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RUDUO
Man linksma...
Nes pasauly ruduo.
Geltonas, raudonas, auksinis ruduo.
Su juokianuiu vėju.
Su dainuojančiu vėju.
Su kaukiančiu vėju.
Pasauly ruduo.

Pasakykit...
Kodėl rudenį apraudojo poetai..
Kodėl jie pranašauja
Kančią ir mirtį...
Kodėl į spalvingą rudenį...
Jie įvynioja visą savo
Sielvarta ir skausmą? c c
Viso pasaulio niūrumą?..

Man ruduo tai auksinis
Karaliaus lobis...
Tai lietus, kuris nuplauna
Skausmą...
Tai pilka tyla...
Kuri duoda ramybę...
Pasauly ruduo...
Ir man gera.
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GILIAI TIKIME, KAD LIETUVA 
BUS NEPRIKLAUSOMA
UETUVIUSKAUTIJOS 55 METU 

SUKAKTIES PROGA

BRONIUS KVIKLYS 

t
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1973 metai Liet, skautų sąjungai yra 
sukaktuviniai. Šį rudenį įpusėsime mūsų 
gyvenimo šeštąjį dešimtmetį.

55 metų gyvenimo kelias netrumpas 
kiekvieno žmogaus gyvenime, o dar ilges
nis ir reikšmingesnis organizaciniame 
kelyje. Jau vien tiktai faktas, kad organi
zacija tiek metų išgyveno, rodo, kad ji 
buvo ir yra kam nors naudinga, reikalinga.

Skautai yra tarptautinė jaunimo auklė
jimo sistema. Kiekvienas kraštas skautybę 
pritaiko savo reikalams. Taigi vienos šalies 
skautybė skiriasi nuo kitos, tačiau vis dėlto 
lieka nemaža ir tokių bruožų, kurie išlieka 
nepakeisti, neiškreipti. Pirmiausia tai pa
grindiniai skautybės principai - tarnyba 
Dievui, Tėvynei, Artimui, gerojo darbelio 
praktika.

Lietuvių tauta gali didžiuotis, palyginti, 
anksti priėmusi skautybės praktiką. Pir
masis lietuvių skautų vienetas buvo įkur
tas jau 1917 m. rugsėjo 9 d. Voroneže, Ru
sijoje, tada ten veikusioje Martyno Yčo 
lietuvių gimnazijoje. 1918 m. Taganroge, 
Rusijoje veikė lietuvių skautų skiltis. Ta
čiau šiedu pirmieji skautiškieji vienetai 

didesnių pėdsakų nepaliko. Lygiai lietuvių 
skautijos pradžia nelaikomi jau prieš I 
pasaulinį karą Vilniuje ir Kaune veikusieji 
rusų ir lenkų skautų vienetai.

Tikrojo lietuviškai skautiškojo judėjimo 
pradžia laikomas 1918 m. Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, prie Vytauto Didžiojo gim
nazijos, įsteigtas lietuvių skautų vienetas. 
Tiek Voronežo - Taganrogo, tiek Vilniaus 
liet, skautiškų vienetų įkūrėjas yra Petras 
Jurgėla (Jurgelevičius), šiuo metu gyvenąs 
Uniondale, N.Y.

Jeigu skautiškojo judėjimo pradžia Lie
tuvoje sutapo su nepriklausomos valstybės 
atsiradimu, tai formaliai skautiškas judėji
mas turėjo žūti su valstybės okupacija. 
Tačiau iš tiesų taip nebuvo. Tiesa, skautų 
organizacija okupacinės valdžios įsakymu 
buvo uždaryta, nemažas skaičius jos vado
vų suimta, ištremta, nužudyta, vienetai 
išsklaidyti, tačiau nė kiečiausia ranka ne
galėjo nuslopinti skautiškos dvasios ir ne
pajėgė išplėšti iš skautybę mylinčių šir
džių. Tai vienoje, tai kitoje vietoje okupa
cijų metais skautai reiškėsi pogrindyje. 
Skautybės eiles išėjusieji aktyviai daly
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vavo rezistencinėje kovoje. Daugelis jau
nuolių su skauto vardu į Sibiro ir kitas 
tremties stovyklas keliavo, ten vargo, 
kentėjo ir mirė. Tai nėra nuostabu, turint 
galvoje faktą, kad nepriklausomybės me
tais per skautų eiles perėjo apie 100,000 
jaunuolių. O juk kiekvienam gražios skau
tiškos idėjos paliko žymę.

Išeivijoje skautybė spontaniškai atgimė 
jau 1945 metais, II-jam pasauliniam karui 
tik pasibaigus. Atgimė, galima sakyti, ne 
patvarkymais iš viršaus, ne įsakymais, ne 
centrinės vadovybės pastangomis. Trem
tinių stovyklose apsčiai buvo skautiškų 
širdžių, buvusių vadovų ir eilinių 
skautų-čių. Nereikėjo įsakinėti, kad jie 
atkurtų organizaciją. Pirmuosius vienetus 
jie steigė ten, kur jie gyveno, telkė lietu
vius jaunuolius ir jiems vadovavo, nelauk
dami nei atlyginimo, nei padėkos. Lietuvių 
skautų-čių organizacija, su visomis 
šakomis atkurta tremtyje, nepaprastai 
gyvino monotonišką stovyklinį gyvenimą 
ir nuolat auklėjo tūkstančius abiejų lyčių 
jaunuolių Dievo, Tėvynės ir artimo meilės 
dvasioje.

Panašiu būdu skautų organizacija buvo 
perkelta ir į užjūrius. Visose didesnėse lie
tuvių kolonijose buvo įkurti skautiški vie
netai. Skautų-čių organizacija gavo naują 
schematinį planą, turėjo prisitaikyti prie 
skirtingų gyvenimo ir vietos aplinkybių, 
bet iš esmės vėl liko ta pati - lietuviškų šir
džių skautybė.

Lietuviškoji skautybė. kad ir aukštesnių 
fizinių jėgų slopinama, jau 55 metai kovoja 
už geresnį žmogų, šviesesnį lietuvį; 
skautai-ės, darydami mažus gerus darbe
lius, kovoja prieš smurtą bei priespaudą, 
tvirtai tikėdami, kad didžioji neteisybė bus 
neamžina, kad ateis jai galas.

Tiesa, lietuviai jaunuoliai okupuotame 
krašte gyvena sunkius priespaudos metus. 
Jie yra be galo skaudžiai idėjiškai žalojami, 
svetimomis ir žmogaus sielai žalingomis 
idėjomis indoktrinuojami. Jų akys yra už
dengtos, kad laisvės šviesos nepamatytų,

Bronius Kviklys - šio straipsnio 
autorius.

ausys užkemšamos, kad nuolat skriaudžia
mų saviškių aimanų negirdėtų, lūpos už
čiaupiamos, kad karšto paguodos žodžio 
nelaimingam tautiečiui neištartų. O tačiau 
tik labai maža dalis okup. Lietuvos jaunimo 
taikstosi okupantams. Visi geros valios 
lietuviai jaunuoliai jiems brukamą komu
nistiškai rusišką indoktrinaciją atmeta, ir 
toliau ypatingomis priemonėmis kovodami 
už savo krašto laisvę.

Simas Kudirka, Romas Kalanta ir dau
gybė jiems panašių mums žinomų ir neži
nomų jaunuolių yra akivaizdūs lietuviškai 
skautiškų idėjų reiškėjai, nors skautiškų 
uniformų jie nenešiojo ir skautiškųjų liudi
jimų neturėjo.

Tuo metu, kai skautiškasis judėjimas 
Lietuvoje yra uždraustas, skautybė išeivi
joje yra tikroji Lietuvos skautijos tęsėja, 
jos atstovė laisvajame pasaulyje. Bet tai 
dar ne viskas. Išeivijos skautybei patikėtas 
didžiulis uždavinys: išlaikyti mūsų skau
tiškąjį judėjimą lietuvišku ir lietuvišką 
skautybę, atėjus metui, į Lietuvą grąžinti.
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Laikas labai greitai bėga, žmonės sensta 
ir miršta. Bet neturi senti ir mirti lietuviš
ka skautija. Ji turi įstengti prisitaikyti prie 
naujų gyvenimo sąlygų, turi įstengti 
atomominės technikos amžiuje užčiuopti 
neiškreiptą lietuvišką dvasią ir ją ne tiktai 
išlaikyti, bet ir perduoti ateinančioms kar
toms. Labai galimas dalykas, kad Lietuvos 
okupacija bus dar ilga, skaudi ir žiauri. 
Pavergtosios Lietuvos jaunimui ne vis 
tiek, koks yra ir bus lietuviškosios išeivijos 
jaunimas. Jis pirmoje eilėje turi būti tikin
tis, lietuviškas ir doras.

Taigi ir mūsų skautiškųjų vienetų išlai
kymas gal dar kelių ateinančių dešimtme
čių bėgyje yra būtinas, nors tai ir nėra 
lengvas dalykas.

Savo gilų tikėjimą Lietuvos ateitimi mes 
grindžiame viltimi, kad didžiajai neteisybei 

kartą ateis jos gyvenimo pabaiga, kad pa
vergtoms tautoms bus suteikta apsispren
dimo teisė ir kad Lietuva atgaus savo ne
priklausomybę.

Tačiau laisvės bei nepriklausomybės 
niekada niekas veltui neatneša. Ją reikia 
išsikovoti. Tautų kova už laisvę dažnai 
trunka ne tiktai dešimtmečiais, bet ir 
šimtmečiais. Mes giliai tikime, kad Vieš
pats lietuvių tautai skirtas kietas bandymo 
dienas sutrumpins. Tačiau gerai žinome, 
kad tas pats Dievas padeda tiems, kurie 
stengiasi, kurie laisvės prašo ir dėl jos 
kovoja. Taigi ir mūsų skautų-čių organiza
cija turi būti pirmutinė kovos dėl savo ne
priklausomybės apkasuose.

si* *4* *4^ *4* *4^•T*
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MŪSŲ VYČIUI JAU KETVIRTIS 
ŠIMTMEČIO
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Šie metai “Mūsų Vyčiui” yra sukaktuvi
niai. Jis švenčia dvidešimt penkerių metų 
sukaktį. Visą laiką MV rašė apie kitus, 
dabar išpultų ir apie save kai ką pasakyti.

Pradžiai susipažinkime su MV gimimu - 
atsiradimu. Tai nesunku nusakyti, nes dar 
tebėra gyvi jo tėvai.

