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TURINYS

50 metų organizacijos jubiliejus nėra 
kasdieninis įvykis. Jei sunku buvo lietuviui 
per Vokietiją į tolimą Šiaurės Ameriką ir 
Australiją persikraustyti, tai dar sunkiau 
buvo tą padaryti organizacijai. Skautai 
akademikai ne tik tą padarė, bet tuo pat 
metu sugebėjo išaugti nariais, skyriais ir 
jauna vadovų karta.

Jubiliejui paminėti buvo skirtas pasku
tinis 1974 metų numeris. Kol medžiaga 
susirinko, iki ji buvo paruošta spaudai, 
praėjo daugiau laiko, nei buvo planuota. 
Naudota medžiaga buvo gauta iš A.S.S. 
Vadi jos, Programos komisijos, tiesiogiai iš 
dalyvių-prelegentų, 1974 metų stovyklos 
laikraštėlio “Via meliora!”, įvykių progra
mų ir kitų šaltinių.

Viliamės, kad šis numeris liks 1974 - 
Jubiliejinių - metų pagrindinių įvykių ir 
svarbiausių temų atspindžiu, pradedant 
šventėmis Čikagoje ir baigiant minėjimais 
kitose vietovėse.

Visiems autoriams, foto reporteriams, 
talkininkams, bendradarbiams, padėju
sioms šį numerį sukurti, tariame nuoširdų 
ačiū.
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PO PENKIASDEŠIMTIES METU

Jonas Dainauskas

Besirūpinant mums keliems, 1924 m. 
rugsėjo mėnesi atėjusiems į Lietuvos uni
versitetą, jame suorganizuoti studentų 
skautų draugovę, junginį, kuris mūsų tuo
metiniu manymu turėjo mums padėti ne
nutraukti ryšių su Lietuvos skautija ir 
padėti mums patiems skautauti studijuo
jant - mums visai neatėjo galvon mintis 
apie tai - kas iš mūsų sumanymo bus po 
penkiasdešimties metų!

Studentų Skautų Draugovės iniciato
riams skautavimas buvo “įėjęs” į kraują, 
bet asmeniško dalyvavimo tuometinėje 
lietuvių skautų veikloje mums nepakako. 
Mes panorėjome susiburti į specifinį skau
tišką vienetą tuo pagrindu, kad mes*tapo- 
me studentais. Tai buvo tada LSS gyve
nime visai nauja mintis, neturėjusi prece
dento net ir visame Skautų sąjūdyje. 
Užtat, būtų net nuostabu jei mūsų suma
nymo vykdymas būtų sklandžiai pavykęs 
ir Studentų Skautų Draugovės veikla būtų 
buvusi be šešėlių ir klaidžiojimų.

Veik iš karto pamatėme, kad skautų 
skilčių, draugovių iki foliniai veikimo būdai 
nedaug kuo galėjo mums padėti siekiant 
toje draugovėje įgyvendinti mūsų užsimo
jimą. Betaikant senus skautiškos veiklos 
metodus, išbandytus daugiausia su moks
leiviais miestelėnais, kurie į skautiškus 
vienetus susiburdavo mokyklomis ar pa
našiais pagrindais, pirmučiausia ir bandėm 
tuos metodus pritaikinti studentų gyve
nimo ir darbo sąlygoms, o paskui pradė
jome bandyti rasti naujus veiklos būdus.

Pati studento skauto idėja per 50 metų, 
nukeliavo labai margą kelią. Drauge, 
vienok, toji pati idėja liko ne tik nuostabiai 
gyvybinga, bet savo esmėje liko toji pati, 
nežiūrint į įvairiausias audras, palietusias 
ir lietuvių skautų sąjūdį ir visą mūsų kraš
tą, kraštui vėl praradus laisvę ir dideliam 
lietuvių būriui atsidūrus išeivijoje.

Steigdami SSD mes iš karto panorėjome 
būti ir skautais ir studentais, nors ir nesu
vokdami tada, kuriam iš tų dviejų elemen-
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Rasimo autorius, fit. Jonas Damauskas 
70 metu pagerbimo metu čikaaoie 
WUJI.IO. • y J '

Foto J. Tamulaičio

tu duoti pirmumą. Visas tas mintis labai 
greitai pradėjo jaukti, painioti ir net 
griauti mūsų universitete įsivyravusios 
politinės aistros. SSD, nebūdama korpora
cija, nedraudė savo nariams dalyvauti ir 
sroviniu studentišku organizacijų veikloje, 
būti ir tų organizacijų nariais. Tai irgi 
veikė ano laiko studento skauto ideologi
nės išraiškos formas.

Laikui bėgant mums paaiškėjo, kad stu
dento skauto sąvoka, ypač išorine prasme, 
stipriai skiriasi nuo skauto sąvokos. Gal 
būdingiausias bruožas studento skauto: 
individualiai, o ne skiltimis, kasdieniniame 
gyvenime įgyvendinant skautiškos savi
veiklos dėsnius, viską siekti ir atlikti kuo 
geriausiai, niekad nesiliaujant siekti ką 
nors naujo išmokti ir, kas svarbiausia, 
niekad nebijant vis mokytis ir mokytis. 
Kiek tai pajėgia suprasti paskiras akade
mikas skautas, 50 metų praeitis rodo, kad 
tai, visų pirma, priklauso nuo kandidačių 
bei jumorų globėju veiklos, jų sugebėjimo 
studentų skautų sąvokos supratimą įskie
pyti kandidatėms bei juniorams. Užtat, 
atrodo, kad studentų skautų idėjos esmė 
per 50 metų liko toji pati ir ji ir šiandieną 
sudaro visos ASS ideologijos esmę.

Korp! Vytis ir ASD nariai esmėje yra 
skautai, bet visų pirma studentai skautai, 
studentai-akademikai. 0 filisteriai, kurie 
jau nuo seniai mūsų Sąjūdyje sudaro arit
metinę daugumą, savo veikloje irgi vado
vaujasi tuo pat principu - gyvena akade
miko gyvenimu. Atsiradus pirmiems filis
teriams mes galvojome, o sesės Girdaus- 
kienės žodžiais panašiai galvojo ir studen
čių skaučių filisterės Lietuvoje, kad filiste
riai turi būti ir moraline ir materialine 
prasme atrama studentų skautų veiklai. 
Tada taip pat buvo aišku, kad mūsų spal
vos mus visus jungia į vieną šeimą. Toji 
pati mintis ir šiandieną sudaro pagrindą 
tarpusavio ryšio tarp ASD, Korp! Vytis ir 
FSS: visi ASD ir Korp! Vytis nariai, bet 
kada ir bet kur savo padaliniuose gavę 
spalvas yra vienos ir tos pačios skautų 
akademikų šeimos nariai.

’ Pažiūrėjus į ASS 50 metų praeitąjį kelią 
galiu liudyti, kad šiandieninis Akademinis 
Skautų Sąjūdis sąmoningai eina tuo pat 
keliu, kuriuo studentai skautai Lietuvoje 
1924.X.16 d. pradėjo keliauti.

(Via meliora Nr. 2)
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TAUTINĖS VERTYBĖS IR RELIGINIS RŪPESTIS

Jonas Kubilius, S.J.

TAUTINĖS VERTYBĖS II. KALBA

KIEKVIENAS ŽMOGUS PRIKLAUSO 
KOKIAI NORS TAUTAI.

Priklausomybės ryšiai yra įvairūs ir 
daugeriopi: Kilmė - tėvai-šeima, kalba, 
auklėjimas, dvasinė ir socialinė aplinka, 
kraštas. Šios būtų svarbiausios tautinės 
vertybės, apie kurias mes plačiau ir pa
kalbėsime.

I. KILMĖ - TĖVAI - ŠEIMA

Pagal mokslininkų pasisakymą (gene
tikų) iš tėvų žmogus atsineša į šį pasaulį 
net tik gyvybę, bet biologinį ir dvasinį 
paveldėjimą: būdo savybes, temperamen
tą, gabumus ir ydas. O augdamas tėvų glo
boje ir šeimos aplinkoje vaikas įsigyja pir
mąsias elgesio normas. Tėvai yra ne vien 
gyvybės davėjai ir palaikytojai, bet ir 
auklėtojai. Jie ugdo vaiko fizinę ir dvasinę 
buitį. Tėvai įteikia vaikui ir svarbiausią 
kultūros ir civilizacijos priemonę - kalbą. 
Vaikus ir tėvus riša jau iš prigimties 
instinktyvi meilė. Vaikui augant ji pasida
ro sąmoninga: pas tėvus ji reiškiasi pasidi
džiavimu, pas normalų vaiką - dėkingumu 
ir pagarba. Šeima -pasidaro svarbiausia 
tautine vertybe būdama pirmąja buitine 
tautos cele. Nedrąsiai yra pasisakoma daž
niau ir dažniau prieš mišrias vedybas išei
vijoje, kur kitos tautinės vertybės, kaip 
kalba, papročiai, tautinė ir socialinė aplin
ka mažiau beturi įtakos į augantį vaiką.

Diskusinė paskaita skaityta Jubiliejinėje 
Akademikų Skautų Stovykloje DAINA
VOJE 1974 m. rugp. m. 30 d.

Svarbiausia kiekvienos tautos dvasinio 
išsireiškimo ir kūrybinio polėkio priemonė 
yra kalba. Tauta, kuri praranda savo kalbą 
išreikšti savo kūrybinėms ir civilizacinėms 
vertybėms, yra mirštanti tauta. Visi tautų 
pavergėjai už tai ir bando pirmoje eilėje 
panaikinti pavergtų tautų kalbą. Svetimos 
kalbos mokėjimas yra didelė pagalba, bet 
savo kalbos nemokėjimas yra ženklas nu
tautėjimo. Kalbos reikšmė gal galėtų 
mums paaiškinti ir mūsų tautos nelaimingą 
istorinį faktą. Mūsų tauta buvusi galinga 
kunigaikščių laikais ir užkariavusi didelius 
plotus žemės, teišliko laiko tėkmėje maža 
tautele. Mūsų valdovai nenaudojo grei
čiausiai patys savo kalbos ir neįstengė jos 
puoselėti užimtuose kraštuose. Kitas, labai 
lengvai kiekvienam patiriamas, dalykas 
mums byloja apie kalbos reikšmę - mūsų 
išeivijos greitas nutautėjimas. Buvo ban
dymų neigti kalbos reikšmę tautiniam su
sipratimui. Konkretūs pavyzdžiai rodo, 
kad tai yra bergždžias savęs apgaudinėji
mas. Tezei paremti jie duoda žydų tautos 
pavyzdį, nesusipažinę su žydų tautos mil
žiniškomis pastangomis išlaikyti tautinę 
dvasią gyvą savo uždaruose geto rateliuo
se, įvairiose mokyklose, jaunimo auklėjimo 
centruose. Žydai sugebėjo lyg per stebuklą 
atsverti savo kalbos nemokėjimą, sudary
dami tautinę labai stiprią aplinką. Nereikia 
taip pat užmiršti ir žydų religinį milžiniško 
potencialo genijų, kuris žydų tautos istori
joje suvaidino didžiausią rolę. Be religinės 
ir aplinkos įtakos žydų tauta dėjo visas 
pastangas auklėjimo srityje. Rabi Johanan 
ben Zakkai, išneštas grabe savo mokinių iš
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romėnų apgultos Jeruzalės, išsiderėjo iš 
Vespasiano leidimą įkurti Jabnet mieste
lyje YASHYVĄ - pirmąją žydų akademiją, 
kurių tinklas išsiplėtė vėliau Babilonijos ir 
Persijos Imperijose, Aleksandro Didžiojo 
užkariautuose kraštuose ir mūsų vakarų 
valstybėse. Dar yra įdomus vienas pami
nėtinas faktas žydų tautos kovoje už savo 
tautinį identitetą. Žydai nebestatė išeivi
joje šventanamių, bet sueigos namus - 
sinagogas, į kurias jie ateidavo ir disku
tuoti ir mokytis ir melstis. Tuose sueigos 
namuose jie pramokdavo ir savo kalbą, nes 
didžiųjų švenčių apeigos buvo vis dar at
liekamos hebrajų kalba. Sinagogos, 
Yashyvos pagimdė tuos didžiuosius žydų 
vadus, kurie neleido per šimtmečius mirti 
tautinei žydų idėjai. Iš Persijos Yashyvos 
grįžęs Ezra, su pagalba Nehemiah’o, pa
skelbė penkias Mozės knygas, kaip Dievo 
žodį. Judah Halevi iš Ispanijos Yashyvos 
išėjęs, skelbė savo poezija žydų garbingą 
misiją žmonijai:

“Jeigu nuo Tavęs pasitraukiu, O Dieve 
aš mirštu, nors ir gyvenu, 
jei prie Tavęs laikausi, 
aš ir mirdamas esu gyvas”.

Vilna Goan, talmudistas, išaugęs ir išsi
mokslinęs 19-to šimtmečio pradžioje žydų 
išeivijoje Rusijoje, buvo didžiausias gai
vintojas begęstančios tautinės dvasios. 
Suminėjome tik kelias žydų pastangas iš
silaikyti ir išlaikyti savo identitetą sveti
moje kultūroje.

III AUKLĖJIMAS

Prabėgamai suminėjome kelias žydų 
tautos išlikimo priemones, o ypač didžią
sias akademijas, kurios leido žydams pa
žinti savo tautos dvasinį vaidmenį žmoni
jos istorijoje ir teikė jiems teisines ir 
mokslines priemones prasimušti visur - 
visose tautose - į pirmąsias vietas. Mokslas 
įgalina juos prisitaikyti visokiose sąlygose, 
nepametant iš akių savo tautos gyvybinių 
reikalų. Jie sugebėjo tose mokyklose per

galvoti naujai ir šviežiai savo tautos misiją 
ir pasirinkti naujas priemones jai vykdyti. 
Jie gerai žinojo, kad be gilesnio pažinimo 
savo kalbos, kultūros, papročių, vidinio 
tautos genijaus ir nuolatinės kūrybinės 
jėgos yra neįmanoma išlaikyti ilgesnį laiką 
tautinės gyvybės. Reikia todėl ir lietuvių 
išeivijai, palaikant nuolatinį kontaktą su 
įvairių kraštų lietuviais išeiviais ir su tau
tos kamienu krašte, bandyti atrasti ir nau
jas priemones tautinės gyvybės išlaiky
mui. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė su 
mūsų vargo mokyklomis duoda milžinišką 
įnašą į išeivijos gyvenimą. Jai reikia ne 
kritikos, bet pozityvaus įnašo. Tai padary
tume, jeigu mes patys įeitume aktyviu 
dalyvavimu ir ją orientuotume ta kryptimi, 
kuria ji eidama būtų našesnė mūsų tauti
nės gyvybės palaikymui. P.L. Bendruo
menė yra išplėtusi gan didelį tinklą šešta
dieninių pradžios ir vidurinių mokyklų. Jos 
žinioje, nors ir netiesioginėje priklauso
mybėje, yra ir Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas - vienintelė išeivijoje aukštes
nioji lietuvių kalbos ir istorijos įstaiga. 
P.L. Institutas atlieka didelį vaidmenį 
lituanistikos srityje. Jis paruošia tarp 
kitko ir mokytojus šeštadieninėms litua
nistikos mokykloms, o savo leidiniais prisi
deda prie lituanistinių reikalų puoselėjimo. 
P.L. Bendruomenės žinioje yra keliuose 
Amerikos universitetuose suorganizuoti 
lituanistiniai kursai. Kiek jie prisideda prie 
gilesnio lituanistinių dalykų pažinimo, 
sunku pasakyti, bet jie yra vis dėlto geras 
dalykas. Be šitų įstaigų yra dar daug kitų 
iniciatyvų: Lituanistikos Institutas, Lietu
vių Istorikų draugija, Rašytojų ir Žurna
listų sąjungos, lietuviški laikraščiai, įvai
rios lietuvių draugijos, suaugusių ir jau
nimo organizacijos, Lietuvių mokslininkų 
suvažiavimai. Yra ir grynai politinė lietu
vių organizacija: VLIKAS, kuris susilaukia 
daugiau kritikos, negu paramos. Yra tas 
bendras lietuviškos veiklos ir kūrybos 
verdantis katilas, bet kuris pamažėl pra
deda stokoti degamos medžiagos. Vyres
nioji karta, pavargusi, pradeda trauktis iš 
darbo lauko, o jaunoji karta ateina mažai
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pasiruošusi ir nenoriai į jos vietą. Taip pat 
yra jaučiamas trūkumas vienos jungiančios 
organizacijos, vieno lietuvybės centro, 
kuris duotų visam tam lietuviškam judėji
mui jungiančią jėgą. Visos čia suminėtos 
lietuviškos įstaigos yra be abejo didelės 
vertės mūsų lietuviškumui išlaikyti, bet ar 
nebūtų verta jau šiandien galvoti apie lie
tuvybės išlaikymui smegenų trestą, kuris 
ne tik apjungtų visas auklėjimo įstaigas ir 
pastangas, jas koordinuotų, bet bandytų 
atrasti naujus kelius, dar iki šiolei neban
dytus. Jis ir tik toks smegenų trestas gali 
išrasti naujus būdus, naujus kelius. Ar tai 
nėra utopija? Taip. Tik žinokime, kad 
utopija nėra gryna svajonė, bet idealas, 
kurio ne tik galima, bet ir reikia siekti. 
Praktiškų organizacijų veikimą atlieka 
praktiško proto žmonės, naujų idėjų gim
dymą atlieka išradingų smegenų žpionės. 
Tokiame lietuviškų smegenų banke galėtų 
tilpti įvairių organizacijų žmonės. Tokia 
organizacija nebūtų saistoma kokiais nuo
statais, jai užtektų visuotino rūpesčio lie
tuviškiems reikalams. Kiek naujos idėjos, 
šviežios perspektyvos gali sukelti naują 
energiją tautinei misijai vykdyti, parodo 
tautų genijai. Geresniam paaiškinimui 
savo minties grįžtu prie Izraelio tautos 
istorijos. Kas galėjo galvoti, kuomet prieš 
keturis tūkstančius metų Terah šeima, ap- 
leisdama Mezopotamijos aukštos civiliza
cijos centrą Ur, taps vėliau galingos misi
jos tauta visai žmonijai? 0 tik viena idėja, 
idėja asmeninio Dievo, ją padarė nemirš
tančia, atkaklia, užsispyrusią, darbščia 
tauta.

