasis, tai ir apsi
sprendžiau važiuoti, o dar ir draugų nuvažiavęs pamatai, sugrįžęs gali pasa
kyti: suvžiavime buvau. Taip ir kyla tavo prestižas. Mane baugino tik vienas 
dalykas: buvau nesusimokėjęs nario mokesčio. Iždininkas prašė:

— Susimokėk nario mokestį, — sako.
— Gerai, — sakau, — žinau kad tau čia smarkiai veikiant pinigų reikia.
— Mūsų skyriui beveik nieko nelieka; veik viską siunčiame Centro Valdy

bai.
— Tai, tur būt, Centro Valdyba smarkiai veikia, kad jai tiek daug pinigų 

reikia. Ką ji daro? — susidomėjęs paklausiau.
— Susimokėk nario mokestį, tai sužinosi!
Na, o aš, prekių neapžiūrėjęs, pirkti nemėgstu. Taip ir nemokėjau nario 

mokesčio ir tapau „popieriniu“ nariu. Dėl minėtų aukščiau priežasčių į suvažia
vimą važiuoti apsisprendžiau.

Vos tik įėjęs pro „motelio“ duris pirmiausiai sutikau ASS iždininką. Taip 
ir išsigandau. Maniau, kad užklaus: „na, ir ko tu čia nori, ,popierini'?“. Taigi 
greitai pro jį praskubėjęs, kad manęs nepastebėtų, užsirašiau registracijos lape 
ir, sumokėjęs doleriuką, atsidusau, kad ten nario mokesčių netikrino. Įsprukęs 
į salės vidų įsitaisiau kamputyje.

— Va, ir apstačiau, — galvoju, — dabar ir sužinosiu ką daro Centro 
Valdyba, net ir nario mokesčio nesumokėjęs.

Vyko skyrių pranešimai, kaip išpažintys: tiek kartų tą padarėm, tiek kartų 
tą; nelabai svarbu ką, by tik daug kartų, o kas daugiausiai, tai tam vis paplo- 
jam. Nežinau, ar aš užsnūdau šiltame savo kamputyje, ar pavėlavęs atvažiavau, 
tačiau Centro Valdybų pranešimų taip ir neišgirdau: nei ASS, nei ASD, nei 
KV. Gal nujautė kad bus čia „popierinių“. Tačiau girdėjau filisterių valdžios 
pranešimą. Sako, kad suruošė mokslininkų suvažiavimą. Net pašokau, o aš ma
niau, kad Bendruomenė ruošė, tačiau kitas Valdybos narys pataisė: kad tik su
galvojo ir prisidėjo. Na, žinoma, mums galvočių labai reikia. Reikia ir darbi
ninkų, tačiau kur čia žmogus viską gausi. .. Toliau savo pranešimą davė iždi
ninkas. Sakėsi surinkęs nemažą sumą pinigų; daug investavo, kad tą sumą iš
rinktų. Aš lyg ir norėjau smulkesnės atskaitomybės (savo ir kitų pinigus skai
čiuoti labai mėgstu), bet ką gi dabar darysi — nedrįsti klausti, būdamas „po
pierinis“.

Na, o toliau prasidėjo naikinimų sesija. Kažkas pasiūlė atiduoti Vydūno 
Šalpos Fondą. Atiduosi ir, žiūrėk, jau ir nereikia rūpintis; čia visai praktiška 
idėja! Taip pat, pasiūlė metus neleisti „Mūsų Vytį“. Mat, tie kvaili redaktoriai 
ir nežino, kad kai sunku medžiagą surinkti, tai daug lengviau yra nieko neda
ryti! Dar kažkas pasiūlė panaikinti filisterius. Va, čia tai jau visai stipri mintis!

3'2
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Lengviausia filisterius panaikinti, kai jie, apsikrovę diplomais, pinigais, vaikais 
ir kitokiais darbais, sau miega, o jei paims ir atsibus vieną dieną ir pasakys: 
negalima gerti, negalima su mergaitėms išdykauti, negalima visur važinėti; dar 
už Lietuvos laisvę lieps kovoti. Žinoma, kad reikia juos mandagiai j KV ir 
ASD suprašyti, kad per daug iš karto nenugąsdinti, nes dar ims ir atsibus! 
O iš KV ir ASD jie patys greit išeis, nes ką gi veiks seniai studentų organi
zacijoje? Na, o aš kovoti nemėgėjas, „peaceninkas“ irgi neesu, kai pagalvoju, 
tai, tur būt, niekas neesu. Tai saugiausia vietelė! Taigi, taigi, tuos jau filis
terius reikia naikinti! Tik man vienas dalykas nelabai aiškus: rodos, tas kur 
naikinti siūlė — kandidatuoja į Filisterių Centro Valdybą. Taigi dar didesnis 
neaiškumas kyla: kaip jis vadovaus vienetui, kurio egzistencija netiki? A, bet 
ką čia dabar viską gali žinoti! Žiūrėk, nusipiovei vieną koją, nereikia-vieno 
bato ir šalta ir karšta tik vienai, o su medine irgi gali vaikščioti. Tačiau kam 
taip toli galvoti. . . pradės dar galvą skaudėti ir dirbti reikės! Svarbiausiai rei
kia rūpintis šia diena ir žiūrėti, kaip iš tų visų darbų išsisukti.

Suvažiavime aš ir išmokau vieną dalyką! Vienas labai praktiškas žmogus 
pasiplė: viešai nesiplauti savo purvinų marškinių. O aš to, va, ir nežinojau. 
Neturėdamas skalbimo mašinos, vis važiuoju j skalbyklą ir vis viešai savo 
purvinus marškinius plaunu. . .

Taigi, tokie mano įspūdžiai. Suvažiavimas pasibaigė, lyg tai dar ir laukiau 
dainelės, tačiau liepė eiti lauk, o tik kandidatams pasilikti. Pasirodo, kad kandi
datus ypatingai kvietė, o ne busimuosius C V narius. Taigi taip ir iškeliavau 
pro duris, širdyje naujai valdybai linkėdamas: savo darbų ir planų tiek daug 
neslėpti; tai aš nors ir su mažu darbeliu prisidėsiu, gal ir nario mokestį susi
mokėsiu, ir daugiau nebebūsiu

„Popierinis Narys“

Suvažiavome iš visur, pasiklausyti nauju ir senų minčių. A.S.S^ suvažiavimas
Čikagoje. 1969 m. lapkričio mėn. nuotr. J. Tamulaičio
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ PAVASARIO SAVAITĖ

KVIEČIAMI: Visi akademikai skautai-ės, kan- 
didatai-ės, visi filisteriai ir ju šeimos.

VIETA: Dainava; Manchester, Michigan.

LAIKAS: Šių metu birželio mėn. 13-21 d.

TIKSLAS:

Artimiau susipažinti su visais Sąjūdžio bro
liais ir sesėmis, kartu dalyvaujant įdomiose 
paskaitose ir diskusijose, kursuose, literatū
ros vakare, laužuose; kartu pasigėrėti tyra 
pavasario gamta, pailsėti nuo miesto triukš
mo, įtampos ir kartu su pavasariu atgimti 
mūsų AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄJŪDYJE.

FSS Detroito Skyrius

(Dėl daugiau informacijų kreiptis į: Liuda 
Rugienienė, 30717 Lund Drive, Warren, 
Michigan 48093, telef. 313-755-0736).
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