Fil. v.s. Bronius Kviklys, paruošęs ir iš
leidęs pirmąjį “Vyčio” (taip tada laikraštė
lis vadinosi) numerį, pasakoja, ir savo liu
dijimus turimais komplektais paremia, kad 
“Vytis” pasirodė 1948 m. rugsėjo 25 d. 
Memmingeno lietuvių stovykloje. Tai buvo 
9 puslapių, išklerusia mašinėle rašytas ir 
primityvišku rotatorium spausdintas biu
letenis, skiriamas tiktai Akademinio skau
tų sąjūdžio, korporacijos ir sambūrio 
“Vytis” nariams. Pirmieji bendradarbiai: 
pats redaktorius, a.a. fil. Vacys Augulis (jis 
nupiešė ir biuletenio vinjetę), fil. Al. Fla
teris, fil. Iz. Jonaitis (dabar Australijoje), 
fil. V. Stasiškis, senj. L. Maskaliūnas ir kt.

Biuletenio tikslas visiškai paprastas. 
Pirmajame numeryje jis taip nusakytas: 
“Korporacijos vadovybė pasiryžo suregis
truoti mūsiškius ir per šį kuklų biuletenį 
suburti tiek senuosius, tiek naujuosius 

studentus skautus. Senieji nepažįsta 
jaunųjų, jaunieji senųjų. Dideli atstumai 
neleidžia mums arčiau susieiti, asmeniškai 
susipažinti. Taigi šie kuklūs lapeliai tepa
deda mums suartėti”.

Ir padėjo. Biuletenio, kuris visus ASS 
narius lankydavo kiekvieną mėnesį dėka, 
korporacijos ir ASD nariai susijungė į 
darnų vienetą. Organizacija neiširo ir di
džiosios emigracijos metu, užjūryje sukūrė 
ir išugdė pakankamai stiprius vienetus, 
skyrius, institucijas.

1950 m. “Vytis” perkeltas į Čikagą, 1951 
m. gavo “Mūsų Vyčio” vardą. Pradedant 
1953 m. spausdinamas spaustuvėje. Ligi 
1956 m. galo redagavo Br. Kviklys, 1957 m. 
Eugenijus Vilkas, 1958 m. Vytenis Stasiš
kis, 1959 m. - Algirdas Avižienis, 1960 m. 
Adomas Mickevičius, 1961 m. Antanas 
Dundzila, 1963-65 Vytautas Germanas, 
1966-68 Rimantas Griškelis, 1969-1972 Ra
munė Kviklytė.

Minėdami MV dvidešimt penkerių metų 
sukaktį, mes nieko nauja negalime pasa
kyti, kaip priminti žodžius, parašytus mi
nint MV dešimtmetį 1958 m. lapkričio - 
gruodžio mėnesio numeryje: “Žvilgterėję į
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Prez. A. Smetona pietauja prie skautiško stalo.

“Mūsų Vyčio” dešimties metų kelią, su pa
sididžiavimu matome jo nuolatinį augimą ir 
tobulėjimą”. Deja, praėjus penkiolikai 
metų, to paties nebegalime pasakyti. 
Sunku spręsti ar tai tik Mūsų Vyčio krizė, 
ar tai viso lietuviško gyvenimo išeivijoje 
krizė. Metams bėgant, yra sunkiau ir sun
kiau rasti bendradarbių; skaitytojai-nariai 
dažnai tampa tik vartytojais, bet sunkiau
sia rasti žmogų, kuris apsiimtų nors viene- 
riems metams Mūsų Vytį redaguoti.

Dėl to šiais metais Mūsų Vytis atsirado’ 

keturių redaktorių rankose.
Tikimės, kad mes nebūsime ta karta, 

kuri palaidos “Mūsų Vytį”, nes šiuo metu 
MV tikslas sujungti visus bendraminčius 
yra lygiai toks pat svarbus, kaip prieš dvi
dešimt penkeris metus. Nepamirškime 
skautiškų ir lietuviškų idealų, atsiminki
me, kad tik mes patys savo darbu patik
rinsime lietuvybės išeivijoje ateitį. 0 tam 
nemaža padėti galėtų tolimesnis MV leidi
mo tęsimas.
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NETEKOME FIL. VACIO AUGULIO

BUVUSLKORP! VYTIS PIRMININKĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

BRONIUS KVIKLYS

<X> kX^ **X^ kX> *X* *X* *X* *X* *X^ ^X^ ^X* *X^ <X^ *X* *X* *X^ *JL* *X* *X* *X* ^t4* *3^ *3^ ^3^ SvC
*T* *4* *T* *4* *4* *4* *T* *T* *4* *T* *4* *T* «T* *4* *T* *4* *r* *4* *4* *7* *4* *•* *4* *4* *T* *4* *4* *T* *T* *4* *T* *4^ *4* *T* *4* *4* *4* *4* *4W

Šį rudenį akademinė skautija įžengia į 
penkiasdešimtuosius savo gyvenimo me
tus. Bėgantis laikas atneša ne tiktai eilę 
jaunų jėgų - Sąjūdžio narių, jų protų ir 
širdžių, bet karts nuo karto vis ką nors iš
plėšia iš mūsų tarpo. Mūsų organizacijos 
mirusiųjų bei žuvusiųjų draugovė anapus, 
pagal čia vedamą’ sąrašą, siekė 52. Pen
kiasdešimt trečiuoju buvo įrašytas a.a. 
Vacys Augulis, buv. Korp! VYTIS pirmi
ninkas, ilgametis skautų organizacijos 
darbuotojas, vyr. skautininkas, moksli
ninkas.

MOKSLO KELIAIS

Vaclovas Augulis gimė Batumo mieste, 
Užkaukazėje, lietuvių išeivių šeimoje, kur 
jo tėvai tada gyveno. Į Lietuvą Augulių 
šeima grįžo tik 1921 metais, kai visi karo 
veiksmai mūsų krašte jau buvo aprimę ir 
kai buvo kuriamas naujas gyvenimas. 
Vacys mokėsi Šiauliuose ir 1930 m. baigė 
mokytojų seminariją, kurios baigimo pa
žymėjimas suteikė jam teisę mokytojauti 
pradžios mokykloje. Bet mokytojo profe

sijos jis nepasirinko, - atvyko į Kauną, 
įstojo į Lietuvos universitetą. 1935 m. čia 
baigė biologijos mokslus, gaudamas Vy
tauto Didžiojo universiteto diplomą. Buvo 
uolus studentas. Studijų metu dalyvavo 
Molėtų srities ežerų bei upių ir Šventosios 
uosto hidrobiologiniuose tyrinėjimuose.

1935 m. Vacys paskirtas Zoologijos mu
ziejaus prie universiteto preparatorium. 
Tačiau 1936 m. perėjo į Vidaus reikalų 
ministerijos tarnybą ir buvo pakviestas 
Kriminalinės technikos instituto vedėju. 
Čia ilgesnį laiką dirbdamas gerai sutvarkė 
ir išplėtė laboratoriją, kuri sugebėjo at
likti sudėtingus tyrimus.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos ir įsikūrė 
Kemptene, iš kur 1949 m. emigravo į 
JAV- bes. Apsigyveno New Jersey valsti
joje, Patersone; kiek vėliau persikėlė į 
Bloomfieldą. Nuo 1949 m. ligi savo mirties 
dirbo garsioje Hoffman - La Roche 
bendrovėje. Mokslinio tyrimo srityje pa
siekė didesnių mokslinių laimėjimų bei iš
radimų. Trumpai pažymėtina, kad jam 
pavyko sukurti naujus dažus ir laborato
rinio dažymo būdus. Jie buvo paskelbti
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moksliniuose žurnaluose, nagrinėjami 
specialiose konferencijose, pripažinti tin
kamais ir naudojami net erdvės tyrimų 
srityje. Apie juos plačiau buvo rašyta 
“Draugo” dienraščio kultūriniame priede 
1970.11.28 ir 1972.III.18, o taip pat 
Australijoje leidžiamuose “Tėviškės Ai
duose”. V. Augulis reiškėsi ir spaudoje. 
Biologiniais klausimais rašė “Kosmos” 
žurnale, “Kriminalistikos žinyne”, ameri
kiečių moksliniuose žurnaluose. Bendra
darbiavo ir skautiškoje spaudoje “Skautų 
Aide”, “Vytyje”, “Mūsų Vytyje”, Br. 
Kviklio redaguotai “Akademinei skautijai” 
jis pateikė atsiminimų.

SKAUTIŠKA VEIKLA

Į lietuvių skautų organizaciją V. Augulis 
įsijungė 1923 m. Šiauliuose ir čia dirbo ligi 
1930 m. Tais pačiais metais atvykęs į 
Kauną, įstojo į Lietuvos universiteto stu
dentų skautų draugovę ir aktyviai įsijungė 
į jos veiklą. Pataikė į kritiškąjį momentą. 
Tada šis pirmasis akademinis skautiškas 
vienetas universitete pergyveno didžiulę 
krizę, (žr. Akademinė skautija, 11-18 p.). 
Vacys Augulis ir nedaugelis kitų buvo tie, 
kurie sunkų bandymą išlaikė, tuo tarpu 
kai didžiuma kitų dr- vės narių iš draugo
vės pasitraukė. Likę draugovės skau
tai- ės, sukūrė du atskiru akademiniu 
vienetu - korporaciją “Vytis” ir Studenčių 
skaučių dr- vę. Reikėjo paruošti atskirus 
įstatus, statutus ir suderinti tiek univer
siteto, tiek Liet, skautų sąjungos nuosta
tus, kas nebuvo lengva. Apie tai V. Augu
lis “Akademinėje skautijoje” (21 pusi.) 
rašo:

“Jau su parengtu Korp! Vytis statuto 
projektu, sueigos išrinktieji atstovai (V. 
Kastanauskas, I. Jonaitis ir aš) žygiavome 
į Vyr. skautų štabą, kad šis statutui pri
tartų, nes oficialiai patvirtinti tegalėjo 
V.D. u- to rektorius, kaip autonominės ‘ 

įstaigos vadovas. Ir štai vėl kliūtis. Vyr. 
sk. štabas atsisako pritarti ir net leisti 
korporantiškais pagrindais veikti organi
zuotiems skautams, patardami palikti 
draugovę. Daug valandų sugaišome aiš
kindami, kad senoje formoje likę ir toliau 
tegyvuosime tik popieriuje, jokios veiklos 
nerodydami, gi naujoji forma niekuo ne
pakenks skautiškumui. Pagaliau Vyr. sk. 
štabo atstovai, matydami mūsų kietą už
sispyrimą, leido įteikti Rektoriui statutą 
patvirtinti. 1932 m. pavasario semestro 
eigoje projektas buvo patvirtintas”.

1932 m. rudens semestro pradžioje 
senjorų sueiga korporacijos pirmininku 
(antruoju iš eilės) išrinko V. Augulį. Ne
lengvos buvo pareigos, sunkus darbas, 
bet Vaciui pavyko daugybę kliūčių įveikti. 
Santykiai su Liet, skautų štabu pagerėjo, 
korporacija susitvarkė viduje, gavo tikrai 
gerų narių prieauglį. V.D. u-to studentų 
atstovybės rinkimuose pravedė net du 
savo atstovu: V. Augulį ir H. Lukaševičių. 
1933 m. vasarą korporacija organizuotai 
stovyklavo Palangoje ir dalyvavo Pasaulio 
skautų šefo R. Baden Powellio sutikime. 
Akademinei stovyklai vadovavo pirm. V. 
Augulis.