IV PAPROČIAI

Be šeimos, kalbos, tautinio auklėjimo, 
papročiai turi didelę vertę tautiniam susi
pratimui. Papročiai juk ir yra tautinis 
genijus, besireiškiąs kūryba kasdieniniame 
tautos gyvenime. Daina, ritminiai šokiai, 
rašytas žodis, tautodailė įvairiose savo 
formose - tapyboje, skulptūroje, architek
tūroje, audiniuose - ir yra tos galingos 
priemonės palaikyti tautinei gyvybei ir

FU. Julytė ir Vladas Žukauskai deda 
vainiką žuvusioms A SS nariams pagerbti 
Čikaga, 1974.X.20.

Foto J. Tamulaičio

save išreikšti nepakartojama individualy
be. Šokių, dainų, teatro festivaliai, įvairios 
parodos padeda supažindinti išeivijos jau
nimą su tautos kultūrinėmis išraiškomis ir 
parod > kitoms tautoms mūsų tautos genijų 
konkrečioje kūryboje. Mūsų jaunųjų rank
darbiai padaro Kaziuko Muges pasigėrėti
nas ir tautiniai turtingas. Jaunimas, prisi
dėdamas prie tautinių šokių grupių, teatro 
būrelių, rankdarbių vykdymo, pats tautiš
kai užsiangažuoja ir kuria tautines verty
bes. Leisti jaunimui pačiam reikštis tauti
nėje kūryboje yra pats svarbiausias daly
kas. Jų pačių sukurtos tautinės vertybės 
duos jam pasididžiavimą ir konkrečiai jį 
užangažuos tautinėje judėjimo ir susipra
timo tėkmėje. Papročiai yra šimtmečių 
išaustas tautos drabužis, kuris dengia tau
tos kūną ir išpasakoja jos dvasinį gyve-
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Šv. Mišios tėvų Jėzuitų koplyčioje Čika
goje, 1974.X.20 ASS Jubiliejaus proga.

Foto J. Tamulaičio

bendravimo forma su tauta yra ne tik pri
imtina, bet ir ieškotina. Bėgimas nuo kul
tūrinio ir socialinio bendravimo būtų nusi
kaltimo ir-silpnumo pažymys. Mūsų ben
dravimas su tauta turėtų visuomet savyje 
nešioti, jei ir ne tiesioginiai, auklėjimo ir 
infiltracijos mintį. Nelaimei, mes bijome 
tos minties. 0 išeivija turėtų bandyti visais 
būdais ir visomis progomis paveikti net ir 
tuos, kurie yra jau paklusę pavergėjo va
liai, arba yra taip auklėjami. Išeivija turėtų 
būti socialiniai, kultūriniai ir net pelitiniai 
organizuota jėga, kurios turėtų mjoti pa
vergėjas ir jo tarnar.^Ies turime pradėti 
galvoti, kad dar niekas nėra laimėjęs kovos 
bėgdamas nuo priešo. Verdančio katilo 
vanduo nepasidaro karštesnis, jeigu į jį yra 
įpilamas kad ir lašas šalto vandens. At
rodo, kad yra didelis nesusipratimas 
smerkti bendravimą su tauta. Susitikimas 
su lietuviais iš tėvynės ne tik mums padėjo 
geriau sužinoti, kas dabar vyksta mūsų 
tautoje, bet ir jiems atvėrė daugiau akis. 

Ypač jaunimas, atvažiavęs, daug sužinojo, 
ko jis negalėjo sužinoti aklai uždarytame 
krašte. Lygiai ir mūsų jaunimas, nuvažia
vęs į tėvynę, parvažiavo lietuviškesnis. 
Kon.jnistinio režimo viešpačiai bando sta
tyti sienas nuo laisvojo pasaulio, kad žmo
nės pamatę laisvę, nepabėgtų. Kodėl išei
vija turėtų statyti dvasines sienas? Ap
saugoti savuosius, kad nepereitų į jų eiles? 
Būtų begaliniai liūdnas prisipažinimas, kad 
mūsų ginamos pozicijos yra supuvusios. Iš 
kitos pusės, be artimo kultūrinio ir sociali
nio bendravimo su tauta, sudaroma tautinė 
aplinka išeivijoje, metai iš metų plokštės, 
blės, kol galų gale tiek išsiskirs, jog bus 
sunku net susikalbėti lietuviui su lietuviu. 
Tuo tarpu mes turime laisvės privilegiją ir 
pareigą ginti mūsų tautos reikalus ir laisvę 
kitų tautų akyse, bet nemanykime, kad 
toks Kalanta, Kudirka ir tūkstančiai kitų 
Kauno ir Vilniaus universitetų studentų, 
arba Sibiro tremtinių mažiau sielojasi tau
tos laisve.
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RELIGINIS RŪPESTIS II. ĮVAIRŪS KELIAI

L SĄMONĖS RŪPESTIS

Pirmojoje mūsų pasikalbėjimo dalyje 
bandėme aptarti žmogaus egzistenciją šios 
žemės kasdieniniuose rėmuose, kreipdami 
dėmesį į tautinį, socialinį ir kūrybinį žmo
gaus rūpestį. Bet mes gerai jaučiame, kad 
tuo mes tepasiekėme tik paviršutinį žmo
gaus egzistencijos kiaušą. Patekėjusi šioje 
žemėje sąmonė veržte veržiasi gaivališkai 
pasiekti pačias žmogaus gyvenimo gelmes. 
Žmogui ne tiek svarbu, kad jis yra, bet 
kodėl jis yra, kur jis keliauja ir koks yra jo 
kelionės tikslas. Descart’o COGITO ERGO 
SUM nėra pats svarbiausias sąmonės rū
pestis. Juo sąmonė pasiekia aukštesnį išsi
vystymo laipsnį ir konkretus gyvenimas 
yra geriau aprūpintas, juo labiau ją kanki
na klausimai: Kas jis yra? Kam jo gyveni
mas reikalingas? Kas bus su juo po šios 
žemės kelionės? Negalėdama išsiaiškinti ir 
pilnai pateisinti nei savęs, nei pasaulio vien 
sausos ligikos pagalba, sąmoninga žmo
gaus buitis atranda tą gilų supratimą - 
savi-sąmonę - apie kurią taip akivaizdžiai 
kalba Vydūnas. Šita savi-sąmonė duoda 
naują regėjimą ir atidaro naujas gyvenimo 
perspektyvas. Ji įgalina žmogų šioje šešė
lių kelionėje praverti duris į Platono idėjų 
pasaulį. Ji sulaužo taip pat laiko ir vietos 
dimensijas ir atidengia amžinybės ir 
Amžinos Buities realybę.

Istorikas Mircea Eliade savo studijoje: 
Mitas Amžino Pasikartojimo, analizuoda
mas žmonijos įvairias reakcijas akivaizdoje 
baimės, kurią iššaukia mirties perspek
tyva, sako, kad tikėjimas žmogui suteikia 
naują būdą (unique) žiūrėti į gyvenimą. Jis 
tęsia savo mintį: “Abraomo tikėjimas, pa
darydamas Dievą visagalinčiu, paruošia 
kelią krikščionybei, kuri išlaisvina žmogų, 
kaip Dievo paveikslą, iš varžančių medžia
ginio pasaulio ribų. “Iš tiesų, tikintis ne
bėra gamtos ir istorijos determinizmo ka
linys. Tikėjimas sprogdina aprubežiavimą, 
kaip gyventi jėga skaldo kiaušinio kiaušą. 
Tikintis žmogus įgauna stebuklingą laisvės 
jėgą kurti pats save.

Nuo neatmenamų laikų religija žmogaus 
sąmonėje ugdė naujas perspektyvas. Su 
sąmonės atsiradimu šioje žemėje atsirado 
ir religijos užuomazgos. Antropologija, 
klasifikuodama arkeologinius atradimus, 
mus supažindina ir su pirmaisiais religijos 
pėdsakais. Javos žmogus, Neandertalio 
žmogus, Cro žmogus, Galley Hill žmogus, 
šalia primityvių įrankių, paliko mums 
pėdsakus ir gilesnių polėkių į aukštesnį 
dvasinį gyvenimą. Nemanome mes duoti 
šiame pasikalbėjime religijų istorijos, nei 
religijos pilną sąvoką, jeigu tokia yra įma
noma. Norime atkreipti tik jūsų dėmesį į 
bendrą religijos supratimą, apie kurį kiek
vieno žmogaus sąmonė gali liudyti iš prak
tiško su ja susitikimo. Religijos esminiai 
elementai yra Dievas ir Žmogus. Jų santy
kiavimas, kokioje formoje jis ir bebūtų, ir 
sudaro religinę patirtį. Religijos tikslas yra 
išvesti žmogų iš grynai juslinio pasaulio ir 
suvokti žmogaus gyvenimo tikslą ir pa
skirtį. Ji bando žmogų supažindinti su to
mis nežinomybėmis, kaip pasaulio atsira
dimas, žmogaus gyvenimo prasmė, Dievo 
buvimas, pomirtinis gyvenimas.

Yra gan didelis skaičius buvusių ir esan
čių religijų, bet jeigu bandytume jas išri
kiuoti po bendru vardikliu, atrasime, kad, 
šiandien įtaką žmonijos gyvenime turin
čios, remiasi dviem vardikliais. Iš vienos 
pusės, Hinduizmas šiandien dar besireiš
kiąs Budizmo, Jainizmo, Confucijonizmo, 
Taocizmo ir Šintoizmo formose, kilęs 
Azijos kontinente; iš kitos pusės Judaiz
mas, Krikščionybė ir Islamas, gimę Afri
kos žemės lopšyje. Savo kilme ir turiniu 
šitos dvi religijų grupės skiriasi didžiai. 
Judaizmas, Krikščionybė ir Islamas yra 
Dievo apreikštos religijos. Hinduizmas yra 
priešingai daugiau žmogaus proto ir misti
nių pergyvenimų surinkta išmintis. Juda
izmas, Krikščionybė ir Islamizmas pripa
žįsta Dievą kaip Aukščiausią Būtybę, kuri 
sutvėrė laiko pradžioje iš nieko pasaulį. 
Hinduizmas prileidžia, kad pasaulio me
džiaga yra amžina ir apsireiškia laike savo 
išsivystymo. Dievas ir pasaulis nėra skir-
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tingi dalykai, bet tik du skirtingi aspektai 
suprasti visumą.

III. HINDUIZMAS

Kaip minėjome Hinduizmas reiškiasi dar 
ir šiandien keliose formose, bet jų filosofija 
apie žmogų, žmogaus gyvenimą, pasaulį ir 
Dievą yra labai panaši. Pagal ją, šis laiki
nas pasaulis ir momentas besivystančios 
pasaulio sielos, reiškiasi trijose formose: 
Brahma - tveriamoji galia; Vishnu - palai
kančioji energija; Shyvas - naikinanti jėga. 
Amžinoji ir nesikeičianti pasaulio medžia
ga yra Manu, iš kurios paeina ir žmogus. 
Tie žmonės, kurie yra kilę iš Manu galvos 
yra Brahmanai - aukščiausios kastos 
(rūšies) žmonės, kuriems turi tarnauti visi 
žmonės ir visi sutvėrimai; tie žmonės, 
kurie yra kilę iš Manu rankų, yra valdan
čioji ir kariautojų kasta; tie, kurie yra kilę 
iš Manu šlaunų, yra pirklių, pramoninkų, 
ūkininkų kasta; tie, kurie yra kilę iš Manu 
kojų, yra darbininkų, tarnų kasta, vadinas 
Šudras ir turi visiems tarnauti. Iš vienos 
kastos į kitą žmogus savo gyvenime negali 
pereiti. Bet Hinduizmas tiki į reinkarna
ciją, kuri žmogui padeda, duoda galimybę 
apsišvarinti nuo ydų, žemiškų aistrų ir 
palinkimų. Kada žmogus per daugelį gyve
nimų pasiekia tobulybę, tada jis pereina į 
Nirvaną, pasaulio sielą, neasmeninę visa
tos sąmonę. Visa šita filosofija nėra lengvai 
suprantama. Joje yra daugiau mistikos, 
nujautimo, negu logiško galvojimo. Ji ap
krauna žmogaus religinį gyvenimą sunkiai 
suprantamais dalykais. Šituo religiniu 
turiniu dar tebegyvena Indijos tautos, 
kiniečiai ir japonai. Budizmas, Jainizmas, 
Confucionizmas ir Šintoizmas nėra visai 
tapatiškos religijos, bet' esminius elemen
tus tikėjimo~turi tuos pačius. Tiek apie 
Hinduizmo religijos, o gal geriau filosofinės 
sistemos, mokslinį turinį.

Praktikoje Hinduizmas ir visos jų šakos 
ieško tobulinti žmogų, ugdyti pagarbą 
gyvybei, meilę kiekvienam žmogui, pa
garbą Aukščiausiajai Būtybei ir siekia iš
vesti žmogų iš kasdienybės šio pasaulio 

ribų. Tėvas ir pagrindinis šaltinis visų 
Azijos religijų yra, kaip jau minėjome, 
Hinduizmas, kuris žmogui išsigelbėti nu
rodo šiuos kelius: 1. Tikras tikėjimas - tiesa 
yra žmogui geriausias kelrodis. 2. Geras 
pasiryžimas - būti visuomet ramiam ir ne
skriausti jokio gyvio. 3. Tiesi kalba - nie
kuomet nemeluoti, neapgauti kito, neap
kalbėti ir nevartoti keiksmų ir piktų žo
džių. 4. Teisingas elgesys - nevogti, neuž
mušti ir nedaryti to, kas darytų gėdą ir 
prisiminus. 5. Geras veiksmas - niekuomet 
nedaryti to, kas yra bloga. 6. Geros pa
stangos - visuomet siekti to, kas yra gera. 
7. Protingas apmąstymas - ieškoti garbin
gų tiesų giliame susikaupime. 8. Teisingas 
susikoncentravimas - rodys kelią į tobulos 
ramybės ir taikos laukus. Tobulumo pažy
mius jis nurodo šiuos: duok neseikėdamas; 
būk mielaširdingas, atlik savo pareigas, 
būk susivaldąs visuose dalykuose, ieškok 
visomis galiomis teisingai daiktus suprasti, 
būk narsus ir drąsus visur ir visuomet, būk 
kantrus ir pakantus laimėje ir nelaimėje, 
būk teisingas, būk pasiryžimuose ištver
mingas, būk visada malonus ir saugok 
savyje maloningą ramybę. Pasiekęs tokį 
tobulumą, pasieksi Nirvaną - amžiną ra
mybę. Kas yra NIRVANA net ir pats 
Buhda negalėjo pasakyti. Paklaustas, at
sakė: “Nirvana nėra kaip vėjas. Ji neturi 
spalvos, nei atsparos, jos negalima nei pa
liesti, nei pamatyti, nei parodyti. 0 vistiek 
ji yra. Aš esu tikras, ji yra”.

Hinduizmo pradžia yra paskendusi ne
aiškioje proistorijoje. Budizmo tėvo 
BUDDHA gyvenimas yra tiek apsuptas 
legendų, kad išskirti kur realybė, kur le
genda nėra lengva. Legendos apie jį yra 
surašytos knygose JATAKAS, kurios yra 
priskaitomos prie Budizmo šventųjų kny
gų. Jainizmo kultas, kurį būtų galima pa
vadinti savęs pergalės kultu, dar labiau 
pasilieka legendų pasaulyje. Kinijos viešai 
pripažinta religija yra Confucionizmas, 
turėjęs pradžią nuo išminčiaus Chiu Kung. 
Jis yra mišinys Budizmo ir Jainizmo su 
stipriu senelių ir mirusių garbinimu. Japo
nijoje yra praplitusi Shinto religija. Ji
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paima ir iš Indijos ir iš Kinijos religijų ir 
pabrėžia ypatingą ištikimybei ir drąsai 
reikšmę.

Suminėjome šias dar plačiai praktikuo
jamas religijas tam, kad geriau įvertin
tume milžiniškas žmonijos pastangas pa
siekti Absoliutinę Buitį ir geriau išaiškinti 
ir suprasti savo gyvenimą. Sąmonės 
pastangos, ieškodamos Dievo, sukrovė ne
apsakomos vertės kultūrinius ir religinius 
lobius, kurie ir šiandien sukelia pasididžia
vimą. Iš kitos pusės, jos išvedė žmogų iš 
barbarizmo urvų, egoistinio gyvenimo į 
žmoniškumo viršūnes. Jų mokymas savi
valdos mus visus stebina. Juk jos sugebėjo 
išauklėti tokio tauraus žmoniškumo asme
nybę kaip Gandhi. O rašyto žodžio perlai 
pasiliks visiems amžiams aktualūs ir gyvi.

IV. JUDAIZMAS, KRIKŠČIONYBĖ IR 
ISLAMAS

Judaizmui, Krikščionybei ir Islamui 
religija nėra žmogaus išgalvota ir įsakymai 
nėra žmoniškos išminties padaras, arba 
socialinio gyvenimo praktika, surašyta ir 
kodifikuota. Ne. Pats Dievas žmogui apsi
reiškia. Dievas Abrahomui duoda įsaky
mus ir duoda savo pažadą. Čia žmogus ir 
Dievas susitinka ne apstrakčioje formoje, 
bet konkrečiai, kaip asmuo su asmeniu. Jis 
bando Abrahomo tikėjimą, reikalaudamas 
net sūnaus aukos. Mozę Jis pasitinka Di
džioje savo galybėje, bet Jis diktuoja Mo
zei įsakymus suprantama kalba. Jis pasi
sako, kas Jis yra. Jis yra Tvėrėjas pasaulio 
ir jo valdovas. Jis yra ir žmogaus tvėrėjas 
ir viešpats. Judaizmo, Krikščionybės ir 
Islamo pradžia nėra kokioje neaiškioje 
proistorijoje. Mes galime sekti Abrahomo 
iškeliavimą iš Ur ir keliauti su juo iki pat 
Jordano pakrančių. 0 Abrahomo palikonis 
mes galime sekti jų kelionių laiko žaisme, 
pradedant gyvulių bandomis iki teisėjų ir 
karalių rūmų. Dievas juos vedė kieta ranka 
bausdamas ir globodamas. Pažadėjęs jiems 
ištikimybę, Jis nuo jų neatsitraukė, kol jie 
buvo Jam ištikimi. Judaizme žmogaus 
istorija pasidarė Dievo pedagogikos isto

rija. Nežiūrint Dievo artumo Judaizme, 
Dievas vistiek pasilieka teisingumo Die
vas, galybės ir majestoto Dievas, keršto 
Dievas: akis už akį, dantis už dantį. Tai 
buvo Dievas, kuris globoja, bet ir Dievas, 
kuris baudžia. Jis yra vis dar baimės Die
vas, nors Jis ir išveda žmogų iš fantazijos 
pasaulio į kietos realybės pasaulį.

Judaizme, Krikščionybėje ir Islame 
žmogus yra Dievo sutvertas pagal Jo pa
veikslą ir siųstas į šį pasaulį, kad, pildyda
mas Dievo valią ir Jam būdamas ištikimas, 
užsitarnautų dangų. Žmogus yra laisvas 
savo darbuose ir pasirinkirpe. Žmogus 
buvo sutvertas geras, bet per savo nepa
klusnumą prarado Dievo malonę. Žydų 
tautai Dievas pažadėjo vistiek žmogaus 
neatmesti, bet jį išgelbėti atsiųsdamas 
Išganytoją. Judaizmo ir Krikščionybės 
mokslas yra surašytas šventose knygose, 
kurios vadinasi ŠVENTAS RAŠTAS, arba 
BIBLIJA. Švento Rašto yra dvi skirtingos 
dalys: Senas Testamentas ir Naujas Tes
tamentas. Senas Testamentas - yra žydų 
tautos istorija, kurioje yra išaiškinama ir 
Dievo nuolatinė globa ir vadovavimas. 
Naujame Testamente yra surašyti Kris
taus žodžiai ir Jo gyvenimas bei pirmųjų 
Kristaus pasekėjų laiškai ir aiškinimai. 
Islamas yra Judaizmo ir Krikščionybės 
mišrainė. Jo kūrėjas yra Mahomedas, 
paskutinis Judaizmo pranašas, kaip jis 
save vadina, surašęs moralės dėsnius 
Korane. Islamui, kaip ir Judaizmui ir 
Krikščionybei, Dievas yra tvėrėjas pasau
lio ir jo valdytojas, o žmogus Jo tvėrinys.

Ką atnešė žmonijai Judaizmas, Krikš
čionybė ir Islamas? Jie išvedė žmogų iš ne
žinomybės, iš dvasinės tamsos, iš abejoji
mo ir grynai žmogiškos spekuliacijos. Jie 
supažindina žmogų su asmeniniu Dievu, 
nurodo žmogaus gyvenimo prasmę ir at
veria duris į amžinybę; suteikia žmogaus 
veiksmui ir gyvenimui absoliutinę vertę. 
Žmogaus gyvenimas ir veiksmas yra nepa
kartojami. Jis vieną tik kartą gyvena ir 
padaryto veiksmo nepakartos. Ką jis iš 
savo gyvenimo padarys, tuo jis bus visą 
amžinybę. Jie taip pat panaikina bet kokį
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determinizmą. Žmogus yra laisvas ir vieš
pats savo veiksmų. Nei Graikų aklas liki
mas, nei gamtos ir istorijos determinizmas 
nenulemia jo gyvenimo ir amžinybės. Jis 
pats pasirenka save ir savo likimą.

Prabėgę paskubomis per religijų laukus 
ir grubiai jas suskirstę ir susipažinę su 
žmonijos sąmonės didžiuoju religiniu rū
pesčiu ir nukeliautais keliais ir klystkeliais, 
sustokime dabar prie savęs, dabartinio 
krikščionio ir jo religinio rūpesčio.

Žmogus visuomet bandė susisiekti su 
viršgamtiniu pasauliu. Nivisuomet jo pa
stangos buvo apvainikuotos vienodai. Daž
nai jis pakliūdavo į savo racionalizavimo 
pinkles. Dievas pats turėjo nurodyti 
tikresnį kelią ir išblaškyti abejojimus: “Aš 
esu tavo Dievas”. Jis prabilo galingai, kar
tais ugnyje, perkūno trenksmu, kalnų vir
šūnėse, debesyse, bet Jo kalba buvo su
prantama: “Neturėk kitų dievų, kaip tik 
mane vieną”. Jis kalbėjo tiesiai į žmones 
per savo stebuklus, per pranašus. Bet ir ta 
kalba nešiojo su savimi baimės, išgąsčio, 
paslaptingumo diegą. Reikėjo, atrodo, kad 
Dievas prabiltų į žmogų kaip vienas, besi
dalinantis žmogaus likimu: Kristaus asme
nyje Dievas prabilo į žmogų savo istoriniu, 
konkrečiu gyvenimu, savo mirtimi ir prisi
kėlimu. Paskandintas geros valios (bonae 
voluntatis) žmogus šioje tiesiog apakinan
čioje šviesoje nebegali jos nematyti. Kris
tus dalinasi visur žmogaus likimu šioje 
žemėje. Savo žodį ir skelbiamą tiesą Jis 
patvirtina savo tobulu gyvenimu ir dar
bais, savo mirtimi ir prisikėlimu...” Akli 
mato, raiši vaikščioja, numirėliai prisikelia, 
nusidėjėliams ir vargšams yra skelbiamas 
išganymas”..... “Jei nepasitikite mano žo
džiais, tikėkite mano darbams...” Kristus 
atveria žmogui visai naują pasaulio per
spektyvą ir Dievo supratimą. Dievas yra 
ne vien pasaulio sutvėrėjas, bet ir gailes
tingas tėvas; Jis yra meilė, kuri viską at
leidžia, pakanti, nuolanki ir nekerštaujanti. 
Aukščiausias Kristaus įsakymas: “Mylė
kite vienas kitą ir būkite vieningi, kaip aš 
ir tėvas esame viena”. Kristus mus vadina 
savo broliais, Dievo vaikais. Kristui rūpi 

žmogaus likimas. Jis ieško vargšų ir nusi
dėjėlių, atleidžia nuodėmes, gydo sergan
čius, pąguodžia vargstančius ir pažada 
savo rūpestį ir globą... “Nebijokite, aš pa
silieku su jumis iki pasaulio pabaigos”... 
...“Duosiu jums savo kūną valgyti ir kraują 
gerti... Aš esu kelias ir gyvenimas... Kas 
tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas... 
Kas seka mane, neklaidžios...” Reikėtų 
surašyti ištisai Šv. Raštą, kad pradėtume 
pilną dialogą su Kristumi ir suprastume Jo 
begalinę meilę ir pasiaukojimą dėl žmo
gaus iki mirties, mirties ant kryžiaus. 
Kristus atnešė žmonijai tokią viltį ir 
šviesą, kad kitos, žmogaus išgalvotos reli
gijos atrodo tik mažutės žvakutės. Be 
abejo, kiekviena iš jų praveria dalinę tiesą 
ir pasaulio begalinį turtingumą, bet paly
ginus su Kristaus atverta realybe ji pasi
lieka lyg Platono idėjų šešėlis.

Viena tik baimė gali čia žmogų pasiekti: 
Kristus yra tikrai Dievas. Nėra abejojimo, 
kad Kristus kalba lyg turėdamas dievišką 
autoritetą: “Aš jums duodu naują įsaky
mą... Jums buvo pasakyta, o aš jums 
sakau”. Jis pats save laiko Dievu: “...Aš ir 
Tėvas esame viena... Kas mane mato, mato 
ir Tėvą... Ar tu esi tikrai Gyvojo Dievo 
sūnus?.. Taip tu sakai...” Stebuklais Kris
tus įrodo, kad Jis turi dievišką galią ir savo 
prisikėlimu iš mirusių paliudija ir savo 
dievystę.

Kad toks asmuo, Kristus, gyveno, buvo 
pasmerktas ir mirė, galime istoriškai įro
dyti. Kad viskas, kas yra surašyta Šv. 
Rašte, yra tikrai realūs įvykiai ir Kristaus 
žodžiai, gali sukelti abejonių, bet žinant, su 
kokiu kruopštumu visi Šv. Rašto tekstai 
buvo tyrinėjami, nebelieka daug vietos 
abejojimui. Tiesa, istorinė tiesa, palieka 
visuomet dar vietos abejojimui, bet juk 
tikėjimas, kuriuo remiasi kiekviena reli
gija, nėra žinojimas, bet protingas užsi
angažavimas. Nebūtų lengva ir suabejoti 
Kristaus gyvenimo realybe, bemaž istoriš
kai neįmanoma. Kaip tuomet būtų galima 
istoriškai išaiškinti Šv. Pauliaus fenome
ną? Jeigu Kristus nebūtų jam realiai apsi
reiškęs, niekas negalėtų suprasti ir išaiš-
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kinti jo staigaus pasikeitimo ir tos milži
niškos energijos ir dinamizmo, su kuriuo 
jis skelbė prisikėlusį Kristų. Kaip būtų 
galima išaiškinti taip pat pirmųjų krikščio
nių tiesiog fanatišką, žmoniškai kalbant, 
heroizmą, kuris ėjo iki kančios ir mirties? 
Turėjo būti ta viršgamtinė jėga, kuri leido 
krikščionims priimti mirtį su šypsena. Pa
tys pagonių istorikai tai liudija lyg kokį 
stebuklą. Man atrodo, kad ta pati dieviš
koji jėga tebeveikia ir šiandien, kada eina 
didingas visos krikščionijos atsinaujinimas 
pasaulyje.

V. PABAIGA

Akademinė Skautija, kaip organizacija, 
nėra pastačiusi religinį rūpestį savo pir
muoju uždaviniu, bet, davęs skauto įžodį, 
akademikas skautas pažada ištikimybę 
tėvynei, artimui ir Dievui. Todėl religinis 
rūpestis nėra jam svetimas dalykas. Jeigu 
jis ir nesiskiria vien tuo nuo kitų organiza
cijų, pažadėjimas ištikimybės nėra taip pat 
grynas formalumas. Tiesa, akademikas 
skautas yra subrendęs asmuo ir, jeigu jam 
yra taikoma daugiau saviaukla skautiškoje 
disciplinoje, tai juo labiau religinis rūpestis 
yra jam asmeniškas reikalas. Todėl religi
nis rūpestis priklauso nuo jo asmeniško 
sąmonės šviesumo ir buities ilgesio pa
siekti aukštesnį dvasinį gyvenimą iš vienos 
pusės; iš kitos pusės. Aukščiausiojo šauki
mas ir meilė pas vieną pajudina daugiau 

buities gelmių, pas kitą mažiau. Juk ne
galima reikalauti nei vienodo religinio 
jautrumo nei dvasinio subrendimo iš visų 
vienodai. Liūdnos yra darytos ir skelbtos 
anketos, kurios nusako didelį religinį su
irimą mūsų laikų jaunuomenėje ir visokio 
kito amžiaus visuomenėje. Deja, jos pasi
lieka tik paviršutinėje žmogaus sąmonės 
plutoje ir neleidžia pakankamai pasiekti 
tikrosios žmogaus sąmonės. Tokiose anke
tose žodžiai yra panaudojami ne atidengti 
žmogaus buities gelmes ir vertybes, bet 
priešingai, jas paslėpti. Bendrai, religinis 
rūpestis yra pasidaręs mūsų laikais labiau 
akmeninis ir gilesnis ir sąmoningesnis. 
Raidinis formalizmas, kuris savo laiku pa
gimdė ir “Dievas yra miręs”, šiandien pla
čiai yra atmestas, bet dvasinis ir asmeniš
kas apsisprendimas už Dievą yra labiau 
sustiprintas. Žmogus ieško realaus susiti
kimo su Dievu tiek konkrečiame savo 
artime, tiek su viršgamtiniu pasauliu. Tai 
nėra vien pavienių žmonių pastangos, bet 
plataus mąsto karizmatinio judėjimo augi
mas, kur Šv. Dvasios krikštu Dievo ir 
žmogaus bendravimas pasidaro artimas ir 
veiksmingas, iššaukiąs net tokius dalykus, 
kaip staigius pagydymus bendros maldos 
dėka. Net ir toks jaunimo judėjimas - Kris
taus Jaunimas - jeigu ir turėjo savyje daug 
nesveiko ir nepastovaus elemento, buvo 
ženklas sprogimo nepatenkintos dvasios 
vien šiuo materialiniu pasauliu ir jo, žmo
gaus asmenybę žudančia, pasaulėžiūra.

A SS Vadijos Pirmininkas fil. E. K orzo
nas (dešinėje) priima naujus filisterius. 
ASS Čikagos skyriaus Jubiliejiniame 
pokylyje, 1974.X.26.

Foto J. Tamulaičio
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FILISTERIU SKAUČIŲ SĄJUNGOS 
ĮKŪRIMĄ PRISIMENANT

fil. S.G.

Šitie prisiminimai man yra lyg ir mano 
grįžimas vėl atgal į namus, kai aš prieš 
porą metų lankiausi Lietuvoje. Tada aš 
ėjau su savo broliais Kauno gatvėmis į 
Karo muziejų, į katedrą ir kitur. Mes su
stojome prie Didžiųjų universiteto rūmų, 
mes ėjome Laisvės alėja pro Pažangos rū
mus, kuriuose dabar yra įsikūrusios kai 
kurios valdžios įstaigos. Aš, sugrįžusi į 
savo mielą Kauną po daugelio metų, žiūrė
jau nustebusiom akim į praeivius ir buvau 
tokia stipri ir laiminga, nes mano kojos 
lietė Lietuvos žemę, aplaistytą krauju ir 
ašaromis. Anot Maironio, ir aš galėčiau 
pasakyti:

Ten tai prabėgo mano brangiausi
Jaunystės laikai,
Ir po tiek metų pats savęs klausi,
Tai vien tik sapnai?

Kai aš esu skautė, šiemet suėjo 50 metų. 
Laikas taip greitai prabėgo, jog atrodo, 
kad dar tik vakar stojau į skautų eiles 
Vilkaviškio gimnazijos tunte, kurį įkūrė ir 
kuriam vadovavo gimnazijos mokytojas, 
skautininkas Zigmas Varanka (jau miręs). 
Rodos, dar ir dabar tebegirdžiu jo balsą, 
šaukiantį rikiuotis į skiltis, į draugoves ir 
pasiruošti paradui. Tai buvo įkurta nauja 
jaunimo organizacija, kurios tikslų nė tė
vai, nė patys mokytojai dar gerai nesu
prato. Kai kurie labai abejojo, ar verta yra 
įkurti naują tarptautinę sąjungą, kai gim
nazijoje jau yra ateitininkai. Bet pasirodė,

Tema skaityta 1974 Jubiliejinėje 
Stovykloje.

kad prieš 50 metų visi sutilpome gimnazi
jos rūmuose, o nariais (kaip ir aš pati) bu
vome ateitininkų kuopelėse ir skautų 
draugovėse.

Baigę gimnaziją, daugelis iš mūsų stojo į 
universitetą ir niekieno neverčiami, savo 
laisvu noru papildė studentų skautų ir 
skaučių eiles, tęsdami savo pasižadėjimą ir 
toliau tarnauti

“Dievui, Tėvynei ir Artimui!”

1938 metai. Lietuva žydėjo, prisikėlusi 
laisva ir nepriklausoma. Visur buvo jau
čiama mokslinė, kultūrinė ir ekonominė 
pažanga. Vienintelis Lietuvos universite
tas, kuris 1930 m. buvo pavadintas Vytau
to Didžiojo vardu, kiekvieną pavasarį iš
leisdavo būrį aukštąjį mokslą baigusio jau
nimo, kuris skirstėsi po visą šalį, nešdamas 
šviesą savųjų tarpe.

Tikrai nė nepastebėjome, kad ir Studen
čių Skaučių Draugovė jau turėjo keliolika 
savo filisterių. Mes, baigusios universitetą, 
jautėme, kad esame už tai kažkam skolin
gos. Gal tai buvo tėvai, seserys ir broliai, 
kurie turėjo dažnai atsisakyti skanesnio 
valgio kąsnio, kad mes galėtume tęsti stu
dijas? Gal tai buvo universiteto profeso
riai, kurie mus mokė ir švietė savo žinio
mis? Gal ir visa tauta, nes mes turėjome 
laimės baigti aukštuosius mokslus, o kiti 
negalėjo? O kiek daug jų buvo! O kiek daug 
Lietuvos jaunimo svajojo apie mokslą, bet 
nepajėgė jo pasiekti! Todėl kai kurioms iš 
mūsų ir kilo klausimas, kaip atsilyginti už 
visa tai? Čia, kaip ir visuomet, pirmoji pra
bilo fil. dr. D. Kesiūnaitė, kuri kai kurių
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skautų vadovų gal nebuvo tinkamai su
prasta ir įvertinta. Ji yra jau mirusi ir pa
laidota Clevelande. Jos nuopelnai akade
minei skautijai yra itin dideli. Ji viena iš tų 
pirmūnų, kurie įkūrė studentų skautų-čių 
vienetų universitete. Ji yra viena iš tų 
vadovių, kurios įkūrė vėliau Studenčių 
Skaučių Draugovę. Ji taip pat buvo ta 
“spiritus movens”, kuri pirmoji prašneko į 
mus, kad būtinai reikia įkurti Filisterių 
Skaučių Sąjungą. Be abejo, tas darbas 
buvo nelengvas, nes mes buvome išsisklai
džiusios po visą kraštą. Tačiau, nežiūrint 
visų kliūčių, buvo nutarta šaukti suvažia
vimą atostogų metu. O tai įvyko 1938 m. 
balandžio mėnesį, per Velykų atostogas, 
Kaune, Pažangos rūmuose.

Suvažiavimas buvo tikrai pasisekęs, nes 
dalyvavo labai daug sesių, bet baigusių 
universitetą buvo (kiek prisimenu) 16. Ši
tas skaičius tikrai buvo reikšmingas, nes 
tiek užteko parašų įkurti kokiai nors drau
gijai net ir universitete. Kitos sesės buvo 
išklausiusios kursą ir jau rengė valstybi
nius egzaminus. Tačiau buvo ir tokių skau
čių, kurios niekad universiteto nelankė, o 
kitos dėl įvairiausių priežasčių jau buvo 
studijas nutraukusios.