Tremtyje, 1945 m. buvo atkurta korp! 
Vytis, kuriai ligi 1948 m. rudens vėl Vacys 
vadovavo, kol savo pareigas perdavė tų 
metų rudenį išrinktam naujam pirmininkui 
Br. Kvikliui.

Gyvendamas Kemptene Vacys įsijungė į 
skautišką veiklą, buvo paskirtas rajono 
vadeiva. JAV-bėse skautiškoje veikloje 
nedaug tesireiškė, bet palaikė glaudžius 
ryšius su ASS vadovybe. Jis buvo pasku
tinių ASS rinkimų metu kandidatas į 
kontrolės komisiją. Tik mirtis jį iš kandi
datų sąrašo išbraukė.

Taigi didelę savo gyvenimo dalį Vacys 
paskyrė skautų organizacijai, ypač akade- 

. minei skautijai stiprinti. Jo darbai ir 
nuopelnai yra toki dideli, kad akademikai 
skautai a.a. Vacio Augulio niekada nepa
mirš.

10

10



PASKUTINĖS GYVENIMO DIENOS

A.a. Vacys nebuvo stiprios sveikatos, 
tačiau būdamas blaivus, sveikas protu ir 
siela, įstengė savo gyvenimo metus pra
tęsti. Vienok 1973.V.17 širdies priepuolis 
privertė jį atsigulti į ligoninę, kur jis po 
pakartotinų priepuolių, mirė gegužės 28 d. 
Buvo pašarvotas Gorny & Gorny šermeni
nėje Bloomfielde, N.J. ir birželio 1 d., 
po gedulingų pamaldų Patersono liet. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje/ palaidotas Imma
culate Conception kapinėse, Montclaire, 
N. Jersey.

Liko velionio žmona Tamara Augulienė, 
duktė Dalia Remington (chemikė) ir sūnus 
Vytautas, šį pavasarį baigęs ekonomijos ir 
chemijos studijas Rutgers universitete. 
Pažymėtina, kad Vytautas savo diplomą 
gavo birželio 1 d., t.y. tą dieną, kada jo 
tėvelis buvo laidojamas. Laidojimo apeigas 
atliko kun. Viktoras Dabušis. Velionį paly
dėjo daugybė artimųjų ir jo gerbėjų.

Ilsėkis, mielas Vacy, ramybėje, toli 
nuo gimtosios žemės, kurią Tu taip labai 
mylėjai!

Vacys Augulis, miręs 1973.

*************************************

Akademikų prieauglis prie Šv. Komunijos.
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1972/73 vadovaujančių LSS organų ir 
LSS šakų vadovų rinkimai nebuvo teisėtu 
būdu pravesti ir todėl sukėlė nemaža 
ginčų, susilaukė daugybės skundų. “Mūsų 
Vyčio” redakcija pateikia šiuo reikalu Pro 
memoria, pasirašytą vienuolikos iškilių 
esamų ar buvusių LSS vadovaujančių 
asmenų pasisakymą, kuris tinkamu būdu 
neaiškumus išaiškina.

Sesės ir Broliai, Lietuvių 
Skautų Sąjungos Vadovai,

Lietuvių Skautų Sąjunga - tai kompli
kuota organizacija, susidedanti iš skir
tingų šakų su skirtingomis tradicijomis, 
interesais ir tikslų pabrėžimu, jungianti 
įvairių ideologinių pažiūrų žmones skau- 
tavimo darban per bendrą “Dievui, Tėvy
nei ir Artimui” šūkį. Tokiai organizacijai 
sėkmingai veikti be vidinių lūžių yra 
nepaprastai sunku. Darnų veikimą 
pagrindinai įgalino SKAUTIŠKAS TEI
SINGUMAS IR TEISĖTUMAS, remian
tis bendros veiklos taisyklėmis paremtom 
demokratišku principu, kurio iki šiol lai
kytasi tiek raidės, tiek dvasios, tiek logi
kos prasme. Deja, akivaizdoje praėjusių 
1972 m. LSS vadovybės rinkimų - to svar
biausio įvykio, užtikrinančio teisėtumą - 
turime konstatuoti, kad teisėtumas 
paskutiniuose rinkimuose buvo giliai pa
žeistas. LSS atsidūrė krizėje ir tik atsta

čius teisėtumą galėsime tikėtis vėl broliško 
skautiško bendradarbiavimo, sėkmingo 
skautavimo. To reikalaudami, randame 
reikalo priminti skautijos vadovams, ir 
LSS nariams, apie praėjusių rinkimų 
pagrindinius teisėtumo sulaužymus bei 
pažeidimus.

L LSS SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMO 
PRASIŽENGIMAI TEISĖTUMUI

LSS suvažiavime buvo visa eilė suvažia
vimo prezidiumo padarytų arbitrariškų ir 
neteisėtų nutarimų. Suminėtini sekantys 
svarbesnieji teisėtumo pažeidimai ir su
laužymai:

1. NETEISĖTI MANDATŲ 
UŽSKAITYMAI

Pagal LSS statutą bei suvažiavimo nuo
status, šakų sueigose dalyvaujančių man
datai yra nustatomi pagal atitinkamų šakų 
vadijų pristatytus pilnateisių narių re
gistrus. Šakų narių pilnateisiškumas yra 
nustatomas pačių šakų, pagal jų nuosta
tus. Suvažiavimo prezidiumas pats neturi 
teisės mandato teisę suteikti asmenims, 
kurių pilnateisiškumas neatitinka šakų 
reikalavimams ir nėra patvirtintas 
atitinkamos šakos vadijos ar aukščiausių 
sąjungos organų. Pažymėtina, kad LSS 
nario mokesčio sumokėjimas yra tik viena
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iš kelių sąlygų mandatui gauti ir vien tik 
tuo pagrindu suvažiavimo prezidiumas 
mandato suteikti niekam negali. Kad šakos 
sueigoje dalyvaujančių mandatą nustato 
ne suvažiavimo prezidiumas, o atitinka
mos šakos vadijos, matosi iš eilės teisinių 
normų: LSS Statuto 30 b. par. aiškiai nu
rodyta, kad ASS vadija veda šakos orga
nizacinį registrą. Dar aiškiau, LSS suva
žiavimo nuostatų 17 par. štai kaip pasa
kyta: “LSS SUVAŽIAVIMO BEI SUEI
GŲ dalyvių MANDATUS NUSTATYTI, 
LSS Suvažiavimo Prezidiumui pristato... 
2. Seserijos, Brolijos ir ASS Vadijos - a) 
savo vadijų narių sąrašus, b) joms pri
klausomų padalinių bei vienetų sąrašą, c) 
tuntininkų, vietininkų ir ASS skyrių pir
mininkų sąrašus”. Taigi, nuostatuose aiš
kiai pabrėžta, kad dalyvių mandatą 
NUSTATO atitinkamų vadijų pateikti 
sąrašai, o ne prezidiumas. Tai atsispindi ir 
LSS suvažiavimo nuostatų 20 par., kuria
me sakoma, kad “Suvažiavimo prezidiu
mas... b) registruoja suvažiavimo atsto
vus”, t.y. jis neturi teisės mandatą sava
rankiškai užskaityti, o tik REGISTRUOTI 
pagal LSS suvažiavimo nuostatuose nu
statytas normas.

Aukščiau minėtų mandatų užskaitymo 
normų LSS suvažiavimo prezidiumas 
nesilaikė. Nekreipdamas dėmesio į 
pakartotinus ASS vadijos nurodymus apie 
balsavimo teisės ASS sueigoje neturinčius 
asmenis, prezidiumas leido daugiau kaip 
30 asmenų registruotis balsuoti ASS suei
goje. Tokiu būdu LSS suvažiavimo pre
zidiumas įjungė į ASS sueigą eilę asmenų, 
kurie pagal statutines taisykles, nebuvo 
pilnateisiai ASS nariai ir negalėjo turėti 
balsavimo teisės. Be abejo, toks suvažia
vimo prezidiumo arbitrariškumas galėjo 
nulemti rinkimų rezultatus.

Primintina taip pat, kad suvažiavimo 
prezidiumas nebuvo net nuoseklus šiame 
klausime. Kai prezidiumas pripažino bal
savimo teisę E. Vengianskui, kuris buvo 
Garbės Teismo pašalintas iš LSS be teisės 
sugrįžti, eilė LSS vadovų pareiškė stiprų

Vienas iš šio atsišaukimo signa
tarę - FU. E. Korzonas.

protestą. Jiems prezidiumo pirmininkas 
atsakė, kad LS Brolijos vadija patvirtino 
Vengianską kaip registruotą skautininką ir 
todėl jam yra duodama teisė suvažiavime 
dalyvauti. Šis atvejis aiškiai parodo pre
zidiumo dvigubą standartą, taikytą skir
tingoms šakoms.

Lygiai svarbus ir rinkimų rezultatus 
paveikęs yra suvažiavimo prezidiumo nu
sižengimas LSS suvažiavimo nuostatų 15 
par. (pakeisto LSS tarybos 1972.X.11 po
sėdyje), kuris suformuluotas sekančiai: 
“LSS narys, skautiškoje veikloje dalyvau-
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Nu, o kas girdėjo šitą?...

jąs keliose sakose ar keliuose rajonuose, 
LSS suvažiavime savo nuožiūra pasirenka 
vieną šakos sueigą ir vieno rajono sueigą, 
kuriuose suvažiavime registruojasi”. Šio 
nuostato prezidiumas nesilaikė ir eilei LS 
Brolijos ar LS Seserijos sueigose dalyvau
jančių narių, pageidavusių dalyvauti ir 
ASS sueigoje, leido balsuoti ir ASS suei
goje. Tuo tarpu kiti ASS, LSB ir LSS 
nariai, kurie galbūt būtų norėję dalyvauti 
dviejose sueigose, laikydamiesi nuostatų 
tos teisės neturėjo arba ja nelegaliai nesi
naudojo. Čia reikia pabrėžti, kad bet kokiu 
požiūriu leidimas balsuoti dviejose suei
gose yra visiškai arbLrariškas, prasižen
giąs aiškiai suformuluotiems LSS suvažia
vimo nuostatams. Galutinėje išvadoje, tai 
visiškai pakeitė ASS rinkimų rezultatus. 
Atseit ASS vadovybę išrinko ne ASS na
riai, bet LSS suvažiavimo prezidiumas! 
Tokių pagrindinių nuostatų nesilaikymas 
padaro visus rinkimus arbitrariškus ir 
šališkus ir, todėl, neteisėtus.