Daugelis suvažiavimo dalyvių tuoj kėlė 
klausimą, ką daryti su tomis viešniomis, 
kurios negalės būti naujai įkurto vieneto 
narėmis? Čia buvo gana daug griežtų pasi
sakymų. Buvo ir tokių atstovių, kurios rei
kalavo priimti visas be jokių sąlygų. Be to, 
kai kurios dalyvės pasiryžo vėl grįžti į 
universitetą ir tęsti studijas toliau. Tada 
kai kurios iš mūsų tuoj susidomėjo, kodėl 
nebaigusios universiteto dalyvavo suva
žiavime ir reiškė savo nuomones? Šitas 
klausimas taip ir liko be atsakymo.

Iš filisterių suvažiavime dalyvavo dau
giausia baigusios šiuos fakultetus: Huma
nitarinių mokslų, Medicinos, Matemati
kos-Gamtos, Teisių-Ekonomijos ir kt. Po 
suvažiavimo dar atsiliepė iš Dotnuvos Že
mės Ūkio akademijos ir Pedagoginio insti
tuto studentės.

Pagal specialybes daugiausia dalyvavo 
mokytojų (lietuvių k., anglų k., istorijos, 

matematikos, gamtos, geografijos), taip 
pat gydytojų, ekonomisčių ir t.t.

Kai kas (seniau ir dabar) kartais paklau
sia, kodėl mes nekūrėme bendros sąjungos 
su broliais vytiečiais? Į šitą klausimą aš 
negalėčiau tikrai atsakyti. Tačiau prisime
nu, kad broliai savo korporaciją ir savo 
Filisterių draugiją įkūrė vėliau negu mes.

Gal mūsų tėvai teisingai ir sakydavo, 
kad “moterys pirma padaro, o paskui tik 
pagalvoja, o vyrai priešingai - pirma viską 
gerai apsvarsto, o tik tada įvykdo!”.

Su broliais vytiečiais visos studentės 
skautės labai gražiai sugyveno. Gal bū
tume ir galėję įkurti bendrą draugiją?

Prisimenu, kaip bendrom jėgom mes 
pravesdavome savo kandidatus į Studentų 
Atstovybę.

Man taip pat geriau patiko vytiečių pa
sirinktas draugijos vardas, bet sesės pri
tarė Sąjungos vardui, tur būt, daugiausia 
dėl to, kad “Neo Lithuanijos” korporacija 
turėjo jau savo labai stiprią Filisterių są
jungą.

Visų skaučių filisterių bendras tikslas 
buvo moraliai ir materialiai remti Studen
čių skaučių draugovę. Svarbiausia buvo 
nutarta - skirti stipendijas bei duoti pašal
pas darbščioms, bet neturtingoms studen
tėms skautėms. Juk buvo ne paslaptis, kad 
daug studentų-čių badaudavo ir dažnai ne
turėdavo net ir vieno lito pietums nusi
pirkti. Daugelis jaunimo, atvažiavusio iš 
provincijos į Kauną, gyveno pusbadžiu ir 
mokėsi. (Pajamas turėjo sudaryti nario 
mokestis, parengimai ir aukos).

Vienbalsiai buvo visų nutarta, kad narės 
bus tikrosios (baigusios universitetą) ir 
kandidatės (išklausiusios kursą). Ką daryti 
su prijaučiančiomis, pasyviomis ir akty
viomis, vienmintėmis ir kitomis? Šį klausi
mą turėjo išspręsti ateitis, nes kai kurios 
suvažiavimo dalyvės siūlė priimti visas, 
kadangi yra geriau turėti kuo daugiausia 
narių.

Tada suvažiavimo buvo išrinkta Filiste
rių Skaučių sąjungos valdyba, kurią su
darė: fil. S. Jurkynienė - pirmininkė, fil. 0.
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Dučmanienė (mirusi) ir fit V. Barmienė. 
Be to, dvi narės, kurios nebuvo baigusios 
universiteto. Taip pat buvo sudaryta ko
misija statutui parengti.

Tuoj po suvažiavimo buvo susidurta su 
kai kuriais klausimais. Čia buvo savotiški 
pasiūlymai Vyriausio Skautų štabo. Kai 
kurie skautų vadai ir Vyriausias skauti
ninkas pritarė tokiam vienetui, bet jie ne
galėjo įsivaizduoti, kaip gali būti Skautų 
sąjungoje dar viena sąjunga. Tad jie tuoj 
pasiūlė pakeisti vardą ir pasivadinti drau
gove. Tačiau su tuo sutikti nenorėjome, 
nes negalėjome sudaryti draugovės ir skil
čių veikimo, kadangi ne visos gyvenome 
Kaune. Aš pati dirbau Biržų valstybinėje 
gimnazijoje.

Tada mums buvo pasiūlyta įstoti į Skau
tams Remti draugiją. Kadangi mūsų tiks
las buvo remti studentes skautes, o ne visą 
skautiškąjį jaunimą, todėl šis pasiūlymas 
buvo nepriimtas. Tokiu būdu buvo nutarta 
registruotis Kauno apskrities viršininko 
įstaigoje, kaip ir kitos organizacijos.

Labai sunku buvo sudaryti tikrąjį narių 
sąrašą, nes daug norėjo įstoti nebaigusių 
universiteto. Kodėl taip atsitiko - sunku į 
tai atsakyti. Gal patiko filisterės vardas? 0 
gal kas kita?

Tokių pat rūpesčių turėjo ir kitos orga
nizacijos, kaip Aukštąjį Mokslą Baigusių 
Moterų draugija Kaune.

Vėliau iškilo klausimas, ar visi, sugrįžę iš 
užsienio su diplomais, jau yra filisteriai? Su 
tokiom pat problemom susidūrė ir kitos 
filisterių sąjungos. Atsitikimas buvo net ir 
toks. Vienas studentas nutraukė studijas 
mūsų universitete, nes gavo valdžios sti
pendiją į prekybos mokyklą Danijoje. Po 
dviejų metų jis sugrįžo su diplomu rankose 
ir gavo gerą tarnybą. Bet kartą jis savo 
draugams pasipasakojo, kad vienerius 
metus toje mokykloje pakavo dviračius. 
Tad čia ir kilo klausimas, ar jis yra baigęs 
aukštąjį mokslą?

Be abejo, universitetą baigti anais lai
kais irgi buvo nelengva. Studentai net ir 
dainuodavo, kad “kol studijas baigsiu, nu
pliks ir plaukai, užaugs ir vaikai!” Vėliau 

susidarė net ir “amžino studento” tipas. 0 
kartais Kaune galėdavai išgirsti, kaip 
jaunos ponios sakydavo: “Universitetą jau 
baigiau, o dabar dirbu Puodų departa
mente”. 0 tai reiškė, kad studijas jau nu
traukė ir ištekėjo.

Nepriklausomos Lietuvos laikų yra pa
žymėtinos šios filisterės: Arlauskaitė, Bal- 
šaitytė. Barniškaitė, Bartninkaitė, Chmie- 
liauskaitė, Danilevičiūtė, Druskytė, Geny
tė, Jagaitė, Jakubėnaitė, Januškytė, Jasu- 
tytė, Jurgutytė, Kanišauskaitė, Kesiūnai- 
tė, Kisieliūtė, Kuršaitė, Kvederaitė, Lo- 
rencaitė, Liesytė, Lukštaitė, Manomaitytė, 
Mironaitė, Motuzaitė, Palubinskaitė, Pa- 
partytė, Rėklaitytė, Skibiniauskaitė, Sta- 
nikūnaitė, Paulionytė, Pličiuvaitytė, Ša- 
taitė, Ščiukaitė, Valentinavičiūtė/Vingily- 
tė, Vizgirdaitė ir daugelis kitų.

Žinoma, jų buvo daug daugiau, bet gaila, 
kad ne visų pavardes galėjau prisiminti. 
Kai kurios iš jų jau yra mirusios, kitos te
bevargsta ištrėmime ar pasilikusios tėvy
nėje, o dalis jų pasiekė Amerikos ir kitų 
žemynų krantus.

Filisterės, aišku, kalnų nenukasė ir 
daubų neišlygino. Tačiau vieneto įkūrimo 
didžiausia reikšmė buvo ta, kad sujungė 
visas filisterės į vieną būrį, nes kai kurios 
jau buvo nutolusios nuo studenčių skaučių 
ir niekur nepriklausė.

Be abejonės, tos filisterės, kurios gyve
no Kaune, nenutraukė ryšių su draugove. 
Jos globojo skiltis, skaitė paskaitas, padė
davo rengti minėjimus, šventes, parengi
mus ir tradicinius balius, kurie duodavo 
nemaža pelno.

Kuriant naują vienetą, valdyba turėjo 
viską gerai išsiaiškinti, kokie bus tikslai, 
kas galės būti nariais, jų pareigas, įstojimo 
sąlygas, nario mokestį, jo išrinkimą ir t.t.

Visi šitie paruošiamieji darbai mums 
būtų atkritę, jeigu mes būtume įkūrusios 
draugovę ir įstojusios į Kauno tuntą.

Pagrindinis ryšininkas tarp manęs ir 
Kauno buvo fil. D. Kesiūnaitė ir fil. O. 
Palubinskaitė. Jodvi abi jau yra mirusios.

Dažniausiai susirašinėdavome laiškais, 
nes telefono pasikalbėjimai buvo per bran-
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gus, o išlaidų padengti dar nebuvo iš ko.
Fil. D. Kesiūnaitė daugiausia ir turėjo 

aiškintis su kai kuriais Skautų štabo skau
tininkais, kurie kėlė mums įvairių klausi
mų, siūlė savo patarimų bei nuomonių.

Nežiūrint visų trukdymų, statuto komi
sija savo darbą varė toliau. Pats parengi
mas užtruko, nes mes neturėjome tam 
darbui teisininkų.

Čia daug laimingesni buvo broliai vytie- 
čiai, kurie įkūrė savo Filisterių draugiją 
1939 m. ir turėjo net kelis baigusius teisi
ninkus. Be to, net ir pats jų pirmininkas fil. 
J. Dainauskas buvo baigęs teisių fakultetą.

Mūsų sesės turėjo ieškotis pagalbos iš 
šalies, prašyti savo vyrų ir 1.1.

Nežiūrint visų sunkumų, statutas buvo 
parengtas, kurį reikėjo priimti ir patvir
tinti tikrųjų narių suvažiavime.

Visa filisterių darbo pradžia buvo su
gniuždyta, kaip ir mūsų tautos gyvenimas, 
netekus nepriklausomybės.

Šiandien reikia tik džiaugtis, kad išeivi
joje atgaivinta Filisterių sąjunga tebeauga 
ir tebežydi naujais žiedais. Besimokantis 
jaunimas stoja į studentų skautų ir skaučių 
eiles ir tebetęsia mūsų pradėtąjį darbą 
toliau. Gražu, kad sąjungoje šiandien su

telpa sesės ir broliai drauge. Ko mes nesu
spėjome nepriklausomoje Lietuvoje, jau
noji karta išeivijoje padarė tai su kaupu, 
nes čia, Amerikoje, jau turi ne tik gražų 
būrį narių, bet ir savo šalpos fondą, knygų 
klubą ir net leidyklą.

Ir šiandien, po daugelio metų, kai grįžti 
praeitin, rodos, kad dar taip neseniai vis
kas buvo. Rodos, dar ir dabar tebegirdžiu 
skambančius filisterių dainos žodžius:

Studentų spalvos ir ženklai
Nubluko ir paseno...
Nutilo dainos ir juokai, 
Kuriais tada gyvenom...

Bet juk studentiška širdis
Negal taip greit užgesti!
Joj vis dar aidi praeitis,
Ji viską gal iškęsti...

Tad, baigdama šiuos savo prisiminimus 
50-ties metų akademinės skautijos jubilie
jaus proga, linkiu visiems broliams ir se
sėms sėkmės gyvenime ir nepavargti 
skautiškame kelyje.

ASS Jubiliejinės stovyklos - suvažiavi- Foto J. Urbono 
mo prezidiumas. Kalba fil. T. Remeikis.
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AKADEMINĖS SKAUTUOS KELIAS

Vytenis Statkus

Penkiasdešimt metų vieno žmogaus 
gyvenime yra ilgokas laiko tarpas. Per tiek 
metų vidutinis žmogus pasiekia savo galių 
viršūnę, yra pajėgus ir gyvybingas, bet jau 
pradeda žvelgti i artėjantį savo gyvenime^ 
nuolydį.

Organizacijos, visuomeninės grupės 
gyvenimo negalima matuoti tuo pačiu 
masteliu, kaip individo gyvenimą; praėjus 
penkiasdešimčiai metų, viena organizacija 
gali būti jau net pamiršta, o kita gali būti 
gyvybinga, pajėgi ir auganti. Individo 
gyvenimą lemia fiziologinis vyksmas, o 
organizacijos - jos prasmingumas, reika
lingumas visuomeninio gyvenimo vyksme. 
Organizaciją kietai ir objektingai bando 
pats.gyvenimas. Jei ji bevertė ar menka
vertė - ji išnyksta. Akademinės skautybės 
išgyventi penkiasdešimt audringų istorijos 
metų rodo, kad iki šiol ji gyvenimo yra pri
pažinta reikalinga, prasminga ir verta 
gyventi.

Turime pripažinti, kad mūsų akademinė 
skautybė, pati jos mintis, organizacija ir 
praeitas penkiasdešimties metų kelias yra 
įdomus ne vien mums, jos nariams, bet ir 
pašaliniam stebėtojui, ypač sociologui. Įsi
steigusi atgimstančioje laisvoje Lietuvoje, 
kaip bandymas suaugusiems tęsti tebe
augančiam jaunimui skirtą skautybę, aka
deminė skautybė neišnyko per visus pa
saulinius sąmyšius, Lietuvos valstybės

1974 vasario 10 Akademinės skautijos 
sukaktuvinių metų atidarymo sueigos 
papildyta kalba.

žlugimą, išsibarstymą po įvairius svetimų 
kultūrų pasaulio kraštus. Priešingai, aka
deminė skautybė subrendo savo idėja,’ 
išaugo savo narių skaičiumi, įgijo svorio 
lietuviškoje išeivijoje. Skirtingai nuo dau
gelio kitų emigracijon iš Lietuvos atsineštų 
organizacijų, akademinės skautybės gyvy
bės palaikytojai ir judintojai, daugumoje, 
yra ne senoji karta, o jaunimas, dabarties 
ir ateities karta. O vistik, tuo pat metu, 
akademinėje skautijoje ir senoji karta dar 
turi savo vietą ir jos balsas išgirstamas.

Pasižiūrėkime aplinkos, kurioje pradėjo 
kurtis mūsų akademinė skautybė. Vos ne
priklausomybę atgavusioje tautoje vyravo 
šviesus idealizmas ir karštligiškas pakili
mas kurti savo valstybę, savo šviesesnį 
gyvenimą. Tos nuotaikos sukoncentruotai 
jautėsi ir Lietuvos Universitete. Steigėsi 
studentų organizacijos ideologiniais, poli
tiniais pagrindais. Susibūrė ir 16 studentų 
bei studenčių, kurie norėjo labai nedaug: 
tik tęsti dar gimnazijoje pamėgtą skauta- 
vimą. Jie įsteigė tik paprastą studentų 

• skautų draugovę. Tai buvo visais atžvil
giais eksperimentinis vienetas, nes teko 
ieškoti naujų kelių ideologijai interpre
tuoti, o sąlygos privertė ieškoti ir naujos, 
skirtingos organizacinės formos. Ikišioli- 
nėje akademinės skautybės istorijoje gali
me įžiūrėti kelis ryškesnius periodus: 
1) steigiamąjį, 2) kristalizavimosi, 3) kon- 
solidavimosi, 4) pogrindinės veiklos, 
5) tremties ir emigracijos.

1. Steigiamuoju periodu tenka laikyti 
pirmuosius 3-4 studentų skautų draugovės 
veikimo metus, kada buvo tik tęsiamas iš
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gimnazijos atsineštas skautavimas, kiek 
taikantis prie skirtingų universitetinių są
lygų ir bandant eiti į gimnazistams buvu
sias neprieinamas spaudos ir žurnalistikos 
sritis. Nėra duomenų, kad tuo metu būtų 
buvę bandoma kurti savo ideologiją.

2. Kristalizavimosi periodas akademinės 
skautijos gyvenime buvo labai audringas. 
Krašte siautė politinių ideologijų aistros, 
kurios, pasiekusios universitetą, neaplen
kė ir Studentų Skautų Draugovės. Drau
govės veikloje taikytas visiškas liberaliz
mas ir tolerancija visiems grasė draugovę 
susprogdinti iš vidaus, o įneštos politinių 
partijų aistros pradėjo stelbti draugovės 
skautišką dvasią. Steigėjų idealistinis no
ras būti visiškai tolerantingiems visų pa
žiūroms ir draugovės viduje pasirodė 
praktikoje neįgyvendinamas.

Tuo pat periodu įvyko ir struktūrinis 
persitvarkymas, kai sesės pasitraukė iš 
Studentų Skautų Draugovės ir sudarė 
savo atskirą, korporaciniais pagrindais 
tvarkomą, Studenčių Skaučių Draugovę. 
Studentų Skautų Draugovėje likusiems 
vyrams, nepavykstant atsikratyti partinės 
politikos drumstimo, teko taip pat persi
organizuoti į ideologiniai uždarą, draus
mingą korporaciją “Vytis”.

Ir korporacijoje “Vytis” dar teko iš
spręsti, ar esame pirmoje eilėje studentai, 
ar skautai. Vieni norėjo laikytis iš vokiečių 
atėjusių “studentiškų” papročių su išgėri
mais, rūkymu ir panašiai, o kiti nariai pasi
sakė už griežt ą skautiškos blaivumo tradi
cijos taikymą, atmetant ir kitas svetimas 
korporacinio gyvenimo formas. Dauguma 
apsisprendė už skautiškumą ir lietuvišku
mą, o už “studentirkumą” apsisprendusieji 
iš korporacijos išstojo.