2. NUSIŽENGIMAI BALSŲ 
SKAIČIAVIME

Demokratiniame procese balsų skaičia
vimo procedūra yra nepaprastai kritiška. 
Nenuostabu, kad balsų skaičiavimo pro
cedūra yra griežtai nustatyta, nes nuo to 
pareina ir rinkimų teisingumas. Todėl ir 
LSS suvažiavimo nuostatai nurodo kad: a) 
balsavimo vokai atidaromi tik balsų skai
čiavimo posėdyje (par. 41), b) balsai skai
čiuojami viešai, iš anksto paskelbtame 
posėdyje (par. 45), c) Balsų skaičiavimo 
komisija surašo skaičiavimo protokolą 
(par. 46).

Aukščiau minėtos procedūros balsų 
skaičiavime nebuvo laikytasi, tuo 
sukeliant dideles abejones dėl balsų skai
čiavimo rezultatų teisingumo. Pagal suva
žiavimo biuletenio Nr. 3, Balsų skaičiavi
mo komisija surašė galutinių balsavimo 
duomenų protokolą 1973.11.24. Tikrumoje, 
šiame viešame posėdyje nebuvo suskai-

14

14



Vienas iš šio atsišaukimo signa
tarų - FU. J. Dainauskas.

čiuoti visų trijų šakų sueigų dalyvių bal
sai, tačiau buvo suskaičiuoti VISI TIK 
ASS SUEIGOJE DALYVAVUSIŲ BAL
SAI. Šio viešo posėdžio žinomi rezultatai 
rodė, kad ASS vadijos pirmininku ir pirm, 
pavaduotoju buvo išrinkti fil. R. Dirvonis 
ir fil. B. Kožicienė. Pasirodė, kad tai 
nebuvo galutinis posėdis. Kitas posėdis 
įvyko privačiai 1973.11.26, nepaskelbus ir 
apie jį nepranešus net kai kuriems prezi
diumo nariams. Antrame posėdyje buvo 
priskaičiuoti balsai, kurie pakeitė rinkimų 
rezultatus. Taigi rezultatus skelbiąs pro
tokolas yra falsifikatas ir kita prasme: jis 
datuotas 1973.11.24, o ne galutinio posė
džio data.

3. NETEISINGAS RINKIMŲ 
REZULTATŲ IŠAIŠKINIMAS

Net prileidžiant, kad ASS sueigoje da
lyvavusių balsai buvo teisėti - kas aiškiai 
neatitinka tiesai - rinkimų rezultatai buvo 

be jokio teisinio pagrindo išaiškinti vienos 
pusės naudai. Prezidiumas paskelbė, kad 
kandidatavę į ASS vadijos pirmininką ir 
pavaduotoją gavo po lygiai balsų ir kad 
vyresniškumo laipsnis nulemia išrinktąjį. 
Tai jau savaime yra prezidiumo savivališ
kas aktas, nes nėra jokio nuostato, kuris 
nustatytų nulėmimą tuo atveju, kada 
balsai pasidalina lygiai tarp kandidatuo
jančių. Kandidatams gavus po lygiai 
balsų, nei vienas iš jų nebuvo išrinktas ir 
todėl turėjo būti perbalsuojama. Priminti- 
nas dar vienas prezidiumo arbitrarišku- 
mas: panaudotas LSS vyresniškumo laips
nis, o ne ASS šakos vyresniškumo laips
nis, nusprendžiant ASS vadijos pirminin
ko vietos laimėtoją. Tuo pačiu ASS vadijos 
pirmininko pavaduotojo pozicija buvo 
nulemta nesilaikant net LSS vyresniškumo 
principo. Tokiu būdu ir vėl suvažiavimo 
prezidiumas, o ne ASS nariai, “išrinko” 
ASS vadovus.

4. LSS SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMO 
įpARBO TVARKOS LAUŽYMAS

Aplamai, visas suvažiavimas buvo pra
vestas nesiskaitant su LSS statuto ir su
važiavimo nuostatų raide ir DVASIA. Tai 
liudija ir suvažiavimo prezidiumo narės s. 
N. Kersnauskaitės protesto laiškas prezi
diumo pirmininkui v.s. P. Karaliui 
(1973.III.5), kurio viena ištrauka yra 
tokia:

“1973 metų LSS suvažiavime nuo 
pat pradžios buvo prasilenkta su kai 
kuriais suvažiavimo nuostatais. Tai 
nebuvo padaryta su pilno prezidiumo 
pritarimu ar net žinia. Pavienių pre
zidiumo, o tuo labiau komisijų, narių 
daryti “tylūs susitarimai ar įsiparei
gojimai, pakeičią ar aplenkią LSS 
suvažiavimo nuostatus. Prezidiumo 
toli gražu nesaisto ir nepažeidžia jo 
pagrindinės, antrame šio rašto para
grafe* nurodytos funkcijos. Šio su
važiavimo eigoje mano vienintelis, 
kaip prezidiumo narės, keliais atve-

15

15



jais pareikštas prašymas ir buvo, kad 
prezidiumas ir visos komisijos grįžtų 
prie griežto LSS suvažiavimo nuosta
tų respektavimo”.

Ką reiškia citatoje minimi “tylūs” susi
tarimai?

* Tame paragrafe rašoma: "... viena 
pagrindinių prezidiumo funkcijų yra palai
kyti tvarką atskirų komisijų darbuose...”

II. LSS GARBĖS TEISMO VAIDMUO

LSS statutas bei LSS suvažiavimo nuo
statai aiškiai nusako, kad Garbės teismas 
turi rinkiminių ginčų sprendimo jurisdik
ciją.. LSS Statuto 43 par. teigia, kad 
“svarbesniems nusižengimams ideologijai, 
santvarkai ir drausmei teisti yra Garbės 
teismas”. LSS suvažiavimo nuostatai Gar
bės teismo funkcijas apibrėžia sekančiai:

54. Atitinkamas suvažiavimo daly
vis, nesutinkąs su suvažiavimo pre
zidiumo ar komisijų nutarimu, gali... 
b) skųsti LSS Garbės teismui.

55. Garbės teismui gali skųsti per 
dvi savaites, sužinojęs jam nepriim
tiną nutarimą ar veiksmą. Paduoda
mas skundą Garbės teismui, suva
žiavimo dalyvis tuo pačiu laiku turi 
skundo nuorašą paduoti ir suvažia
vimo prezidiumui.

56. Paduotasis skundas automatiš
kai nesulaiko nutarimo ar veiksmo. 
Garbės teismo sprendimas galutinis.

57. Garbės teismas gali nutarti: a) 
skundo nesvarstyti; b) skundą at
mesti; c) atitinkamai nustatyti, kas ir 
kaip turi būti padaryta skundo iš
keltuoju reikalu”.

Nors nei LSS statutas, nei LSS suva
žiavimo nuostatai to pažodžiui nesako, yra 
aišku iš jų konteksto bei teisinės logikos, 
kad skundai liečią rinkimus yra teikiami 
kadenciją baigiančiam Garbės teismui, o 
ne renkamam GT, nes skundų gali atsi
rasti dar rinkimams vykstant, o be to 
pačio naujai rinkto Garbės teismo rinkimo 
teisėtumas gali būti neigiamas. Iš cituotų 
paragrafų taip pat yra aišku, kad Garbės 
teismas TURI PAREIGĄ bylas vienaip ar 
kitaip svarstyti; NET BYLĄ NESVARS
TYTI REIKALINGAS GARBĖS TEISMO 
KOLEKTYVINIS SPRENDIMAS. Nei 
Garbės teismo pirmininkas, nei kiti jo 
nariai pavieniai sprendžiamosios galios 
neturi, nes Garbės teismas yra kolektyvi
nis organas. Nors skundai rinkimų eigos 
automatiškai nesustabdo, yra aiškiai im
plikuota, kad rimtoms priežastims atsira
dus, Garbės teismas tai turėtų padaryti 
kol vienoks ar kitoks sprendimas bus iš
neštas. Atsižvelgdamas į skundo pobūdį, 
Garbės teismas gali eigos ir nesustabdyti, 
bet tai turi irgi būti kolektyvinis Garbės 
teismo sprendimas. Galų gale, iš cituotų 
teisinių normų yra aišku, kad rinkimų 
eigos ir rezultatų apeliavimas Garbės 
teisme yra integrali rinkiminio proceso 
dalis ir todėl, kol rinkiminiai ginčai nėra 
išspręsti, rinkimai nėra pabaigti, nauja 
kadencija nėra prasidėjusi ir naujai išrink
tieji organai neturi teisės perimti pareigų. 
Kol naujieji organai įsiteisėja, SENIEJI 
TĘSIA SAVO PAREIGAS. Kitaip aiškinti 
statutą ir nuostatus yra prasilenkimas su 
juose aiškiai suformuluotais demokrati
niais procedūros principais, teisine logika 
bei analogine kitų organizacijų praktika.

Visos šios aukščiau minėtos Garbės teis
mo funkcijos ir pareigos buvo visiškai 
ignoruotos. Dviejų savaičių bėgyje po va
dinamų rinkimų rezultatų paskelbimo buvo 
pateikta Garbės teismui visa eilė skundų, 
protestuojančių anksčiau minėtų teisėtu
mų pažeidimus. Garbės teismo pirmininkas
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savivališkai nedavė jokios eigos byloms, 
tuo prasižengė savo pareigom, nes nepa
teikė bylų kopijas savo teismo kolegoms ir 
nepravedė vienokių ar kitokių sprendimų. 
(Net bylos nespręsti reikalingas Garbės 
teismo, kaip kolektyvinio vieneto, spren
dimas). Tuo pačiu, aišku, Garbės teismas 
leido toliau vykti teisėtumo pažeidinėji
mams, nesulaikydamas rinkiminio bei 
pareigų perdavimo proceso.

Garbės teismo pirmininko sąmoningas 
ar nesąmoningas savo pareigų neatlikimas 
(net nesiskaitymas su kitų Garbės teismo 
narių prašymu bylas spręsti), ar paprastas 
nesusigaudymas pareigose matosi iš turi
mos korespondencijos (žiūr. 1973.IV.1 v.s. 
Č. Senkevičiaus laišką v.s. A. Saulaičiui ir 
pastarojo 1973.IV.10 atsakymą; t.p. v.s. Č. 
Senkevičiaus 1973.V.18 laišką v.s. L. Gri
niui). Garbės teismo pirmininkas kreipėsi 
ne į savo kolegas, bet į LSS tarybos pir
mininką su klausimu kaip disponuoti skun
dus dėl rinkimų. Iš daugelio ir plačių LSS 
tarybos pirmininko pasisakymų matosi, 
jog jis siekė išjungti Garbės teismo spren
dimus ir skubino rinkimus “užbaigti”. Tai 
aiškėja, pav., iš jo 1973.V.10 laiško, ku
riame sakoma: “Niekur - nė LSS statute, 
nė LSS suvažiavimo nuostatuose, nė kitur 
- nėra tokio dalyko, kaip išrinkimo įsitei- 
sėjimas ar neįsiteisėjimas. Čia kaž kieno 
labai garsiai pučiama tuščia propaganda”. 
Jis užmiršta, jog po 1966 m. rinkimų jis 
pats atsisakė perimti pareigas, kol rinki
mai “įsiteisės” (žiūr. jo laišką buv. Tarybos 
nariams, datuotą 1966 m. X.31 d.). Bet 
svarbiau, yra teisinio pagrindo tokioms 
Tarybos pirmininko kalboms atmesti. Jei 
pagal LSS suvažiavimo nuostatus Garbės 
teismo sprendimas yra “galutinis” 
liečiantis rinkimų skundus, tai reiškia, 
kad Garbės teismas turi teisę net rinkimų 
rezultatus panaikinti. Gi yra aišku, kad kol 
skundai vienaip ar kitaip nėra išspręsti, 
kaip reikalauja rinkimų procedūra, joks 
naujų organų įsiteisėjimas yra neleistinas. 
Iki skundų išsprendimo senieji organai 

eina savo pareigas. Kokiam kitam tikslui 
LSS suvažiavimo nuostatai nustatytų 
dviejų savaičių terminą ir suteiktų Garbės 
teismui teisę daryti “galutinius sprendi
mus”? Tad yra tik logiška, kad naujai iš
rinkta vadovybė pareigų negali perimti iki 
Garbės teismo sprendimo, nes sprendimas 
gali jų išrinkimą panaikinti.

Garbės teismo pirmininkas, LSS Tary
bos pirmininko tiesioginiai ir netiesioginiai 
įtaigojamas, savivališkai ignoruodamas 
kitų Garbės teismo narių teises, nevykdė 
aiškių LSS statute bei LSS suvažiavimo 
nuostatuose nurodytų Garbės teismo 
funkcijų ir pareigų, leisdamas rinkimų 
neteisėtumams tapti “teisėtais”. Tuo pačiu 
naujai išrinkta vadovybė neteisėtai 
perėmė pareigas, nes pateiktų dėl rinkimų 
eigos skundų nesprendė teisėtas' senosios 
kadencijos Garbės teismas. Toks Garbės 
teismo pirmininko elgesys negali būti at
pirktas naujo Garbės teismo (kurio pirmi
ninkas tas pats ir kuris, galų gale, ruošia
si svarstyti skundus), nes naujai išrinktas 
Garbės teismas taip pat neturi 
įsiteisėjimo, kol skundus neišsprendė 
kadenciją baigiąs Garbės teismas.

Viso šito akivaizdoje ar gali būti 
nuostabu, jei tie kurie protestavo prieš 
LSS suvažiavimo prezidiumo savivališku- 
mus ir teisėtumo pažeidimus, yra privers
ti viešai protestuoti rinkimus ir bandyti 
pagal savo sąžinę, prisilaikant teisinių 
normų, neteisėtumus ir jų skriaudas patys 
atitaisyti.

Lietuvių skautų sąjunga yra visuome
ninė organizacija, o ne kurio vieno asmens 
ar asmenų grupės asmeninė nuosavybė. 
Jos veikimo pagrindą sudaro nustatytoji ir 
priimtoji teisinė santvarka, apibrėžta LSS 
statutu ir kitais nuostatais. Įvairūs 
renkami ir skiriami LSS pareigūnai gauna 
narių visumos pavedimą - mandatą orga
nizacijoje tam tikras, LSS nuostatais api
brėžtas funkcijas. Nė vienas, net aukš
čiausiame LSS poste esąs asmuo, neturi 
teisės tą mandatą savivališkai peržengti, o
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jeigu jis tai daro, jis sulaužo LSS narių 
jam parodytą pasitikėjimą ir save diskva
lifikuoja toms pareigoms toliau eiti.

LSS turime savo statutą ir kitus nuosta
tus ir joje visi gražiai tilpome ir sugebė
jome darniai dirbti iki tų teisinių normų 
buvo visuotinai laikomasi. Teisėtumo Są
jungoje išlaikymas, neatsižvelgiant į 
asmenis, jų ambicijas ir užgaidas yra bū
tina sąlyga Sąjungos tęstinumui išlaikyti.

V.s. fil. Vytenis Statkus,
Buv. LSS Garbės Teismo narys

V.s. Stasė Gudauskienė,
Buv. LSS Garbės Teismo narė

V.s. fil. E. Korzonas,
Buv. LSS Tarybos pirmininkas

V.s. Vladas Vijeikis,
Buv. LS Brolijos Vyr. Skautininkas

Ps.. dr. T. Remeikis,
Buv. LSS Tarybos narys

V.s. M. Jonikienė
Buv. LS Seserijos Vyr. Skautininke

V.s. Ona Ščiukaitė,
Buv. LSS Tarybos narė,
ASD Garbės Gynėja

V.s. V. Tallat- Kelpša,
Buv. LSS Tarybos narys

V.s. fil. Jonas Damauskas,
Buv. LSB Vadi jos narys,
ASS Garbės Gynėjas

V.s. J. Vaišnys, S.J.,
LSS Kat. Dvasios vadovas

V.s. Sofija Statkienė,
Buv. LSS Tarybos narė

1973/VI/19 Kun. A. Kezys .suvažiavimo Mi
šių iškilmėse.

■jl*
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AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO 
NARIU AKIVAIZDINIS 

SUVAŽIAVIMAS
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Tik labai retomis progomis akademikai 
skautai-ės susirenka, suvažiuoja. Dažniau- 
,sia savo reikalus sprendžia korespondenti
niu būdu. Tačiau ne viską galima tokiu 
būdu atlikti. Daug geriau susirinkus asme
niškai išsikalbėti.

Vienas iš tokių nedažnų akivaizdinių 
suvažiavimų buvo sušauktas š.m. birželio 
30 - liepos 1 dienomis, Christiana Lodge, 
Ind. vasarvietėje. Jį sušaukė 1970-1972 m. 
kadencijos ASS vadija, fil. v.s. Liūto Gri
niaus vadovaujama.

ASS pilnateisių narių sąrašuose, veda
muose ASS vadijos, buvo 297 pilnateisiai 
nariai, susimokėję nario mokestį. Taigi 
suvažiavimo klausimams teisėtu būdu 
spręsti reikėjo 149 narių kvorumo. Suva
žiavimo mandatų komisija (fil. J. Liubins- 
kas, fil. D. Tallat-Kelpšaitė ir senj. Alg. 
Jasaitis) paskelbė, kad suvažiavime asme
niškai ar įgaliojimų būdu dalyvavo 156 
registruoti pilnateisiai ASS nariai iš 12 
vietovių. Pagal vietoves dalyviai taip 
skirstėsi: Bostonas -1, Čikaga -126, Cleve- 
landas - Į, Colorado - 1, Connecticut - 2, 
Detroitas - 4, Los Angeles - 13, New 

Yorkas ir New Jersey -1, Pennsylvania -1, 
San Francisco - 3, Australija -1, Tailandas - 
2. Iš viso 156 pilnateisiai nariai. Taigi su
važiavimas buvo teisėtas.

Suvažiavimo prezidiumo pirmininku 
buvo išrinktas fil. v.s. E. Korzonas, vice
pirmininku - fil. dr. T. Remeikis, sekreto
riais - fil. K. Jėčius ir t.n. G. Sabaliūnaitė. 
Rezoliucijų komisiją sudarė: t.n. V. Ruiby- 
tė, fil. O. Ščiukaitė, t.n. G. Vindašiūtė, fil. 
J. Damauskas, senj. V. Garbonkus, fil. Br. 
Kviklys ir fil. T. Remeikis. Nominacijų 
komisija: fil. L Kairytė, fil. V. Ruibytė, t.n. 
J. Sakalauskaitė, fil. R. Slėnys ir fil. V. 
Tallat-Kelpša.

Suvažiavimą atidaręs ASS vadijos pirm. 
L. Grinius pateikė veiklos apyskaitą. Išaiš
kėjo, kad padaryta nemažai. Vieni ASS 
skyriai stipriau, kiti silpniau reiškėsi. Įsi
steigė naujas ASS padalinys - Akademinės 
skautijos knygų leidykla ir Knygos klubas. 
Aktingai veikė Filisterių skautų sąjunga. 
Tačiau buvo ir kai kurių nesklandumų, 
ypač santykiuose su LSS Tarybos pirmijos 
pirmininku ir su LSS koresp. suvažiavimo 
vadovybe. Nesklandumai sutrukdė nor-
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Balsavimo metu.

malią ASS rinkimų eigą ir į ASS vadovybę 
“Įvedė” asmenis, kurie iš tiesų ASS kores- 
pondencinio suvažiavimo nebuvo išrinkti 
(žiūr. šiame MV spausdinamą 11 žymių 
skautų vadovų pasirašytą pasisakymą).

Fil. Alb. Vengris pranešė apie Vydūno 
jaunimo fondo veiklą, fil. T. Remeikis apie 
LSS leidyklą ir Knygos klubo pastangas, 
fil. R. Dirvenis apie FSS darbus, fil. R. 
Kviklytė apie “Mūsų Vyčio” rūpesčius. Fil. 
J. Damauskas, ASS garbės gynėjas, nupa
sakojo padėtį, kuri susidarė po LSS rin
kimų.

Suvažiavimo dalyviai labai aktyviai da
lyvavo diskusijose, po kurių vieningais 
balsavimais užgyrė fil. L. Griniaus vado
vaujamos vadijos veiklą ir padėkojo vadijai 
už atliktus darbus. Priimtos rezoliucijos 
(jos ištisai skelbiamos šiame MV numery
je), kuriose konstatuojama, kad LSS 
koresp. suvažiavimo prezidiumas sulaužė 

Visą eilę suvažiavimo nuostatų ir įgaliojo 
1970-1972 m. kadencijos ASS vadiją, vado
vaujamą L. Griniaus, eiti toliau savo parei
gas ir pravesti naujus teisėtus rinkimus.

Suvažiavimo metu buvo diskutuoti ne 
tiktai organizaciniai, bet ir* tolimesnės 
veiklos klausimai. Nutarta sustiprinti ASS 
padalinių veiklą, dėti pastangas įtraukti 
naujų narių ir juos geriau paruošti. Pagei
dauta dažniau šaukti ASS akivaizdinius 
suvažiavimus, studijų savaites, ruošti 
akademines stovyklas.