Problemų kėlė i santykiai su tuometine 
aukščiausia LSS v adovybe - LSS Vyriausiu 
Štabu, kuris buvo įpratęs savo santykius 
su skautų vienetais tvarkyti įsakymo 
būdu, taigi negalėjo gerai jaustis turėda
mas reikalo su savarankiai galvojančiais, 
savo stiprią nuomonę ir įsitikinimus turin
čiais studentų vienetais, juo labiau, kad tos 
nuomonės ir įsitikinimai nevisada atitik

davo Štabo nuomonę ar, svarbiausia, poli
tiką. Prie pakenčiamo santykių .su Štabu 
sunormavimo buvo prieita tik žymiai vė
liau, bet tie santykiai ir toliau liko tik ko
rektiški, bet ne šilti ir broliški.

Kristalizavimosi periodą reikia skaityti 
pasibaigus apie 1933-1934 metus.

3. Konsolidavimosi laikotarpiu akademi
nė skautija savo dėmesį ir veiklą nukreipė į 
konkrečius, gyvenimo statomus uždavi
nius. Išryškėjus- ideologijos pagrindams, 
suradus tinkamą veiklos formą ir metodą, 
buvo galima jau išeiti į platesnį universi
teto gyvenimą. Žiūrėdami į gyvenimą 
optimistiniai, su aiškia nuomone įvairiais 
akademinio ir valstybinio gyvenimo klau
simais, nuoširdžiai tolerantingi kitų pažiū
roms, akademikai skautai akademinėje 
visuomenėje netrukus įsigijo plačių simpa
tijų ir pagarbos, tapo vienu iš vienijančių 
veiksnių. Vidaus veikloje toliau buvo ryš
kinama akademinės skautybės sąvoka. 
Talkindami LSS Vyriausiai Vadijai (buv. 
Štabui), ypač vadų rengimo darbe ir pra
vedant II Tautinę Stovyklą, akademikai 
skautai-ės, pagaliau, išlygino ir santykius 
su LSS vadovybe. Akademinės skautijos 
vienetai įsikūrė ir Pedagoginiame Institute 
bei Vilniaus Universitete..

Visą šią veiklą užgniaužė 1940 metais 
prasidėjusi sovietinė okupacija.

4. Kaip ir visose kitose Lietuvos visuo 
meninio ir valstybinio gyvenimo srityse, 
taip ir akademikų skautų veikloje nei apie 
priešo okupaciją, nei apie konspiracinę 
pogrindžio (rezistencijos) veiklą ir jos 
sąlygas nebuvo nei pagalvota, nei jai pasi
rengta. Tačiau, akademikai skautai-ės 
turėjo rezistencinei veiklai būtiniausius 
pagrindus: gilų tautinį ir valstybinį susi
pratimą, aktyvų patriotinį nusistatymą, o 
savųjų tarpe - solidarumą, tarpusavio pa
sitikėjimą. Jie aktyviai veikė įvairiose 
rezistencijos srityse: propagandos, politi
nėje, ekonominėje, karinėje, žvalgybos. 
Pilnų žinių apie tą veiklą nėra ir jos ir atei
tyje, tikriausia, nebus užfiksuotos.

5. Tremtyje, o vėliau ir emigracijoje 
atsidūrusi akademinė skautybė atsistojo
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ant dar Lietuvoje sukurtų ir išryškintų 
ideologinių pagrindų, tačiau, dėl skirtingų 
sąlygų, nutrūkus tradicijų tęstinumui, su
sidurta su visa eile problemų. Svetimos 
kultūros ir aplinkos veikimas, pragmatinė, 
o ne idealistinė nuotaika ir visa eilė kitų 
aplinkybių mūsų akademinei skautybei 
duoda skirtingą pobūdi, stato skirtingus 
reikalavimus. Tos problemos yra šios die
nos problemos ir jomis akademinė skautija 
gyvena jau dabar. ■ •

0 vistiek, akademinė skautybė jau yra 
subrendusi. Iš eksperimentinės institucijos 
priaugantiems visuomenės nariams for
muoti, ji jau yra suaugusi į instituciją, kuri 
yra subrendusios, atsakingos visuomenės 
dhlis. Mes ir dabar tebekuriame, darome 
eksperimentus, ieškome kelių, bet visi tie 
veiksmai savo esme jau skiriasi nuo to, kas 
buvo praeityje. Praeityje buvo pirminis, 
pionierinis savęs ieškojimas. Dabar Aka
deminis Skautų Sąjūdis jau žinome, kas 
mes esame, žinome geriau, kaip pašaliečiai, 
kurie vis dar bando mus kreipti savo 
norima, bet mums svetima kryptimi. Da
bartinis mūsų kelių ieškojimas yra ieškoji
mas geresnio kelio nuolat besikeičiančiame 
gyvenime, nes mes gyvename, o nestovime 
praeityje, kuri mums gal yra ir labai ma
loni ir brangi, bet mums labiau rūpi ateitis. 
Apie tą ateitį mes ir galvojame, spręsdami 
dabarties reikalus ir problemas.

O ar mes jau esame nusistatę ir numatę, 
kuriuo keliu ir kuriomis priemonėmis į tą 
ateitį eisime? Deja - ne. Būkime sau atviri 
ir pasižiūrėkime blaiviai. Akademinis 
Skautų Sąjūdis dabar panašus į didelį 
laivą, kuris plaukia kažkur vandenynu, bet 
be aiškaus, visiems jame esantiems žinomo 
kurso. Mūsų tikslas yra deklaruotas mūsų 
reguliaminuose, tai Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas. Jam subordinuojami 
visi kiti tikslai.

Jau yra atėjęs laikas Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui savo pilnateisių narių 
sueigose apsispręsti, nusistatyti ir formu
luoti savo, kaip akademinės ir visuomeni
nės organizacijos pasaulėžiūrą ir visuome
ninės veiklos programą ar, jei norime, 

platformą. Ji reikalinga kaip mūsų veiklos 
gairės, ji reikalinga parodyti mūsų veidą 
visuomenėje, kurioje ir kuriai mes dir
bame. Ta programa natūraliai turi būti pa
grįsta skautiškąja gyvenimo filosofija, 
praeities darbų ir išgyvenimų patirtimi, 
dabarties galimumų realybe ir ateities nu
matymu. Ji turi būti reali, gyvenimiška, 
praktiškai įvykdoma, ji turi būti sava ir 
artima visiems akademikams skautams. 
Kadangi ta programa turi būti ateičiai, ją 
turėtų nusistatyti, pirmiausia, dabartinė 
jaunoji akademinės skautijos karta, nes jai 
teks daugiausia darbo ir atsakomybės tą 
programą vykdant.

Prieš rašydami savo veiklos ateities 
programą, turime savo protu ir širdimi iš
kilti aukščiau pilkos kasdienybės ir nusi
statyti aiškią gyvenimo ir savo veiklos 
vertybių skalę, kuria galėtume matuoti 
gyvenimo reiškinius.

Lietuvos ir lietuvių tautos reikalai turi 
mums stovėti aukščiau bet kurių grupinių 
interesų. Skautybės principai turi mums 
stovėti aukščiau organizacinės schemos. 
Tiesumas turi stovėti aukščiau už asmeni
nes ambicijas, nežiūrint jų savininko titulo. 
Sąjūdžio daugumos sprendimai turi stovėti 
aukščiau už mūsų asmeninius norus. Sąjū
džio ir jo narių aukštas lygis turi stovėti 
aukščiau už pigaus populiarumo ir didelių 
skaičių viliones.

Džiaugsmas, linksmumas ir šviesi nuo
taika lydėjo ir tebelydi kone visą akademi
nės skautijos gyvenimą ir darbus, bet jie 
nebuvo ir negali būti mūsų pagrindinis 
tikslas. Mes nebuvome ir ateityje neturime 
tapti pereinamuoju “gero laiko” klubu, 
gyvenančiu tik šios dienos malonumui. 
Akademinės skautijos visuomeniniai įsipa
reigojimai turi būti visiems nariams žinomi 
ir jų nuoširdžiai priimti. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio visuomeninis potencialas 
yra perdidelis, perdaug vertingas, kad jį 
galėtume ignoruoti, niekais nuleisti.

Atrodo, kad tai yra ryškiausia išvada iš 
praeito penkiasdešimtmečio, akademinei 
skautijai įžengiant į sekantį penkiasde
šimtmetį.
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1974-1975 m. ASS Vadijos Pirmininkas 
fil. v. s. Edmundas K orzonas 1974 m. su
važiavime.

Foto K. Sragausko

KODĖL SĄJŪDIS GYVAS?
Edmundas Korzonas

Akademiniam Skautu Sąjūdžiui šven
čiant savo penkiasdešimties metų sukaktį 
peršasi klausimas, kas buvo daryta, kad ši 
organizacija, gavusi savo pradžią 1924 m. 
spalio 16 dieną Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune, nežiūrint karo audrų, okupa
cijų ir kitų nepalankių sąlygų, išliko gyva ir 
veikli šiandien, po penkiasdešimties metų 
nuo jos įsteigimo ir toli nuo savo tėvynės.

ASS Jubiliejinės Akademijos atidarymo 
kalba Čikagoje, 1974.X.13

Galima būtų suminėti daug priežasčių, 
bet svarbiausios buvo dvi.

Pirma, Akademinis Skautų Sąjūdis savo 
pradžia, įsteigiant pirmąsias studenčių 
skaučių ir studentų skautų draugoves, 
gavo jaunimą, kuris buvo skautais aukš
tesnėse Lietuvos mokyklose. Juos rišo 
praeito laiko išgyvenimai dalyvaujant 
skautiškoje veikloje ir jie norėjo toliau, 
būdami studentais, tęsti skautavimą. Tai 
buvo drąsus žingsnis, žingsnis į naują, nes 
viso pasaulio universitetuose buvo gau-
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sybė studentiškų korporacijų ir organiza
cijų, bet niekas dar nebuvo bandęs ap
jungti akademinį jaunimą šituo pagrindu.

Gyvenimas parodė, kad šis bandymas 
pavyko, kad įsteigti pirmieji akademikų 
skautų vienetai nesuiro, o ėmė stiprėti ir 
steigėsi nauji vienetai kitose Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijose. Maža to, 
Akademinis Skautų Sąjūdis išgyveno karo 
ir okupacijų sunkmečius, atgijo išeivijoje ir 
šiandien, nežiūrint neparankių sąlygų, ple
čia ir gilina savo veiklą.

Antroji priežastis, išlaikiusi Sąjūdį veik
lia organizacija, yra josios narių tamprus 
ryšis su mūsų skautiškuoju jaunimu. Nuėję 
siekti aukštojo mokslo universitetuose, 
akademikės skautės ir akademikai skautai 
nenutraukė ryšių su savo jaunesniais bro
liais ir sesėmis, bet liko dirbti draugovėse 
ir tuntuose,- kaip vadovai, ar ateidami į 
talką savo darbu skautiškuose vienetuose. 
Šį talkos darbą ištvermingai tęsia akade
mikai skautai ir po to, kai baigia aukštuo
sius mokslus ir įsijungia į filisterių eiles.

Turime neužmiršti dar vieno dalyko, kad 
šiandien mes galime švęsti Sąjūdžio auksi
nio jubiliejaus šventę tik todėl, kad per 
visus tuos penkiasdešimts metų turėjome 
pasišventusių vadovių ir vadovų, kurie su 
didele energija ir dideliu pasiryžimu dirbo 
sunkų vadovavimo darbą ir išlaikė Sąjūdį 

gyva ir veiklia organizacija. Mes lenkiame 
prieš juos savo galvas ir tariame jiems 
visiems širdingą ačiū.

Akademikai skautai, turėdami tą patį 
bendrą visiems skautams obalsį - DIEVUI, 
TĖVYNEI ir ARTIMUI, yra pasirinkę 
savo pasveikinimo šūkiu “AD ME- 
LIOREMI”. Tas šūkis primena kiekvienam 
akademikui, kad jis neturi stovėti vietoje, 
o vis siekti geresnio, nuolat gilinti savo 
žinias, darytis geresniais savo profesijoje 
ar darbe ir tobulinti savo asmenybę.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 50 metų 
sukakties minėjimai yra daromi Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, Australijoje, 
Kanadoje, visur, kur tik yra Sąjūdžio 
skyriai. Ši iškilminga akademija yra viena 
svarbiausių minėjimo įvykių. Bet Sąjūdžio 
auksinio jubiliejaus minėjimas vyksta per 
ištisus 1974 metus: turėjome įspūdingą šiai 
sukakčiai pritaikintą Vasario 16 minėjimą, 
turėjome vasaros stovyklas, studijų dienas 
ir suvažiavimą. Visi 50 metų sukakties 
minėjimo įvykiai turi mums tą didžią pras
mę, kad leidžia mums suglaudinti mūsų 
gretas, parengia mus didesniems darbams 
ir platesnei veiklai ateinančiame penkias
dešimtmetyje, parengia mus siekti mūsų 
idealų įgyvendinimo - niekti tobulesnio 
asmens, geresnio lietuvio, tauresnio visuo
menės nario.

Nauji filisteriai-ės ASS Čikagos skyriaus 1974.X.26 Jubiliejiniam^ pokylyje: Iš k. 
į d.: Dina Kizlauskienė, Zita Marčiulionienė, Rūta Giedraitytė, Virginija Sabaliū- 
naitė, Eglė Aglinskaitė, Julytė Žukauskienė, ASS Vadijos Pirmininkas FU. E. 
Korzonas, Danutė Siliūnaitė, Raimundas Strikas, Loreta Grybauskaitė, Paulius 
Gverzdinskas, Andrius Markulis, Linas Raslavičius, Živilė Karaliūnaitė, Rima 
Skorubskaitė, Jūratė Suopytė-Jensen.

Foto J. Tamulaičio
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ASS PERSPEKTYVOJE

Jurgis Gimbutas

1974.X.19 Jubiliejinėje Akademijoje 
skaitytos paskaitos ištraukos. Platesnis’ 
šios temos straipsnis tilpo “Aiduose”, 1974 
nr. 10.

Nesu nusipelnęs nei savajai "VYČIO” 
korporacijai, nei vėliau Akademiniam 
Skautu Sąjūdžiui, nes nesu dirbęs ju orga
nizavime ar vadovybėje. Kas buvo nu
dirbta ar laimėta, tai yra kitu asmenų nuo
pelnai. Dėl to jaučiuosi turis teisę ir malo
nia pareigą be pasigyrimo jausmo per
žvelgti pusės šimtmečio istorija ir iškelti tu 
skautiškųjų akademiniu organizacijų vaid
menį lietuvių visuomenėje ir kultūriniame 
darbe.

Lietuvos universitete mūsų korporacija 
"VYTIS” ir STUDENČIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖ buvo savotiška išimtis visoje 
šimtinėje studentišku korporacijų ir drau
gijų tarpe. Dauguma kitų akademinių 
organizacijų buvo politinių partijų ar sro
vių sau rengiamas prieauglis, arba šiaip
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socialinio-pramoginio pobūdžio. Be to 
turėjome dar eilę fakultetinių profesiniu 
korporacijų. Studentija būdavo ir tebėra 
politinio krašto gyvenimo barometras, 
todėl savojoje valstybėje buvo prasminga 
studentams ruoštis politiniam valstybės 
kūrimo ir tvarkymo darbui. Dėl to srovinės 
korporacijos turėjo daugiau patrauklumo.

Skautišku principu apolitinė korporacija 
siekė idealios lietuviu vienybės ir pabrėžė 
asmenybės saviauklos reikšmę. Išeivijos, 
terminais kalbant, buvom bendruomeniška 
korporacija. Gal dėl to musu Korp! 
‘•VYTIS” ir STUDENČIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVE nebuvo labai gausios. Turė
jome Lietuvoje nuo 200 iki 300 nariu vienu 
metu. Jie buvo rinktiniai studentai ir stu
dentės. daugumoje pateisinę skautiškuo
sius principus gyvenime. Po karo Vokie
tijoje ir vėliau išeivijoje tie skaičiai spar
čiai išaugo. Dabar skaitome apie 1500 žmo
nių, perėjusių ASS eiles. .Atrodo, kad jau 
nebe savojoje valstybėje, o išeivijoje, su
mažėjus politiniu sroviu reikšmei ir augant 
bendruomeniškai lietuviu sąmonei, tokiai 
visuotiniu žmogišku principu ir idealistinio 
nusistatymo jaunimo ir filisteriu sąjungai 
yra palankesnė atmosfera. Dievui. Tėvynei 
ir Artimui idealai pasidaro konkretesni be 
sroviniu organizacijų globos ar priklauso
mybės.

Atskiru asmenų darbai savo profesijose 
nėra tiesioginiai akademinės skautijos 
organizacijų nuopelnai. Tačiau tu organi
zacijų sudaryta atmosfera ir paskata dar
bui ne vienu atveju turėjo įtakos asmeny
bėms subręsti. Dėl to ir ASS gali džiaugtis 
savo nariu darbais Lietuvai ir lietuviu 
tautai bei žmonijos gerovei.

Sovietinė okupacija 1940 metais likvi
davo visas lietuviškas studentu organiza
cijas. Korporacija “VYTIS" nuėjo i pogrin
di. Karas ir okupacijos pareikalavo dau
gelio tauriu lietuviu gyvybės ar laisvės 
aukos. Mums, išlikusioms laisvėje, lengva 
nulenkti galvas karo ir tėvynės okupacijų 
auku atminimui. Bet svarbiau ir sunkiau 
yra taip gyventi mums Dievo duotus gy
venimo metus, kad būtume verti atmi
nimo.

Išeivijoje mūsų jaunimas kibo i studijas 
ir netrukus ASS filisteriu eiles papildė 
naujos mokslo, visuomenės ir meno pa
jėgos. ASS ir jo padaliniai išeivijoje pasi
reiškia ne tik savo nariu individualiais dar
bais. bet ir organizacija. Štai, VYDŪNO 
JAUNIMO FONDAS, išvystęs per 50 
tūkstančiu doleriu apyvarta ir maždaug 
tiek pat davęs studentu stipendijoms, lie
tuviškoms knvgoms išleisti ir lituanistikai 
ugdyti. AKADEMINĖS SKAUTUOS 
LEIDYKLA išleido šešias lietuviškas ir 
viena angliška lituanistikos knyga ir su
maniai jas platina. Atskiros iliustruotos 
paskaitos būtu vertos kasmetinės ASS 
stovyklos Amerikoje ir Kanadoje. Jomis 
pasidžiaugia ne tik organizacijos nariai, bet 
ir ju Šeimos bei draugai.