Pirmosios suvažiavimo dienos vakare 
suvažiavimo dalyviai suruošė labai smagų 
laužą su įvairia įdomia programa. Antro
sios suvažiavimo dienos rytą į suvažiavimą 
atvykęs ASS Čikagos skyriaus kapelionas 
s. kun. Algis Kezys atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė gražų pamokslą. Pamaldų metu visi 
akademikai skautai-ės gražiai giedojo reli
gines giesmes, dauguma priėmė šv. Ko-
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muniją. Paskutiniai posėdžiai įvyko apie 
pietus. Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

Iš viso, šis akivaizdinis ASS suvažiavi
mas buvo labai gerai organizuotas. Prie jo 
paruošimo daugiausia dirbo fil. D. Korzo- 
nienė, fil. R. Dirvenis, fil. L. Grinius, fil. 
Ramunė Kviklytė, fil. V. Vilutytė ir kt. 
Jiems išreikšta nuoširdi padėka.

Suvažiavimo metu dalyviai, suvažiavę iš 
įvairių vietovių, turėjo gerą progą atnau
jinti senas pažintis ir užmegzti naujas. 
Reikia pasidžiaugti, kad visi dalyviai labai 
nuoširdžiai ir aktyviai dalyvavo diskusijo
se, atidžiai svarstė svarbius organizacinius 
reikalus, vienas kitą suprato ir visus nuo
monių skirtumus, jeigu tokių atsirasdavo, 
veikiai suderindavo. Taigi ir visi sprendi
mai buvo arba vienbalsiai, arba tam labai 
artimi.

Suvažiavime, pagal įprastas ASS tradi
cijas, galėjo dalyvauti tiktai tikrieji orga
nizacijos nariai. Svečio teisėmis dalyvavo 
tiktai vienas ne ASS narys - vyr. sktn. 
Vladas Vijeikis, dabartinės LSS Tarybos 
pirmijos narys, asmeniškai ASS vadovy
bės pakviestas.

Reikia pasidžiaugti, kad suvažiavimo 
ruošėjų bei dalyvių pastangos, atliktas 
tolimas kelias ir kiti rūpesčiai nebuvo be 
vaisių: suvažiavimas padėjo Akademiniam 
skautų sąjūdžiui suderinti įvairias nuomo
nes organizaciniais klausimais ir išnešti 
vieningus logiškus nutarimus.

MV Koresp.

Suvažiavime, buvo apie ką ir nusisipsoti.

sf: sf: sj: sfc sf: sįc sfc sfc 4: sfc
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Susimąstę.

Mišių iškilmės, Christiana Lodge
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Sesės svarsto...

Aiškiai, ne viskas taipjau liūdna!
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AKADEMINIO SKAUTU
SĄJŪDŽIO VISUOTINO

AKIVAIZDINIO SUVAŽIAVIMO
CHRISTIANA LODGE, MICH.

1973 M. BIRŽELIO 30- LIEPOS 1 D.

REZOLIUCIJOS
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I. DĖL ASS IR LSS SANTYKIŲ

1. ASS suvažiavimas sveikina visus LSS 
vienetų vadovus-es, tikruosius lietuviškos 
skautijos darbuotojus. Linkime nepasi
duoti gyvenimo spaudimams ir visuomet 
būti tiesaus kelio sekėjais.

2. Suvažiavimas džiaugiasi vis didėjan
čiu ASS narių dalyvavimu Brolijos ir Se
serijos veikloje ir pabrėžia, kad ASS savo 
visumoje buvo, yra ir liks integralinė LSS 
dalis, kaip tai yra nusakyta LSS statuto 6 
straipsnyje.

3. LSS veikla yra pagrįsta demokratiniu 
principu. ASS suvažiavimas atkreipia visų 
skautų-čių vadovų dėmesį, kad pastaruoju 
metu LSS veikla buvo kelių asmenų domi
nuojama, nešaukiant reguliariai akivaizdi
nių ir kolektyvinių LSS organų, Tarybos ir 
Pirmijos posėdžių ir iš viso, nesilaikant 
demokratinio vadovavimo principų.

4. ASS suvažiavimas peikia atskirų LSS 
vadovų bei narių atliktų skautiškųjų vi
daus reikalų išnešimą už LSS ribų, jų skel
bimą neskautiškoje spaudoje, o taip pat 
ASS reikalų skleidimą ne ASS narių tarpe.

5. LSS susideda iš įvairių politinių bei 
ideologinių įsitikinimų narių ir vien tiktai 
dėlto LSS veikloje negali būti oficialiai 
sprendžiami bet koki politiniai klausimai. 
Tie, kurie į LSS veiklą įnešė politines re
zoliucijas ar klasifikuoja LSS narius pagal 
jų politinę veiklą, negali nepakenkti LSS 
skautiškam vieningumui ir todėl ASS su
važiavimas tokius reiškinius smerkia. ASS 
vadovaujasi tik viena politika - aktingu 
dalyvavimu kovoje dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo.

II. D.ĖL LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ

1. ASS suvažiavimas, susipažinęs su 
1972 m. LSS suvažiavimo medžiaga, randa, 
kad suvažiavimo vykdyme buvo pažeista 
eilė LSS statu' ir suvažiavimo nuostatų 
normų ir todėl laiko, kad LSS suvažiavime 
pravesta ASS sueiga yra neteisėta. Tuo 
pačiu ir viso LSS suvažiavimo rinkimų 
duomenys nėra teisėti.

2. 1972 m. LSS suvažiavime pravesta 
ASS sueiga yra neteisėta. Todėl ASS su
važiavimas įgalioja ir įpareigoja 1969-1972
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m. kadencijos ASS vadiją tęsti savo parei
gų ėjimą tol, kol bus išrinkta teisėta nauja 
ASS vadija.

3. ASS suvažiavimas teigia, kad LSS 
suvažiavime pravestoje ASS sueigoje 
įvykdyti neteisėtumai gali būti atitaisyti 
tik naujais, bešališkais visų ASS vadijos 
registruotų pilnateisių narių balsavimais, 
kaip tai nustato LSS statuto 31 straipsnis. 
ASS suvažiavimas įpareigoja 1969-1972 m. 
kadencijos vadiją įvykdyti ASS vadijos 
pirmininko, jo pavaduotojo, garbės gynėjo 
ir keturių Tarybos narių rinkimus per 
septynias savaites po šio suvažiavimo.

III. DĖL ASS VEIKLOS REIKALŲ

1. ASS suvažiavimas, išklausęs ASS 
vadijos ir ASS padalinių bei institucijų 
pranešimus, pritaria jų vestai veiklai ir 
reiškia padėką prie jos prisidėjusiems aka
demikams skautams-ėms.

2. ASS suvažiavimas mano, kad veiklos 
sustiprinimui reikalingi akivaizdiniai meti
niai suvažiavimai bei stovyklos.

3. ASS suvažiavimas įpareigoja 1970 - 
1972 metų kadencijos vadiją dėti visas 
pastangas atstatyti neteisėtumus, įvyku
sius LSS sueigoje, išsemiant visas vidines 
LSS priemones, kad nereikėtų siekti teisė
tumo atstatymo per teisinius valstybinius 
procesus.

^s^^*^^*************************************

Rezoliucijų nurašymas.
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VYDŪNO JAUNIMO FONDUI 
DVIDEŠIMT METU

PASIKALBĖJIMAS SU FONDO 
TARYBOS PIRMININKU 

ALBERTU VENGRIU
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- Broli Albertai, esate ilgametis 
fondo darbuotojas, papasakokite apie 
fondo pradžią.

- Lietuviams studentams visada trūko 
lėšų. Todėl jau 1949.11.18-20 dienomis 
Scheinfelde įvykusiame ASS suvažiavime 
buvo priimtas nutarimas įsteigti SSD ir 
Korp! VYTIS savišalpos fondą. Ir atvyku- 
siems į JAV-bes sąlygos nepasikeitė. Todėl 
ASS centro valdyba nutarė minėtą rezo
liuciją realizuoti. Fondo mintį rėmė visos 
akademikų skautų kartos. ASS suvažia
vimas Clevelande 1951.VIII.18-19 užgyrė 
šalpos bei savigalbos darbą. 1952 m. ba
landžio mėnesį buvo priimti pirmieji Fondo 
įstatai, kuriuos pasirašė tuometinės ASS 
centro valdybos nariai: prof. Ig. Končius, 
D. Kesiūnaitė ir Br. Kviklys. 1952.VI.4 su
daryta pirmoji Vydūno šalpos fondo valdy
ba. Jos pirmininku (valdytoju) pakviestas 
prof. Steponas Kolupaila, o nariais: O. 
Ščiukaitė, Vyt. Mikalavičius, A. Kalvai
tytė, L. Maskaliūnas. Tačiau Fondas prak
tiškai pradėjo veikti 1953 metais, kai ASS 
Čikagos skyriaus valdyba, vadovaujama 
senj. J. Ivanausko, 1953.III.23 paskyrė 
Fondui 300 dolerių auką.

Fondo lėšas didinome įvairiais būdais. 
Tuo metu lietuviškam darbui studentau
jančio jaunimo tarpe buvo didelis entu
ziazmas. Padidinti finansus prad-jome leis
ti kalėdines korteles, jų finansinis pasise
kimas buvo toks didelis, kad ir šiuo metu 
Vydūno fondas laiko kortelių leidimą savo 
svarbiausiu pajamų šaltiniu. Rengdavome 
balius ir pelną skirdavome fondui. Aka
demikų skautų kaukių baliai būdavo visos 
visuomenės laukiamas įvykis. Dirbti bū
davo smagu, nes visi dirbdavo noriai, su 
entuziazmu ir patenkinti rezultatais. Atsi
rasdavo ir aukotojų. Vienas gražus pavyz
dys tai senosios kartos lietuvis Pranas 
Gudas, kuris per eilę metų, kad mėnesį, 
dalį savo pensijos paskirdavo Vydūno 
fondui.

Vydūno fondo pašalpomis studentai 
mielai naudodavosi. Pinigais nesišvais- 
tėme, bet sąlygos gauti pašalpą buvo pri
einamos kiekvienam lietuviui jaunuoliui, 
nežiūrint kokiai organizacijai jis priklauso 
ar kokių įsitikinimų buvo.
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- Kiek suprantu, Vydūno Jaunimo 
Fondo darbas koncentruojasi Čikago
je, bet ar yra koks atgarsis iš kitų 
skyrių?

- Šiuo metu Fondas yra įregistruotas 
Illinois valstijoje, Fondo atskaitomybė irgi 
yra duodama šiai valstijai, dėl to Fondo 
centras yra Čikagoje. Valdybos nariai yra 
tiktai čikagiškiai; jie ir atlieka daugumą 
darbo, pvz. išsiuntinėja korteles ir pan.

Į tarybą, paprastai, mėginame įtraukti 
ką nors iš kitų miestų. Kalėdinių kortelių 
platinimas vyksta visuose miestuose, kur 
yra ASS skyriai. Prie vajaus gražiai prisi
deda Los Angeles skyrius, vadovaujamas 
A. Varno, Clevelando A.S.D., Detroito 
A.S.S.; anksčiau bendradarbiavo Bostono 
ir Worchesterio skyriai, dabar įsijungė 
Hartfordo skyrius.