Ka veiksime, atšventę ši šaunu pusės 
šimto metu jubiliejų? Ne man čia patari
nėti mūsų organizacijos prityrusiems va
dovams. Šitaip įsibėgėję, jie ir mūsų prie
auglis ras sau derama vieta prasmingam 
darbui lietuviu visuomenėje, bendrinėse 
politinėse ir kultūrinėse organizacijose, 
neapleisdami ir savojo akademinio skau
tiškojo sąjūdžio. Paskaitysiu mūsų filiste
rio inž. Juozo Danio žodžius iš “Technikos 
Žodžio”:

“Norint žengti pirmyn, ar jau nors tik 
išsilikti pasiektoje aukštumoje, negalima 
sustingti, nes gravitacijos jėga nutrauks 
žemyn. Tenka nuolatos ieškoti nauju keliu, 
taikytis prie kintančiu sąlygų, patraukti 
nauju savanoriu darbuotojų”.

Vienas iš tokiu man labai rūpimų darbo 
keliu, iki šiol mūsų organizacijoje neišvys
tytu. yra lituanistikos studijų skatinimas. 
1974 metu vasaros jubiliejinio ASS suva
žiavimo nutarimai, paskelbti Dainavos 
stovykloje ir viešojoje spaudoje, ipareigoja 
mus išvystyti kūrybinga akademinį vei
kimą. skleisti lietuvių kultūros apraiškas 
kitataučiu tarpe, išlaikyti visapusiškos lie-
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tuvybės aspiracijas, siekti bekompromisi- 
nio Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. 
Taigi, buvo pabrėžtas reikalas ugdyti lie
tuvišką kultūrą akademiniame lygyje. Tam 
reikia lituanistinių studijų ir jų puoselė
jimo visuomenėje.

Linkėdamas mūsų šviesuoliams daugiau 
susidomėti lituanistika, visų pirma turiu 
galvoje apsišvietusius, mokytus žmones, 
arba europietiškai tariant, inteligentus, 
manau, kad mūsų filisteriai ir dalis stu
dentų tokie ir yra. Nesakau - intelektualai, 
nes tai yra jau siauresnė inteligento są
voka, kurion ne visada telpa profesionalai. 
Tačiau ir profesionalų pareiga yra būti 
šviesuoliais. Deja, yra tamsuolių tarp pro
fesionalų, net ir tarp profesorių siaurose 
specialybėse. Tai tie, kurie nesidomi nei 
lituanistika, nei kultūra platesniąją pras
me, o pasitenkina savo specialybės lektūra 
ir populiariąja spauda. Tokie ne-šviesuoliai 
susvetimėja patys sau, oasidaro eiliniai 
kasdieninio gyvenimo vartotojai. Šiuo at
žvilgiu ir akademikams skautams reikia 
budėti, pasitempti, kad mūsų kilnusis šūkis 
AD MELIOREM! neliktų tik reklaminė 
etiketė.

Mūsų šviesuoliai, išėję skautišką mo
kykla savo jaunystėje, skiriasi nuo kitų 
tuo, kad juose yra įdiegtas pasiryžimas 
būti ne bet kokiu lietuviu, o tuo genesniuo
ju, kuris siekia aukštesnių, prasmingesnių 
tikslų. Akademiškumo skraistė dar pri
deda reikalavimą nesustingti savo pasiek
tajame išsilavinime. Bet kiek tokių švie
suolių iš tikrųjų turime? Ar nebus jie tik 
išimtys? Ne paslaptis, kad mūsų prasimu- 
šusioje viduriniojoje kartoje neretai pasi
rodo, kad juo turtingesnis, juo ir šykštes- 
nis. Įsijungimas j šviesuolių eiles reika
lauja ir laiko, ir pinigų. Žinoma, kalbu ne 
tik apie skautus akademikus, bet aplamai 
apie lietuvius išeivius ir jų vaikus, kuriuos 
yra per daug paveikęs amerikoniškasis 
mamonos kultas.

Iškeldami lietuvio šviesuolio uždavinius 
savojoje visuomenėje ir ją supančioje ap
linkoje, išskiriame mums likimo uždėtą 
ypatingą reikalą: lietuviškos kultūros tę

simą ir jos ugdymą. Tam reikia lituanisti
nių studijų ir tos srities mokslinės kūry
bos. Reikia ir palankios visuomeninės 
dirvos. Tinkamas šio uždavinio vykdymas 
gali, tarp kitko, užkurti ir jau kiek atšalu
sių lietuvių ambiciją išlikti lietuviais.

Gyvendami lietuvių išeivių visuomenėje, 
negalime izoliuotis nuo Lietuvos. Kad ir 
prispausti okupacinio rėžimo, mūsų tautie
čiai tėvynėje labai daug dirba lituanistikai 
ugdyti. Mes mokame skaityti tarp eilučių, 
atskirti tiesą nuo propagandos. Tik sąži
ningai studijuodami Lietuvos lituanistų 
darbus, galėsime pastebėti tas spragas, 
kurias turėtume užpildyti gyvendami čia - 
mokslo laisvėje. Jei nustotume kultūrinių 
santykių su Lietuva, mūsų lituanistikos 
darbai galėtų nusmukti iki anachronistiškų 
“naujų ratų” išradimų. Pasitaikančias pro
gas aplankyti Lietuvą studijų tikslais rei
kia rimtai svarstyti, nepasiduodant emoci
joms. Visos tos problemos kontraversišku- 
mas Amerikos lietuvių visuomenėje ne
turėtų padvigubinti dar tebesančią gele
žinę uždangą.

Konkretizuodamas savo mintis, siūly
čiau pagalvoti apie lituanistikos mėgėjų 
sekcijas mūsų filisterių sąjungoje, pri
imant į jas ir studentus. Lituanistikos stu
dijų sekcijos galėtų susirišti su atatinka
momis mokslinėmis organizacijomis. Aka
demikų skautų sekcijų nariams pasidarytų 
prieinamesnį specialistai ir jų rinkiniai bei 
bibliotekos. Siūlomasis lituanistinis jauni
mo sąjūdis būtų svarbi lietuviškos veiklos 
sritis, galinti kelti lietuvių svorį Ameri
koje.

Prisiminkime jau ne vieno atvykėlio iš 
okupuotos Lietuvos pageidavimus mums: 
lietuviai išeiviai turėtų smarkiau veikti ir 
garsiau kalbėti pasauliui. Štai, ir mūsų 
naujas ateivis - Aloyzas Jurgutis, viešai 
sakė, kad lietuviai tėvynėje labai domisi 
išeivijos veikla ir pageidauja jos stipres
nės. Ypatingai pageidaujama, kad mes 
dirbtume tokius darbus, kurie tėvynėje 
dabar yra varžomi. Vienas iš tokių darbų 
yra tenai klastojamas Lietuvos istorijos 
teisingas priminimas pasauliui.
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Aš neatsimenu žalių svyruojančių berželių 
prie Nemuno

balto Palangos smėlio ir į dangų siekiančių 
pušaičių...
Zarasų krašto ežerėliai man tik pasakos 

dalis...

Bet aš jaučiu, kad esu lietuvė...
Ir būdama lietuve, aš praturtinu save ir 

galiu pasiekti tai,
kas kitiems nepasiekiama...
Ir pasisemti to, kas kitų nerandama...
Ir dėl to mano sielos dykumoj sužydi gėlės.

Bet ką aš galiu pasakyti tiems, kurie 
neprisimena nieko...

nei berželių, nei smėlio, nei ežerėlių...
Kurie neprisimena raudonšlipsių 

stovyklų...
Akademinės skautijos romantiškų 

vakarų...
Baltgalvės istorijos mokytojos, kuri 

verkdavo, kai mes dainuodavome
apie kritusius partizanus...

Ką mes galime pasakyti tiems, 
Kurių sieloje yra dykuma, 
Ir jie neieško vandens...

Ramunė Kviklytė

Tu esi mūsų jaunatvės gražiausia dalis... 
Tavyje glūdi miškai ir ežerai, 
besileidžianti saulė, žvaigždėtas dangus, 
rusenančio laužo dūmų kvapas, 
giliai įsisiurbęs į brolio nunešiotą švarką, 
dainų ir juoko garsas...
Tavyje mes randame savo jaunatviškus 

idealo kalnus,
nesumaišytus su realybe...
Tavyje slypi mūsų nusivylimai...

ir ašaros...
Kurie laikui einant, dingsta, kaip rytmečio 

migla...
Per tave mes sutinkame draugus, 
Kurie su mumis juokiasi, svajoja 
Ir atsuka petį, kai norisi verkti... 
Tavyje mes randame gamtos ramybę 
Ir universiteto rūmų gyvenimišką 

triukšmą...
Tavyje mes prisimename meilės švelnumą 
vakaro nykumoje...

Tu lieki neišdildoma,
Nes tu esi gražiausia mūsų gyvenimo 

daina...
Tu esi Akademinė Skautija...

(Via Meliora nr. 1)
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JUBILIEJAUS
RUOŠOS

KOMITETAI

GARBĖS KOMITETAS:

Juzė AGLINSKIENĖ, dr. fit, buv. ASS 
CV pirmininkė

Mega BARNIŠKAITĖ, fil., buv. ASDS 
pirmininkė

Milda BUDRIENĖ, dr. fil., buv. ASS CV 
pirmininkė

Jonas DAINAUSKAS, fil., ASS steigė
jas, pirmas filisterių pirmininkas

Juozas V. DANYS, fil., ilgametis Korp!
“VYTIS” darbuotojas

Juzė DAUŽVARDIENĖ, ASD Garbės 
narė, Lietuvos generalinė konsule

Sofija GIRDAUSKIENĖ, fil., pirmoji
ASD filisterių pirmininkė

Jurgis GIMBUTAS, dr. fil., Lituanisti
kos Instituto pirmininkas

Liūtas GRINIUS, fil., buv. ASS Vadijos 
pirmininkas

Izidorius JONAITIS, fil., buv. Korp!
“VYTIS” pirmininkas

Vincė JONUŠKAITĖ-ZAUNIENĖ - 
LESKAITIENĖ, ASD Garbės narė

Petras JURGĖLA, Korp! “VYTIS” Gar
bės narys
Prof. Ignas KONČIUS, ASD ir Korp! 
“VYTIS” Garbės narys, pirmas ASS 
pirmininkas

Edmundas KORZONAS, fil., ASS 
Vadijos pirmininkas, buv. LSS Tarybos 
pirmininkas

Jonas KUBILIUS, S.J., kun. dr., ASS 
Dvasios vadovas

Alfredas KULPA, dr. fil., ilgametis 
Korp! “VYTIS” darbuotojas

Bronius KVIKLYS, fil., Korp! “VYTIS” 
Garbės narys, buv. Korp! “VYTIS” 
pirmininkas

Henrikas LUKAŠEVIČIUS, dr. fil., 
ilgametis Korp! “VYTIS” darbuotojas

Vytautas MIKŪNAS, fil., Vydūno Jau
nimo Fondo valdybos pirmininkas, buv. 
Korp! “VYTIS” CV ir ASS Vadijos 
pirmininkas

Marija MILVYDIENĖ, fil., ilgametė 
ASD darbuotoja

Vytautas NEVARAUSKAS, fil., Aus
tralijos LB pirmininkas

Kazys PALČIAUSKAS, fil., buv. Korp! 
“VYTIS”, PLSS Tarybos pirmininkas

Aleksandras PLATERIS, dr. fil., buv. 
ASS CV pirmininkas

Antanas SAULAITIS, jr., S.J., fil., ASS 
įgaliot. P. Amerikai

Vytautas ŠLIŪPAS, fil., buv. ASS CV 
pirmininkas

Antanas STANKUS, dr. fil., ilgametis 
Korp! “VYTIS” darbuotojas

Eugenijus VILKAS, fil., buv. ASS 
Vadijos pirmininkas
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Pirmajame 1974-1975 metų ASS Vadijos 
posėdyje buvo nutarta sudaryti Jubilieji
nių metų komitetus, idant šis jubiliejus 
būtų geriau paminėtas.

Jubiliejinių metų GARBĖS KOMI
TETĄ, pirmininkaujamą Korp! “VYTIS” 
Garbės nario fil. v.s. B. Kviklio, sudarė 
dvidešimts septyni nusipelnę nariai. Fil. 
v.s. 0. Ščiukaitė buvo pakviesta sudaryti 
PROGRAMOS Komitetą, Fil. A. S. 
Vengris - FINANSŲ KOMITETĄ, o ASD 
CV pirmininkė fil. V. Sabaliūnaitė, Korp! 
“VYTIS” CV pirmininkas fil. V. Garbon- 
kus, FSS CV pirmininkas fil. J. Damaus
kas - sudarė DARBO KOMITETĄ.

Vadijos aptartuose ir Komitetų vykdy
tuose Jubiliejaus minėjimo planuose buvo:

° išleisti a.a. Garbės nario prof. v.s. S.
Kolupailos monografiją,

° išleisti ASS medžiagos konspektą,

° paremti “Mūsų Vytį” išleidžiant vieną 
ar daugiau sukaktuvinių numerių,

° paruošti jubiliejinę stovyklą,

° paruošti meno, ASS darbų dokumen
tines parodas,

° atskirose vietovėse ruošti platesnio 
mąsto ASS minėjimus visuomenei,

° padėti ASD, Korp! “VYTIS” Centro 
Valdybų nariams aplankyti kitus 
skyrius,

° surinkti lėšas šiems planams įvykdyti.

Greit pasirodė, kad tokią didelę progra
mą.per nepilnus metus įvykdyti nėra įma
noma jau vien dėl lėšų trūkumo.

FINANSŲ komitetas dviem atvejais 
pirmą kartą Sąjūdžio istorijoje kreipėsi į 
pajėgesnius narius prašydamas aukų. Kaip 

žinia, ASS darbai iš kuklaus $6.- (studen
tams) ir $10.- (filisteriams) nario mokesčio 
negali bųti įvykdomi ir beveik kiekvienas 
dirbantis Sąjūdžio vadovas savo pastangas 
turi paremti iš asmeniškų šaltinių. Deja, 
negalima sakyti, kad Finansų komiteto 
darbas pilnai pasisekė.

Šalia aukų, buvo pamėginta korespon- 
denciniu būdu pravesti loteriją. Nuoširdūs 
Sąjūdžio rėmėjai loterijai paskyrė aštuo- 
nias dovanas: p.p. ALMA IR VALDAS 
ADAMKAI, Tabor Farm vasarvietės savi
ninkai, padovanojo vienos savaitės atosto
gas dviem asmenims 1975 sezono metu; 
p.p. VIKTORIJA IR ALGIRDAS KARAI- 
ČIAI, Gintaro vasarvietės savininkai, pa
dovanojo vienos savaitės atostogas dviem 
asmenims 1975 sezono metu; AKADEMI
NĖS SKAUTUOS LEIDYKLA paskyrė 
dar šešias dovanas knygomis.

Loterijos laimėtojai buvo paskelbti 
A.S.S. Čikagos skyriaus Jubiliejaus pobū
vyje Čikagoje 1974 spalio 26. Laimėtojai 
buvo iš sekančių vietų: I - Kirtland, Oh., 
II - Ottawa, Ont., III-VIII: Oak Lawn, Ill., 
Bellevue, Wash., North Riverside, Ill., 
Bloomfield Hills, Mich., Chicago, Ill., ir 
Euclid, Oh.

Nežiūrint didelių pastangų, lėšų telkimo 
daviniai buvo kuklūs ir Finansų Komitetas 
nutarė savo darbą pratęsti dar vieniems - 
1975 - metams. Su liūdesiu prisimenam, 
kad energingas Finansų komiteto pirmi
ninkas fil. A. Vengris savo darbo pabaigos 
nesulaukė, mirė nuo širdies priepuolio 1975 
rugsėjo 5 dieną.

PROGRAMOS komitetas didžiausią dė
mesį skyrė jubiliejinės stovyklos ruošai, 
kuri buvo puikiai atlikta. Komiteto sąstate 
dirbo: fil. ps. Danutė Bruškytė, fil. ps. 
Rimantas Dirvenis, t.n. Danguolė Kvikly
tė, fil. s. Ramunė Kviklytė, t.n. Rima Sko- 
rubskaitė ir pirmininkė fil. v.s. Ona Ščiu
kaitė.

DARBO komitetui teko vykdyti pačius 
įvykius: minėjimus, parodas, administruoti 
stovyklą ir pan.
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SVEIKINIMĄ!
Jubiliejus - ne eilinis įvykis. Sąjūdis 

kvietė savo švente pasidžiaugti ne tik sa
vuosius, bet, kaip Lietuvoje buvo įprasta, 
daug svečių. Ne visi atvyko. Ne visi galėjo. 
Iš kelių šimtų Lietuvos universitetuose 
veikusių korporacijų, kai kurios buvo 
atstovaujamos, kitos nuoširdžiai sveikino 
raštu, kelios ir kiti dalyvavo mūsų skyrių 
suruoštuose minėjimuose. Ačiū visiems. 
Dėmesys ir kalba yra gyvybės ženklas. 
Kartu keliaujame lietuvių tautos keliu. 
Brangių žodžių ištraukos teliudija ateičiai.

ORGANIZACIJOS:

Ši garbinga sukaktis tepažadina naują 
ryžtą' dirbti pavergtos tėvynės išlaisvini
mui ir savo asmenybės ugdymui. Tegy
vuoja Akademinis Skautų Sąjūdis.

Linkime geriausios sėkmės ugdant mūsų 
tautos laisvės, Lietuvos nepriklausomybės 
ir humaniškumo idealams nesvyruojančias 
asmenybes.