Skolintojų turime visuose pasaulio kraš
tuose. Pradžioje fondu naudojosi daugiau
sia čikagiškiai, šiuo metu dauguma krei
piasi iš kitų vietovių. Kadangi fondas yra 
inkorporuotas JAV šalpos fondų sąraše, 
sulaukiame prašymų ir iš studijuojančių 
amerikiečių studentų.

- Supratau, kad Fondas teikia pa
šalpas prieinamom sąlygom ir gana 
lengvai, bet ar turite daug vargo su 
pinigų atgavimu?

- Pagal dabartinio valdybos pirmininko 
pateiktą sąmatą, fondo stovį nusako šie 
skaičiai:

Išduota paskolų -
Lituanistinės stipendijos -
Įvairios pašalpos -
Knygų spausdinimas -
Kalėdinių atvirukų gamyba -
Inventorius -
Kitos išlaidos -

Viso išlaidų -

Iki šiol yra paskolų grąžinta - 
Dar yra fondui skolingi -

$45,044.00
4,039.00
3,405.70
4,220.80

19,612.94
644.36

1,177.12

$83,775.14

$25,366.67
$19,677.33

Brolis Liubinskas.

Dauguma grąžina pinigus labai tvarkin
gai. Tačiau atsiranda ir tokių, kurie jiems 
suteiktą paskolą, tur būt, laiko dovana ir 
visus mūsų raginimus ją grąžinti igno
ruoja. Ypač turime sunkumų atgauti pini
gus iš skolintojų, gyvenančių Europoje.

- Kokie Vydūno Jaunimo Fondo 
ateities planai?

- Šiais metais fondas švenčia didelę 
šventę. Minime savo dvidešimtmetį. Ta 
proga Fondo taryba rengia 20 metų veiklos 
minėjimą. Minėjimas įvyks spalio 6 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose. Fondo 
dvidešimtmečio suruošimas yra įmanomas,
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nes ASS narių tarpe yra eilė nepailstančių 
fondo darbuotojų. Čia dalis FSS narių 
randa sau tinkamą kultūrinį darbą. Pavyz
džiui fil. Vytautas Mikūnas su savo 
valdyba jau septyneri metai aktyviai va
dovauja fondo darbams.

Sumažėjus prašymų finansiniai paramai 
studentų tarpe, fondas jaučia, kad ir kitais 
būdais jis turi remti lietuvišką veiklą.

Fondo iniciatyva jaunimui buvo išleista 
antroji laida populiarios jaunimo knygos 
“Gatvės berniuko nuotykiai”, dalinai fi
nansavome ir F.S.S. knygos klubo Akade
mikų skautijos leidyklos išleistą N. Janku
tės knygą “Septintoji stotis”.

Nutarėme kas metai skirti piniginę 
premiją kurioj nors lietuviškoje srityje 
ypatingai pasižymėjusiam jaunuoliui ar 
jaunuolei.

Raginame lietuvius jaunuolius domėtis 
lituanistinėmis studijomis, kurios yra ke
liuose universitetuose. Lituanistinių studi
jų dalyviai gali tikėtis ypatingesnės Fondo 
paramos.

Raginame visą skautišką jaunimą įsi
jungti į fondo darbus, ir reikalui esant pri
siminti, kad mes esame tam, kad galėtu
mėm jums padėti - baigė pasikalbėjimą 
Vydūno Jaunimo Fondo Tarybos pirmi
ninkas.

St* *X* *X* st* <x*
*4® z j“ ^4** *4* *T* **4*
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Broliai Jonas, Bronius ir Vladas.
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AR REIKALINGI 
AKADEMIKAI SKAUTAI?

JIE PATEISINA SAVO BUVIMĄ, 
BET TURI BŪTI SKAUTIŠKESNI

p.s. v.s. ROMUALDAS POVILAITIS

^^^sf:*^^*^^^^^^:^*^**************************

Prieš pradėdamas dėstyti savo mintis 
šiuo klausimu, turiu pirmiausiai pasakyti 
kai ką apie save.

Tapau skautas būdamas 15 metų am
žiaus, Vokietijos D.P. stovykloje. Skau- 
tavimas, skautų organizacija ir jos vado
vai man nuo pat pradžios labai patiko. 
Vilkiuku niekada neturėjau progos būti, 
nes vilkiuko amžių pragyvenau įvairiose 
vietovėse, bėgdamas nuo sovietų.

Paskautavęs vienerius metus, įsirašiau į 
oro skautus ir įsigijau trečią patyrimo 
laips ų. Oro skautai man dar labiau patiko, 
nes be stovyklavimo ir iškylavimo, galėjau 
dieną- naktį statyti lėktuvų ir sklandytuvų 
modelius. Man patiko rankdarbiai, taigi 
oro skautai buvo “mano arbatos puodu
kas”.

Persikėlęs gyventi į Ameriką drauge su 
vienu pirmųjų emigrantų būriu, atvykusių 
į šį pilną pažadų kraštą, vėl .pradėjau dar
buotis su skautais. Ruošėme iškylas, 
mokėmės patyrimo laipsnių programos, 
stovyklavom, dainavom ir sueigavom. 
Netrukus pasiekiau tokį amžių, kada rei
kėjo apsispręsti, ar išeiti į pensiją, ar 
prašyti skautų vyčių, kad priimtų kandi
datu pas save. Tą sprendimą padariau 
gana greitai, neprarasdamas daug nemigo 
nakčių.

Po įspūdingo ir neužmirštamo skautų 
vyčių įžodžio karštą vasaros naktį miške, 
buvau pripažintas kaip tinkamas skautų 
vyčių šakos narys. Nuo to laiko vyčiauju, 
eidamas įvairias pareigas ir atlikdamas 
darbus skautų vyčių tarpe, pradedant 
būrelio vado, draugovės vado, židinio 
seniūno ir 1.1.

Kaip ir kiekviena valstybė, organizacija 
ar net klubas bei sambūris bendraminčių 
žmonių, skautai vyčiai savo veiklos istori
joje yra turėję ir turi iškilesnių, veiklesnių 
metų - laikotarpių ir blogesnių - merdė
jimo laikmečių.

Nuo ko šie derlingi ir nederlingi veiklos 
laikotarpiai priklauso, sunku pasakyti. 
Akademikų skautų sąjūdis, kiek aš paste
bėjau, turi panašių bėdų ir panašių 
džiaugsmų, kaip ir skautai vyčiai. Pas 
akademikus yra skautų vyčių- akademikų, 
taip, kaip ir pas mus yra akademikų skau
tų vyčių. Abi organizacijos turi šiek tiek 
bendro ne tiktai narių amžiaus požiūriu, 
bet ir kas liečia narių priklausomybę abie
jose organizacijose.

Narių skaičius abiejose organizacijose, 
entuziazmas, veikla ir atliekami darbai 
yra labai panašūs į akcijų rinką (stock 
market). Kyla, krenta ir vėl kyla. Tam yra 
labai daug priežasčių, kurias visas sunku 
išskaičiuoti, ar net iš viso jas pažinti.
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Suvažiavimo prezidiumas

Akademikams skautams aš niekada 
nepriklausiau, nors esu buvęs akademikų 
ruošiamuose įvykiuose. Grįžęs iš kariuo
menės, buvau pakviestas į akademikų 
sueigą, bet daugumos narių nepažinau; 
niekas nekreipė į mane dėmesio, nesiūlė 
registruotis ir neužmetė meškerės su 
lengvai apžiojamu kabliuku, tai ir 
nepagavo.

Kaip man atrodo, iš šalies žiūrint, 
akademikų skautų veikla? Pradėkim su 
skautų įkūrėjo idėjomis.

“Skautybė tai yra nežinomų kraštų tyri
nėtojų veikla ir savumai, pagrįsta parū
pinta žaidimų ir pratimų sistema, kuri 
atitinka jų norus ir instinktus ir tuo pačiu 
laiku yra pamokoma”. Skautybės vienas iš 
svarbiausių ir mėgiamiausių dalykų yra 
“suteikimas veikliai gyventi po atviru 
dangum”.

Galima suminėti dar daugiau, bet pana- 
grinėkim tiktai šias B. Powellio idėjas. Šie 
principai tinka visoms skautų šakoms ir 
jais reikia vadovautis. Atskirose skautų 
šakose tie principai yra skirtingai inter
pretuojami, bet vistiek gilumoj jie lieka 
tie patys. Atitolimas nuo šių B.P. dėsnių 
(principų) reiškia atitolimas nuo originalios 
skautybės idėjos.

Be didesnių išvedžiojimų, pasakysiu, 
kad reikia stengtis tiek akademikams, tiek 
ir skautams vyčiams daugiau skautaujant 
gyventi gamtoje, vengti salių, prirūkytų 
kambarių, balių, pokylių, arbatėlių ir 1.1. 
Reikia praleisti daugiau laiko gamtoj, 
einant pėsčiomis, važiuojant dviračiu, 
sportuojant, stovyklaujant - o ne bėgti iš 
automobilio tiesiog į salę klausytis paskai
tų, dažnai neturinčių bendra su skautybė.
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Skautas gamtoje. Nuotr. P. Vitkaus

Tokiu būdu skautauti - nebuvo įkūrėjo 
idėja. Akademikams geriau tiktų ekspe
dicijos į botanikos sodus, geologinių tyri
nėjimų vietas, okeanografijos institutą, 
planetariumą ir kitas vietas, įjungiant į 
šias išvykas atitinkamas akademinio lygio 
paskaitas.

Mes visi, bet ypatingai akademikai, kas 
kart daugiau atitolstam nuo tikrosios 
skautybės. Mūsų išvykos į gamtą keletai 
dienų slidinėti tampa daugiau vakaruško
mis, kartais net su išgėrimais, taip kad ne 
vienas su skaudančia galva po nemigo nak
ties sekantį rytą neturi jėgų nei noro eiti 
slidinėtų

Ar tai yra “skautavimas”? Kam daryti 
tokias “iškylas” skautų vardu? Kas yra 
skautiška išgėrime? Vien dainavimas, 
“geri laikai”, triukšmavimas ir linksmini
masis nėra skautavimas. Visi šie dalykai 
turi turėti savo ribas ir vietą.

Galų gale, prieiname klausimą, ar 
reikia skautų akademikų. Pasvarsčius nei
giamas ir teigiamas puses, prieinam prie 
atsakymo “Taip”.

Daugelis mūsų jaunimo išvažiuoja į toli
mesnes vietoves studijuoti, gilintis spe

cialybėje ar įsigyti aukštesnių laipsnių. Tą 
nevisada galima atlikti arti savo namų - 
todėl ir reikia išsikelti į tolimus universi
tetus. Taigi kai kuriose vietovėse, toli nuo 
lietuviškų kolonijų ir lietuvių kultūros 
centrų, susirenka net keliolika studentų, 
skautų akademikų, kur ir vėl gali organi
zuotai vykti akademinis skautavimas. Tuo 
'būdu jaunimas neatitrūksta nuo lietuviš
kos veiklos, turi progą lietuviškai kalbėti, 
tobulinti save skautiškame ir lietuviškame 
asmens ugdyme.

Daug akademikų dirba skautų viene
tuose, pradedant vilkiukais ir baigiant 
skautininkų ramove. Dalis akademikų 
dirba lietuviškoje spaudoje ir atlieka dide
lius uždavinius su gražiais rezultatais, 
■leisdami knygas, žurnalus bei periodinę 
spaudą.

Reikia paminėti ir vieną svarbią akade
mikų veiklos gerovę, tai bendravimas 
lietuvių studentų ir studenčių, dažnai ve
dančių į neišskiriamą draugystę ir lietu
viškos šeimos sukūrimą. Akademikų šeimų 
mūsų tarpe yra gana daug ir aš manau, 
kad didesnis jų skaičius susipažino skautų 
akademikų eilėse.

Blogiausias atvejis, koks tik gali būti 
mūsų jaunimo tarpe, tai nepriklausymas 
nė vienai lietuviškai organizacijai. Tokie 
jaunuoliai greit nutautėja, išsiskiria nuo 
lietuvių, pamiršta savo kalbą, susimaišo 
su ta milžiniška pilka mase, kuri, man 
asmeniškai, neteikia ypatingesnio pa
trauklumo.

Įpatingai paskutiniu laiku etniškos gru
pės, neišskiriant ir lietuvių, gauna daug 
dėmesio ir pagarbos šio krašto politikoj ir 
gerbūvyje. Jos turi jėgą ir vietą šiame 
krašte, taigi negėda priklausyti lietuvių 
grupei ir save vadinti lietuviu, o taip pat 
kitiems leisti žinoti, kad tu esi lietuvių 
kilmės.

Skautai akademikai prisideda prie lietu
vybės išlaikymo už Lietuvos ribų. Tai yra 
dar vienas stiprus balsas, reikalaujantis 
akademikų tolimesnio gyvenimo, veiklos, 
vieningumo ir darbo vaisių.
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PAS MAIŠTININKUS

SUMUŠTINIO SPECIALAUS 
KORESPONDENTO REPORTAŽAS 

IŠ A.S.S. SUVAŽIAVIMO
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Užsidėjau tamsius akinius. Plaukų sky
rimą perkėliau iš kairės į dešinę. Nors 
širdis plakė smarkiu tempu, kaž kaip jau
čiausi saugi ir pasiruošusi. Mano rankose 
buvo svarbus uždavinys. Patikimi šaltiniai 
pranešė, kad birželio 30 d. - ir liepos 1 die
nomis, Christiana Lodge turi įvykti kelių 
maištininkų, norinčių sugriauti skautijos 
pamatus, svarbus suvažiavimas. Esu spe
ciali Sumuštinio korespondentė. Kai buvau 
paukštytė, rankovė nuo viršaus iki apačios 
buvo nusėta specialybėmis. Dabar krūtinę 
puošė medaliai; beveik į generolus tinku. 
Dėl to, jausdama skautišką pareigą, pama
niau, kad turėsiu būti skautiškoji “Orleano 
Mergelė” ir vykti į maištininkų susirin
kimą.

Dviratį paslėpiau krūmuose, ir lyg 
niekur nieko, švilpaudama patraukiau ke
liuku ten, kur tolumoje tūnojo seni apsi
lupę namukai. Aplink nesimatė žmonių. 
Pasukau prie ežerėlio. Vandenyje krykš
tavo apie dvidešimt jaunamečių vaikų. 
Nejaugi, minutę suabejojau, būsiu patai
kiusi į Montessori namukų pikniką.

“Paskubėk sese”, - prašneko blondinė 
moteris. “Visi jau geras pusvalandis kaip 
posėdžiauja”.

Man viskas buvo aišku, kad vaikai čia 
buvo suvežti, suvažiavimui duoti tam tikrą 
nekaltybės atmosferą.

Salė buvo pilna. Nustebau, nes maniau, 
kad tik keli maištininkai dalyvaus. O čia 
mandatų komisija dar pranešė, kad beveik 
du trečdaliai narių atsiuntė įgaliojimus 
arba dalyvauja asmeniškai. Kaž kas buvo 
ne taip, kaip mano oficialiuose raštuose 
buvo sakoma. Iš dalies padėkojau Dievui, 
kad tiek žmonių buvo. Mano šnipiškos 
pareigos pasidarė lengvesnės. Nusižiūrė
jau gražų tamsiaplaukį ir atsisėdau šalia.

Į mane jis iš pat pradžių daug dėmesio 
nekreipė. Kaip visi kiti salėje, pastatęs 
ausis klausėsi.

Suvažiavimą pravedė baltaplaukis 
aukštas rimtos išvaizdos vyras. Tokie kaip 
jis visada filmuose vaidina teisėjus arba 
tiesius generolus.

- “Kas jis?” timptelėjau už rankovės ir 
paklausiau gražuolio.
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- “Iš kokio kaimo tu atsiradai”, jis man 
nepermandagiai leptelėjo, - “Tai buvęs 
pirmijos pirmininkas, A.S.S. pirmininkas. 
Visur pasižymi savo taktu ir teisingumu”.

Tur b,t jam patiko mano plaukų skyri
mas, perkeltas iš dešinės į kairę, nes man
dagiau dar pridėjo, - “0 jo vicepirmininkas, 
tai vienas iš Lituanus pirmūnų, Akademi
nės skautijos leidyklos pirmininkas”.

Kilstelėjo ranka... • ■ >
- Taip Liūtai”.

A SS Pirmininkas FU. L. Grinius.

Supratau, kad čia kalba tas buvęs A.S.S. 
pirmininkas, kuris nori amžiais likti pir
mininku ir savo pareigų niekam neatiduoti. 
Ir gi, pagalvojau, žmogus. Turi šeimą 
manytum, kad norėtų su jais pabūti, pa: 
ilsėti, paatostogauti, vakare knygą paskai
tyti. Pasiliktų laiko savo gyvenimui, o 
dabar laikosi įsikabinęs tų pareigų ir nei su 
kuolu jo neišvarai. Bet daug nepykau, nes

FU. Danutė Korzonienė

oficialūs, per Ameriką pasiųsti raštai sakė, 
kad jis tai nesveikas žmogus. 0 tokiem tik 
reikia atleisti, suprasti ir nepykti.

- “Ar tu žinai, kad jis įkūrė skautus Či
kagoje?” - Toliau jau įsismaginęs šnibždėjo 
man gražuolis.

Dabar kalbėjo toks akiniuotas, žilstan
čiais plaukais vyriškis.

Iš pavardės atpažinau, kad čia vienas iš 
tų daug išgeriančių skautininkų, kuriems 
pirmijos pirmininkas liepė nuo svaigalų 
nulipti.

- “Beveik tvarkoj vyras”, vėl aiškino 
tamsiaplaukis, “Tik jau tikras keturkam
pis, net stikliuko vyno su draugais neiš
geria. Sako jei skautas blaivus - tai blaivus. 
Bet dėl akademikų skautų iš kailio neriasi. 
Atkūrė ASS Vokietijoje, pradėjo Mūsų 
Vytį, vienas iš Vydūno fondo steigėjų, 
Akademinės Skautijos autorius, garbės 
teismo narys...”

Gražuolis nebaigė šnibždėti visų aki
niuoto kalbėtojo nuopelnų, kai staiga kilst 
kita ranka.
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“Dana”.
Supratau, kad čia ta kita, kuriai liepė 

nuo svaigalų nulipti. Aukšta, plona - tai 
tikrai ji.

“Tur būt išgeria, kad taip išdžiūvus?” - 
Norėjau parodyt, kad ir aš šį tą žinau.

“Ką tu?.. - per garsiai sušuko gražuolis.
“Aš manau diet coke” - pasitaisau. 

Matau, kad nepataikiau. Užpykdysiu kai
myną, ir tada vakare sėdėk viena prie 
laužo. Reikia ir savo interesus saugoti. 0 
gal tie oficialūs šaltiniai, kurie mane 
informuodami kokią klaidelę padarė.

Kada atsistojo kalbėti brolis Rimas, 
atsidusau.

Vien iš išvaizdos jis atrodė veržlus toks, 
kuris per kitų galvas liptų į laimę ir šlovę. 
Supratau, kad čia ir bus šuo pakastas.

- “Mes su Birute* (ta kuri nesupranta, kad 
paskautininkas vyras yra aukštesnis už 
skautininkę moterį) siūlome, kad abiejų 
pusių kandidatai pasitrauktų ir išrinktu- 
mėi i visiškai naujus asmenis.

Negalėjau tikėti, kad ir čia mano oficia
lūs raštai klydo. Kaž kaip viskas nesilipdė, 
kad tie, kurie daugiausia dėl skautijos 
dirba, dabar norėtų ją griauti. Pirmą kartą 
pasijutau nemaloniai šnipės pareigose.

Sutemo. Prie ežerėlio degė laužas. Buvo 
kaž kaip ramu. Jautėsi tikras kartų susi
jungimas - be pykčio, be neapykantos. 
Dalinomės dainomis. Pastebėjau, kad 
kojos nebedreba, širdis smarkiau nebe- 
plaka. Pagaliau, išdrįsau nusiimti tamsius 
akinius.

V.

*1* *>1* *X*%*>X**** *•* *•* *T*

"LAIŠKU LIETUVIAMS" 
KONKURSAS

“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą, 
tema “KAS PADEDA IR KAS KENKIA 
IŠLIKTI LIETUVIŠKAJAI IŠEIVIJAI”. 
Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 
žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus 
autoriaus tikrąją pavardę, adresą bei tele
foną atskirame vokelyje, atsiųstas redak
cijai iki šių metų gruodžio mėn. 15 dienos 
šiuo adresu: Laiškai Lietuviams, 2345 W. 
56th Street, Chicago, Ill. 60636. Konkursui 
atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuo
savybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose 
Lietuviams”.

Už geriausius straipsnius skiriamos 
penkios premijos: I -150 dot, II - 100 dol., 
III - 75 dol., IV - 50 dol., ir V - 25 dol. Pre
mijų mecenatai: dr. Leonas Kriaučeliūnas - 
200 dol., Ona ir Vincas Kuliešiai - 100 dol., 
Stefanija Rudokienė - 50 dol. ir dr. Ferdi
nandas Kaunas - 50 dol.

Laimėtojams premijos bus įteiktos 
“Laiškų Lietuviams” koncerte 1974 m. 
vasario mėn. 2 d., šeštadienį, Jaunimo 
Centre. Programą atliks Gina Čapkauskie- 
nė ir Nerija Linkevičiūtė, akompanuojant 
Alvydui Vasaičiui.
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