Chicago, Ill. 1974.X.19 Chicago, Ill. 1974.X.19

Jurgis Lendraitis, Pirm.
Elena Songinienė, sekr.
LST Korp! NEO LITHUANIA
Vyriausioji valdyba

Antanas Kučys, pirm.
VARPININKŲ FILISTERIŲ
DRAUGIJA

ASMENIŠKAI DALYVAVO IR 
SVEIKINO JUBILIEJINĖJE
AKADEMIJOJE, 1974.X.19:

Dr. P. Kisielius, ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VADAS

Dr. K. Aglinskas, Korp! FRATERNI-
TAS LITHUANICA vardu

J. Lendraitis, LST Korp! NEO 
LITHUANIA pirm.

Prof. St. Dirmantas, PLIENO VYRUOS 
buv. globėjas

Sveikiname Akademinį Skautų Sąjūdį, 
švenčiantį 50 metų jubiliejų, išvariusį 
kultūrinėj ir socialinėj srityse pavyzdingą 
darbų barą. Linkime ateityje nepavargti, 
bet naujomis jėgomis tęsti užbrėžtus tiks
lus Lietuvos tėvynės išlaisvinimui iš bolše
vikinės rusų vergijos.

Chicago, Ill. 1974.X.19

Morta Babickienė, pirm.
M. Ališauskienė, sekr.
LDK BIRUTĖS DRAUGIJOS 
CENTRINIS ČIKAGOS 
SKYRIUS
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ATSTOVAI IR VEIKSNIAI:

Linkiu, kad Sąjūdis sėkmingai veiktų 
užsienio lietuvių visuomenėje, vadovauda
masis patriotiniais jausmais ir skautybės 
dėsniais, kuriais buvo pagrįstas jo darbas 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Roma, 1974.X.15

Stasys Lozoraitis 
DIPLOMATINĖS TARNYBOS 
ŠEFAS

Gėrėdamasis Akademinio Skautų Sąjū
džio veikla ir darbais, visu nuoširdumu 
linkiu geriausios sėkmės iškilmingai su
kakties akademijai ir ypač Sąjūdžio veiklai 
ateityje besirūpinant lietuvybės ir Lietu
vos reikalais.

Washington, D.C., 1974.X.12

Juozas Kajeckas
LIETUVOS ATSTOVAS

Prašau priimti sveikinimus ir nuošir
džius linkėjimus išsaugoti ir palaikyti 
skautybės dvasią išeivijoje iki ši kilni idėja 
vėl galės laisvai bujoti mūsų išlaisvintoje 
tėvynėje.

New York, N.Y., 1974.X.15

Anicetas Simutis 
GENERALINIS KONSULAS

Linkiu mūsų mieliem skautams kuo 
didžiausios sėkmės.

Toronto, Ont., 1974.X.28

Jonas Žmuidzinas
GENERALINIS KONSULAS

Sunkusis mūsų istorijos laikotarpis dar 
nepasibaigė. Akademinis Skautų Sąjūdis, 
remdamasis savo gražiomis tradicijomis, 
turi ir ateityje būt tąja jėga, kuri nuolat 
lietuviškoje visuomenėje duotų naujų im
pulsų kovai už valstybės nepriklausomybę 
ir žmogaus laisvę. Sveikinu, linkėdamas, 
kad ir tamsiausią valandą kiekvienas 
skautas akademikas eitų pačiu tiesiausiu, 
taigi, garbingiausiu, keliu.

Roma, 1974.X.14

Stasys Lozoraitis, jr.
ATSTOVAS PRIE ŠV. SOSTO

Akademinis Skautų Sąjūdis savo veikla 
daug nusipelnė lietuvių kultūrinėje srityje 
ir bendrai Lietuvos reikalų byloje. Linkime 
Sąjūdžiui gražiausios sėkmės spinduliuoti 
savo veikla ir nuopelnais lietuvių išeivijos 
ir Lietuvos istorijoje.

Washington, D.C., 1974.X.15

0. ir S. A. Bačkiai 
ATSTOVYBĖS PATARĖJAS

Sveikinu jūsų didingą sąjungą jos auksi
nio jubiliejaus proga. Jūs išauginote naują 
kartą pajėgių lietuvių patriotų intelektualų 
ir aš kviečiu jus prisidėti prie Lietuvos 
laisvės priartinimo.

New York, N.Y., 1974.X.17

Dr. Kęstutis Valiūnas 
VLIK’o PIRMININKAS
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Su aktyviu dėmesiu ir nuoširdžia simpa
tija seku bei stebiu lietuvių skautų veiklą 
ir ja džiaugiuos, o neretai ir gėriuos. Ypač 
mielos jūsų kasdieninio gero darbelio pa
stangos. “Gerų darbelių” taip labai reikia 
lietuviškai mūsų kasdienybei, tad čia jūsų 
talka ne tik laukiama, bet tiesiog būtina.

Cleveland, Oh., 1974.X.16

Stasys Barzdukas 
“PASAULIO LIETUVIO” 
REDAKTORIUS,
bu v. PLB PIRMININKAS

ASMENIŠKAI DALYVAVO IR 
SVEIKINO:

JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE, 
1974.VIII.30:

Gub. Wm. Millikan atstovas, STATE OF 
MICHIGAN vardu

fil. Algis Rugienius, JAV LB TARYBOS 
PIRMININKAS

JUBILIEJINĖJE AKADEMIJOJE, 
1974.X.19:

Vyskupas Vincentas Brizgys
Juzė Daužvardienė, GENERALINĖ

KONSULE, ASD GARBĖS NARĖ
Inž. B. Nainys, PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS PIRMININKAS

NARIAI:

Nepamiršote manęs. Esu su Jumis. Tik 
ne darbui. Neberašau ir nebeskaitau. 
Šneku ir suprantu. Žmones aiškiai pažįstu. 
Laimingo Jums subuvimo garbingame su
sibūrime. Aš, kai.- visados, visa širdimi 
ir siela su Jumis.

Putnam, Conn.

Jūsų prof. Ignas Končius 
(ASD ir Korp! VYTIS 
GARBĖS NARYS, buv. ASS 
CENTRO VALDYBOS 
PIRMININKAS)

Studentų Skautų “VYČIO” korporacijos 
nario skautiškas įžodis yra išvystytas į 
Lietuvos sūnaus-patrioto partizano prie
saiką. Tuo būdu bus giliai įprasmintas aka
deminės mūsų skautijos gyvavimas sveti
muose kraštuose. Skautiškai budėkime, 
kaip niekad ligi šiol nebudėjome!

New York, N.Y. 1974.X.11

Petras Jurgėla 
“VYČIO” Korporacijos 
GARBĖS NARYS
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Tvirtai tikiu, kad prieš 50 metų liepsna, 
įsižiebusi nepriklausomos Lietuvos uni
versitete, neužges. Kad skaidriais, nors ir 
slaptais, spinduliais ji pasieks mūsų jauni
mo širdis pavergtoje tėvynėje.

Santa Barbara, Ca.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė- 
Leskaitienė
ASD GARBĖS NARĖ

Akademinis Skautų Sąjūdis, pradedant 
Studentų Skautų Draugove, buvo ir tebėra 
mano vięnintelė ideologinė organizacija, 
tikrąja to žodžio prasme, mano vienintelė 
“partija”.

Chicago, Ill.

fil. Jonas Dainauskas
SSD STEIGĖJAS
Korp! VYTIS GARBĖS 
NARYS

Nuoširdžiai dėkoju už malonų kvietimą 
būti Akademinės Skautijos 50 metų gyva
vimo sukakties komiteto nare. Mielai su
tinku būti.

Chicago, Ill.

Juzė Daužvardienė
LIETUVOS GENERALINĖ 
KONSULE
ASD GARBĖS NARĖ

Linkiu įsisąmoninti ir tęsti tuos idealus, 
kurie inspiravo pirmuosius Akademinės 
Skautijos kūrėjus, juos pasisavinti prak
tiškame gyvenime ir, gerai persvarsčius, 
juos pritaikyti besikeičiančiose sąlygose 
mūsų gyvenimo, kuriame dabar ir ateityje 
nušviestų akademiko skauto veikimo kelią 
pagrindiniai skautijos principai: TĖVYNĖ, 
ARTIMAS ir DIEVAS.

Montreal, P.Q., 1974.X.15

Akademinio Skautų Sąjūdžio 50 metų 
jubiliejaus ruošos Garbės komitetas - 
senieji A.S.S. veteranai - džiaugiasi, kad 
prieš 50 metų tėvynėje įkurta, tremtyje 
atkurta ir išeivijoje išugdyta akademinė 
skautija tvirtais žingsniais žengia lietuviš
ku ir skautišku gyvenimo keliu.

Iš visos širdies linkime, kad mūsų Sąjū
dis, žengdamas į šeštąją savo gyvenimo 
dekadą, dar’ stipriau įsijungtų į tėvynės 
laisvinimo, lietuviškos kultūros, išeivijos 
stiprinimo ir lietuvybės išlaikymo darbų 
sritis.

Chicago, Ill., 1974.VIII.26

Fil. Bronius Kviklys 
GARBĖS KOMITETO 
PIRMININKAS
Korp! “VYTIS” GARBĖS 
NARYS

Jonas Kubilius, S.J.
ASS DVASIOS VADOVAS
ASD GARBĖS NARYS

Už suteiktą garbę nuoširdžiai dėkoju ir 
skautiška širdimi priimu.

Cleveland, Oh.

Fil. Mega Barniškaitė 
buv. ASDS PIRMININKĖ

Linkime ištvermės, solidarumo ir tauti
nės dvasios išlaikymo.

San Francisco, Ca., 1974.X.16

Julija Liesytė-Frazęr
PIRMOJI ASD PIRMININKĖ 
LIETUVOJE
Vanda ir Vytautas Šliūpai,
1963 m. A.S.S. PIRMININKAS
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Man akademinės skautijos jubiliejus 
artimas ir tuo, kad aš pati šiemet švenčiu 
50 metų skautavimo sukakti.

Chicago, Ill.

Fil. Sofija Danilevičiūtė- 
Girdauskienė
PIRMOJI FILISTERIŲ 
SKAUČIŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKĖ

Geriausių linkėjimų Jums visiems!

Chicago, Ill.

Fil. Juzė Aglinskienė 
buv. ASS CENTRO 
VALDYBOS PIRMININKĖ

Lietuviu akademinis skautavimas, ne
atsižvelgiant i daugeli sunkių sankrėčių, 
subrendo, sutvirtėjo ir daug patarnavo lie
tuviškosios skautijos išugdymui tėvynėje 
ir už jos ribų. Visa tai turi stiprinti mūsų 
opfimizmą, žvelgiant i ateitį. Tebūnie 
1924 m. saplio 16 diena garbinga data Lie
tuvių Skautų Sąjungos istorijoje!

St. Petersburg Beach, Fla.

Kazys Palčiauskas 
buv. Korp! “VYTIS” 
PIRMININKAS 
buv. PASAULIO LIETUVIŲ 
SKAUTŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKAS

Atsimenu, rodosi neseniai, šventėme 10 
metų sukaktį. Koks ilgas laiko tarpas atro
dė dešimts metų! Pats prezidentas Anta
nas Smetona atvyko mus sveikinti. O nuo 
to laiko praėjo jau 40 metų.

Retai kuri organizacija tiek ilgai išgy
vena. Linkiu, kad ateity mūsiškiai sėkmin
gai gyvuotu antra penkiasdešimtį metų ir 
dar ilgiau. Tegyvuoja, teauga, težydi 
A.S.S., DRAUGOVĖ ir Korp! “VYTIS”!

Washington, D.C.

Aleksandras Plateris 
buv. A.S.S. CENTRO 
VALDYBOS PIRMININKAS

Sveikiname Akademinio Skautų Sąjū
džio Jubiliejinės stovyklos vadovybę, visas 
seses ir brolius, suskridusius į Dainavą.

Penkiasdešimtųjų metinių proga tikime, 
kad akademinė skautija ir toliau žygiuos 
jaunatviškos energijos pilnu keliu ir 
stiprės savo organizacinio gyvenimo turi
nyje bei ideologijoje.

Prisimindami mūsų brolį liepsnoje šau
kiantį “Laisvės Lietuvai”, mes turime 
nuolat gaivinti savyje ir savo jaunimo šir
dyse tą pačią laisvės, teisingumo ir vieny
bės ugnį.

Los Angeles, Ca.

Fil. Irena ir Eugenijus Vilkai 
buv. A.S.S. VADUOS 
PIRMININKAS
buv. BROLIJOS VYRIAUSIAS 
SKAUTININKAS

Pusę šios sukakties metų žengiau kartu 
ir tikiuos, kad mes visi, jauni ir seni, sutar
tinai prasmingai ir skautiškai dar daug 
metų drauge keliausime. Tegul ši spalio 
šešioliktoji riša mūsų skautų akademikų 
šeimą dar tampresniais vidinio susiklau
symo ir tarpusavio pagarbos ryšiais ne tik 
šiemet, bet kas met ateityje.

Buffalo, N.Y., 1974.X.19

Fil. Liūtas Grinius
1970-1973 m. A.S.S. VADUOS 
PIRMININKAS
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Nuoširdžiausi sveikinimai visam Akade
miniam Skautų Sąjūdžiui.

Toronto, Ont., 1974.X.19

Nora ir Alfredas Kulpavičiai

Ilgiausių metų! Daug sėkmės kultūrin
goje, prasmingoje ir vieningoje veikloje!

Chicago, Ill., 1974.X.16

Gabrielė Prielgauskaitė-
Varnelienė
buv. ASD VALDYBOS
PIRMININKĖ

Nelaimingai ši stovykla sutapo su dviem 
tarptautiniais suvažiavimais Japonijoje, 
kuriuose reikia daryti pranešimus.

Prašau perduoti mano geriausius sveiki
nimus stovyklos dalyviams, palinkėti jiems 
sėkmingų studijų, atnaujinti senas pažintis 
ir kartu praleisti savaitę laiko savo sesių ir 
brolių būryje.

Fil. R. Viskanta
buv. Korp! “VYTIS” CENTRO 
VALDYBOS PIRMININKAS

...Kada ateis kitų eilė
stot vietoj mūs, kad būt garbė...

Eilė atėjo. Per 50 metų ne vienas ąžuolas 
buvo vėtrų išverstas iš mūsų gretų. Krito 
kovoj, kaip partizanai, žuvo karo audrose 
ir bolševizmo siaube. Amžina jiems garbė!

Tebūna pasveikinti tie, kurie atėjo vietoj 
jų, skirdami savo jaunystę, kūrybinę ugnį 
ir gyvenimą Akademinės Skautijos idea
lams.

Broliai ir seserys, visa širdimi su Jumis.

Besidžiaugdami mūsų jau pusšimtį metų 
kasmet atjaunėjančios skautų šeimos 
šventiška stovykla, priimkite ir mano nuo
širdžius sveikinimus. Kartu jungiu viso 
Bostono vytiečių filisterių linkėjimus.

Šiuo metu Jūs, mielosios sesės ir broliai, 
galite būti ypatingai laimingi, turėdami 
save tarpe ir vieną “VYČIO” korporacijos 
steigėją, dabartinį mūsų Filisterių Sąjun
gos pirmininką Joną Dainauską, kuris 
dirbo mūsų veikloje visus penkiasdešimt 
metų. Tegul brolio Jono paleistas šūkis - 
“AD MELIOREM!” - visada kelia mūsų 
pasiryžimus ir jaudina mūsų širdis.

Boston, Ma.

Fil. Jurgis Gimbutas

Šios garbingos ir kilnios organizacijos 50 
metų veiklos sukaktis mus visus įpareigoja 
sustoti, susimąstyti, žvilgterėti į praeitį ir 
tvirtu pasiryžimu žengti į ateitį.

Mūsų praeitis buvo gražus ir linksmas 
gyvenimas laisvoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje su gražia viltimi į ateitį.

Dabartis! Esame išblaškyti visame pa
saulyje ir apsnūdome savo kilniuose įsipa
reigojimuose: Dievo, Tėvynės ir Artimo 
atžvilgiu.

Ateitis! Ar ne laikas mums visiems pri
sikelti ir savo jėgas skirti lietuvybės išlai
kymui ir pavergtos tėvynės Lietuvos iš
laisvinimui iš žiauriausios vergijos. Ta 
linkme turėtume paskirti visą ASS veiklą. 
Diskusijos ir galimybės ta prasme yra pla
čios ir įdomios.

Jums visiems giedrios nuotaikos ir gra
žios ateities.

New York, N.Y. Los Angeles, Ca. 1974.X.19

Fil. dr. Henrikas Lukoševičius Fil. s. Vladas Pažiūra
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Akademinio Skautų Sąjūdžio Los 
Angeles skyrius nuoširdžiai sveikina 
Čikagos skyriaus narius.

Los Angeles, Ca. 1974.X.17

Fil. Valentinas Varnas 
ASS LOS ANGELES 
SKYRIAUS PIRMININKAS

Apgailestaujame, kad dėl didelio atstu
mo ir skirtingų metų laiko mūsų atostogų, 
niekas iš Australijos negali dalyvauti Jūsų 
ruošiamoje 50 metų Jubiliejinėje stovyk
loje - studijiniame suvažiavime.

Mūsų mintys, mūsų širdys ir siekimai 
yra su Jumis, ypač šia iškilminga proga - 
minint 50 metų nuo pirmojo akademinio 
skautų-čių įsikūrimo.

Nuoširdžiai linkime Jums, visiems sto
vyklautojams, daug malonių ir neužmirš
tamų stovyklinių įspūdžių, našių akademi
nio lygio skautybės studijų ir linksmų sto
vyklos valandų.

Adelaidė, Australija

Kaip atstovas Sydnėjuje, siunčiu visų 
Sydnėjuje gyvenančių A.S.S. veteranų 
nuoširdžiausius sveikinimus.

Nors dėl esamų vietinių sąlygų mes 
nesame susiorganizavę į A.S.S. vienetą, 
tačiau sekame Jūsų gražią ir kūrybingą 
veiklą išeivijoje. Jūsų darbas ir įnašai jau
čiami išeivijos lietuvių bendruomenėje.

Jungiamės prie Jūsų šventiškos nuotai
kos ir ateityje linkime neprarasti energijos 
ir entuziazmo ir kad veikla dar labiau pla
tėtų ir gilėtų!

Sydney, Australija

Fil. Izidorius Jonaitis 
buv. Korp! “VYTIS” 
PIRMININKAS

Dėkoju už suteiktą garbę pakviečiant 
mane į akademinės skautijos 50 metų 
sukakties minėjimo Garbės komitetą. Nors 
ir nesijaučiu, kaęl būtų buvę reikalinga 
mane pagerbti, vis dėlto su malonumu 
Jūsų kvietimą priimu. Stengsiuos prisi
imtas pareigas kuo geriau atlikti.

Fil. S. Pacevičienė
ASS ADELAIDE SKYRIAUS 
PIRMININKĖ

Fil. Vytautas Nevarauskas 
Australijos LB KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKAS

SKAUTŲ VADOVAI:

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBA sveikina Akademinį Skautų 
Sąjūdį jo 50 metų gyvavimo sukakčių 
proga ir linki gražios ateities.

Toronto, Ont. 1974.X.27
(iš LSS Tarybos posėdžio nutarimų)

ASMENIŠKAI DALYVAVO IR 
SVEIKINO
JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE,
1974.VIII.30:

fil. Petras Molis, BROLIJOS VYRIAU
SIAS SKAUTININKAS
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Prieš 50 metų Lietuvos universitete 
Kaune Studentų Skautų Draugovės įsi- 
steigimu prasidėjęs akademinės skautijos 
sąjūdis šiemet pasiekė savo auksinio jubi
liejaus, kurį tiek dabar Sąjūdyje dalyvau
ją, tiek jame kada skautavę mūsų didžio
sios Sąjungos žmonės mini pakilia nuo
taika.

Ilgas, visokių laikotarpių bei įvairių 
įvykių įtakotas, šios mūsų skautijos šakos 
kelias žymi gražią gyvavimo praeitį, pa
reikštą gerais norais, darbingomis pastan 
gomis, net brangiomis aukomis ir ištiki
mybe lietuvių skautybės idealams.

Turime būti dėkingi visoms ir visiems, 
kurie tiek daug metų savo darbais, savo 
talentais ir, svarbiausia, savo širdimi iš
laikė tą mūsų skautavimo rūšį gyvą ir nau
dingą.

Minėdami sukaktis, pasimokydami iš 
praeities ir trokšdami sėkmės ateitin, 
tvirtu tikėjimu žvelgdami pirmyn, galime 
skautiškai ir išmintingai spręsti visus už
davinius, kad tvirtai laikydamiesi didžiųjų 
lietuviškosios skautybės idealų, liktume 
sąžiningai ištikimi DIEVUI, TĖVYNEI, 
ARTIMUI!

Nuoširdūs sveikinimai! Budžiu!

Oakville, Ot. 1974

Antanas Saulaitis 
LSS TARYBOS 
PIRMININKAS,

Jūsų darbas ne tik A.S.S., bet ir L.S.B., 
dirbant su skautų vienetais, yra nepapras
tai našus ir Brolija yra Jums už tai giliai 
dėkinga. Tikiuosi, kad A.S.S. ir BROLI
JOS nuoširdus bendradarbiavimas tęsis ir 
toliau, nešdamas mūsų Sąjungai gražių 
vaisių.

Tegul tėvynės meilė lydi Jus visad Jūsų 
darbuose.

Shrewsbury, Ma., 1974.X.14

Fil. v.s. P. Molis 
LSB VYRIAUSIAS 
SKAUTININKAS

Sveikinu Akademinio Skautų Sąjūdžio 
50-ties metų Jubiliejaus minėjimo iškil
mingos akademijos proga. Penkiasdešimts 
metų yra ilgas laiko tarpas skautiškoje 
veikloje. Daug akademikų perėjo Jūsų 
organizacijos eiles, daug laimėjimų, pa
stangų buvo įdėta.

Šia proga sveikinu visus akademi- 
kus-kes, linkiu vieningų, darbingų ir LS 
Sąjungai našių metų. Šiandien daugiau, nei 
bet kada praeityje, mūsų pavergta tėvynė 
laukia iš mūsų darbų, o ne žodžių. Linkiu 
Jums darbingų metų!

Plainview, N.Y. 1974.X.12

v.s. Lilė Milukienė 
SESERIJOS VYRIAUSIA 
SKAUTININKĖ

Būdamas Žemės Ūkio Akademijos, Dot
nuvoje, studentu 1924-28 m. ir nesant ten 
pakankamai skaičiui sudaryti studentų 
skautų vienetą, pagal neoficialų susitarimą 
su kauniečiais studentais skautais, aš, 
Dotnuvoj taip pat nešiojau mėlynąją stu
dentų skautų kepuraitę.

Ypač artimai su Korp! “Vytis” ir Stu
denčių Skaučių Draugovės skautėmis teko 
bendrauti 1929-1930 metais, perėmus man 
Kauno Skautų Tunto vadovavimą. Tada 
visi mano artimiausi pagelbininkai ir dau
gelio draugovių draugininkai buvo Kauno 
universiteto studentai skautai-ės. Buvo tai 
šaunūs talkininkai, kurie gerokai apirusi 
Kauno Tuntą pakėlė į pirmaeilius Lietuvos 
skautų vienetus.

Tuo būdu, ano meto akademikai skautai, 
ypatingai kaip pav. Korp! “Vytis” buvu
sieji pirmininkai - V. Kastanauskas, Iz. Jo
naitis, Vac. Augulis, J. Jasinevičius, A. 
Jurskis, Domą Kesiūnaitė ir eilė kitų buvo 
mano artimiausi talkininkai. Jiems visiems 
mano geriausi atsiminimai ir giliausia pa
garba.

Los Angeles, Ca. 1974.X.16

V.s. Jonas Kuprionis
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MINTYS IR POKALBIAI 1974 METAMS

RIMTAI PALYDĖTI -

...Klaidinga yra galvoti, kad Akademinis 
Skautų Sąjūdis yra “senų akademinių tra
dicijų saugotojas’’. Jam galima priskirti ir 
tą funkciją, tačiau ji kurdami mes ieškojo
me naujų kelių. Mes jautėme, kad subren
dusių intelektualinių jėgų, tiek moterų, 
tiek vyrų, glaudus bendradarbiavimas yra 
būtina sąlyga mūsų Sąjungos klestėjimui... 
Kas dėl reikalo nesuvokimo akademinius 
vienetus vadina “nelogiškais, kenksmin
gais Sąjungos reikalams”, tepagalvoja 
rimtai, kuo remsis lietuviškoji skautija 
svetimose žemėse, jei ne intelektualinėmis 
pajėgomis. Reikia siekti jų gero susiorga- 
nizavimo.

fil. Dominika Kesiūnaitė
SSD steigėja, Korp! “VYTIS” 
Garbės narė, buv. ASS vice 
pirmininkė, Skaučių Seserijos 
Vyriausia skautininke 
(“Mūsų Vytis”, nr. 9 (37), 
1951 lapkritis)

Pripažinta, kad ASS yra. ASS dabar 
gyvas PLSS narys.

Žinovai turi aiškiai pasakyti, ar ASS 
ginklas pripažintas, ar jo pripažinimas pats 
savaime iškilo iš to, kas jis buvo, iš jo 
darbo, ar to darbo pasekmių.

Ką ten apie praeitį kalbėti. Iš kur gausi 
tokio akylumo dėl ateities susimesti 
galvoti.

Geriausiai būtų, kad tie žinovai pasisa
kytų apie dabartį. Šiandien gyvename, 
šiandien turime ir -dirbti. 0 tos svajonės 
apie ateitį (vistiek ateitį reik turėti gal
voje), arba tas praeities šešėlių ieškojimas, 
jų mindymas-trypimas, kad. ir su gerais 
apavais, tai būtų tik žodžiai, bet ne darbas.

Prof. Ignas Končius
ASD ir Korp! “VYTIS” Garbės 
narys, buv. ASS pirmininkas 
(“Mūsų Vytis”, 1956 nr. 3)
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Korp! “VYTIS” ir ASD vėliavos gerbia 
žuvusius. Kalba ASS Vadijos pirmininkas 
fil. E. Korzonas. Čikaga, 1974.X.20.

Foto J. Tamulaičio

...duodami pasižadėjimus Sąjūdžiui mes 
pažadėjome dirbti Sąjūdžiui. Ne viską 
galime vienodai išpildyti, bet kiekvienas 
narys turi stengtis bent kartą į metus 
dalyvauti bent viename didesniame Sąjū
džio įvykyje...

Fil. E. Korzonas
1974 ASS Suvažiavimui 
Dainavoje

Ne vienam gali atrodyti, kad akademinis 
skautas ar akademikas skautas yra nesusi
pratimas. Tikriausiai ir anglas Baden 
Powell’is būtų taip galvojęs, nes jis juk 
kūrė berniukų organizaciją, kuri turėjo 
ruošti jaunimą praktiškai ir visuomeniniai 
naudingai santykiauti su savo aplinka, pa
naudodamas žaidimo formą tam auklėjimo 
darbui. Tad kyla klausimas, kaip tokia 

berniukų organizacija pritaikytina suau
gusiam ir akademinio laipsnio besiekian
čiam ar pasiekusiam individui? Nors skau
tybė ir buvo pritaikyta vyresnio amžiaus 
individui - vyresniosios skautės ir skautai 
vyčiai yra randami visame pasaulyje - tik 
Lietuvoje skautybė buvo taikyta ir studi
juojančiam ir studijas baigiančiam žmogui.

Iš tikrųjų toks kūrybinis skautybės vys
tymas buvo labai paprastas. Pati skautybė 
savyje remiasi eile universalių principų, 
kurie galioja tiek bebręstančiam jaunuo
liui, tiek ir žilabarzdžiam mintytojui. Giliau 
pažiūrėję į skautybės esmę, pamatysime, 
jog ji yra paremta tipiškai anglo-saksiškais 
požiūriais į gyvenimą, kurie apibrėžtim 
racionalumo, tolerantiškumo ir praktišku
mo konceptais. Skautybė nėra pilnai iš
vystyta ideologija, o daugiau ar mažiau 
aplinkos pajutimo ir jos apvaldymo siste
ma. Skautybė nesiekia individą įsprausti į 
siaurus ideologinius rėmus, o atvirkščiai, 
siekia sudaryti galimybes individui kuo 
pilniausiai išvystyti savo galias ir surasti 
savo kelią. Gal toks praktiškas ir nedoktri- 
nis požiūris į gyvenimą ir žmogų galėjo 
atrodyti anais ideologijų laikais anachro- 
nistiškas ir beprasmis. Gal dėl to akademi
kai nebuvo nei skaičiumi gausūs, nei kokios 
partijos ar sąjūdžio satelitais.

Šiandieną man atrodo, kad tokie bendri 
nusiteikimai į aplinką ir į žmogų buvo ypač 
modernūs bei humaniški. Kai pagalvoju 
apie nepriklausomos Lietuvos istoriją, o 
ypač apie jos politinį gyvenimą, peršasi 
išvada, kad tokios anglo-saksiškos įtakos 
mūsų tautai daug daugiau reikėjo, negu 
labai maža grupelė galėjo padaryti.

Racionalumas, tolerantiškumas, prak
tiškumas ir šiandieną, kaip niekad, yra 
kertiniai gyvenimo rodikliai, galį sudaryti 
šiokią tokią garantiją, kad atskiros visuo
menės ir visa žmonija išvengtų savęs su
naikinimo pavojaus. Dėl to aš esu akade
mikas skautas ir dėl to aš didžiuojuos.

Fil. T. Remeikis 
Jubiliejinės Akademijos 
uždaryme Čikagoje 
1974.X.19
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Pareigas tęsėjau vedamas tikėjimu 
nepaprastai gražia 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
idėja -
Kad galima būti išsisklaidžiusiems, 
bet jaustis 
vienos šeimos nariais;
Kad svetur gyvendami, 
galime viens kitam padėti: 
Nuotaiką pakeldami, 
Apsnūdusi draugišku žodžiu 
paskatindami, 
Tobulėjimo pareigą 
sau ir savo aplinkai 
primindami, 
Gerą pavyzdi 
parodydami.

Pareigas baigiu sustiprintu 
tikėjimu,
Kad Sąjūdis gali 
Svetur tarpti ir 
stiprėti,
Kad yra tam dirbančių, 
Kad mes galime 
augti
Ir, vienas kitą gaivindami, 
Būti neišsenkamas 
lietuviškumo 
ir skautiško gyvenimo 
šaltinis.

fil. L. Grinius
ASS Vadijos pirmininkas 
1970-1972
(“Ad meliorem!” 1972 nr. 3)

Jubiliejinių metų proga, mums kiekvie
nam ir kiekvienai priderėtų savęs pa
klausti ir bandyti sau rasti atsakymus į 
keletą klausimų.

1. Ar aš randu Akademiniame Skautų 
Sąjūdyje tai, ko iš jo sau tikėjausi ir lau
kiau: a) skautiškos nuotaikos, nuoširdaus 
seseriškumo ir broliškumo; b) gyvo lietu
viškumo; c) intelektualiai, asmeniniai 
ugdančios aplinkos; d) progų pasireikšti; 
ar dar ko kito?

2. Ar pakankamai aktyviai savo darbu ir 
dalyvavimu esu pasiryžęs A.S.S. veikloje 
kitiems duoti tai, ko pats ar pati iš A.S.S. 
laukiu ir tikiuosi. Juk negalima ką nors 
pasiimti iš ten, kur niekas nieko neįdeda...

3. Kaip aš matau savo tolimesnį dalyva
vimą A.S.S. gyvenime: a) A.S.S. man rei
kalingas tik iki aš studijuoju; b) numatau, 
kad A.S.S. sudarys vertingą mano asme
ninio gyvenimo papildymą ir studijas bai
gus; c) skaitau, kad dalyvavimas A.S.S. 
veikloje padės man pilniau pasiekti mano 
gyvenimo tikslus ir duos jam gilesnę 
prasmę.

4. Ar aš suprantu tai, kad A.S.S. tolesnis 
likimas ateityje yra, bent iš dalies, mano 
atsakomybė, kad man gali tekti pasiimti 
darbo naštą, nuo kurios tinkamo atlikimo 
priklausys A.S.S. tolesnė egzistencija?

5. Ar aš suprantu, kad visa gera, 
džiaugsmas ir malonumas, mano gauti da
lyvaujant A.S.S. yra lyg skola, kurią aš 
privalėsiu atiduoti ateinančioms lietuvių 
skautų-čių kartoms?

Fil. V. Statkus 
(“Via meliora” Nr. 1)

Pasitarimai vyksta visuomet. ASS Jubi
liejaus atidarymo sueiga Čikagoje, 
197Jt.II.10.

Foto J. Tamulaičio
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Su skautiška veikla jau seniai atsisvei
kinta, ryšiai net ir su korporacija nutrūko. 
Iš kitos pusės, Korp! ir akademikai - tai 
jaunimas. Mes gi - jau pasyvūs daugelį 
metų. Dažnai kenčiu nuo pesimizmo, aplin
kui pasižvalgęs.

Bet štai, prieš 5 savaites saulutė vėl 
skaisčiai nušvito: iš ASS Pirmininko fil. E. 
Korzono gavau ASS 50-ties metų Jubilieji
nės stovyklos dalyvių pasveikinimo lapą. 
Daug parašų pažįstu, daug - ne.

Perskaičius, akys sudrėko, gal net ir 
daugiau (nesigėdinu), bet ir vėl pasijutau 
dvasiniai ne vienas. Juk Korp! keturiasde- 
šimts du metus kaip buvo, taip ir tebėra 
mano antroji šeima.

Neseniai minėjome akademinio gyve
nimo 50-metį. Nedaug mūsų čia yra, bet 
vistiek buvo malonu susitikti su tais, kurie 
čia gyvena ir praleisti drauge kelias valan
das. Visi, atrodo, buvome laimingi' nors 
akyse ir žibėjo ašaros. Taip, praeities še
šėliai, beslinkdami vienas po antro, iššaukė 
mūsų vaizduotėje tokį gilų jausmą vieno 
antram, kad tą valandą mes jautėmės 
tikrai esą broliai ir seserys, vieno Dangaus 
Tėvo vaikai, Kuris mus uždegė savo meile 
ir ta meilė iš Jo liejosi per mus.

Fil. M.P.M. Australijoje

Fil. R.N. Australijoje

...IR PALIŪDĖTI -
- Skautininke, pagalvokite, ką toks 

žingsnis padarytų! Reikia pažinti Sąjūdį. 
Tikrieji nariai ne ASS nario ir aukštojo 
mokslo nebaigusio vadovo nepriims.

- Jūs man negrasinkite. Turėsite daryti, 
ką Taryba nuspręs.

- Aš negrasinu, bet sakau, kad reikia 
pažinti Sąjūdį ir jo tradicijas, istoriją, prieš 
galvojant pristatyti svetimą, ne ASS narį, 
vadovauti Sąjūdžiui. Taip pristatytas žmo
gus bus labai nemalonioje padėtyje. Mums 
turi rūpėti Sąjūdį suartinti su visais LSS 
vadovais, buvusius priekaištus išlyginti, 
juos šalinti, o ne skirtumus didinti ar šakas 
vieną nuo kitos ar Sąjungos tolinti...

- Turėsite daryti, ką Taryba nuspręs!

(1970.VI.28 pokalbis
ASS stovykloje)

- Žinau, žinau, jau tris kart man aiškinai, 
kad žemesnių potvarkių priėmimai auto
matiškai nekeičia aukštesnių reguliaminų, 
nuostatų, LSS Statuto...

(teisę studijavusio atsakymas 
prityrusiam teisėjui Čikagoje, 
1973 vasarą)

- Jeigu Sąjūdis savo tarpe tokius visuo
tinus rinkimus praves... būtų labai patogu 
ir malonu, jeigu Pirmija deleguotų žmogų 
mandatams prižiūrėti.

- Na, ja, bet aš čia neinu taip toli. Aš 
turiu pagal Teismo nutarimą reikalą ati
duoti Pirmijai... Aš asmeniškai, jeigu mano 
nuomonės klaust, visiškai, ligi šiol, kaip 
dabar stovi, sutikčiau, kad Tarybai būtų 
pasiūlytas žmogus, kuris nesukeltų kon
troversinių dalykų, reiškia, arba vienoj 
grupėj, arba antroj... Ir kad Taryba tą 
žmogų, taip, kaip jūsų pavaduotoją, tada 
išrinktų.

- Dabar galėtų būti, jeigu būtų sutarta iš 
anksto, kad tokį žmogų, reiškia, Taryba iš
rinks, koks bus sveikiausia, naudingiausia 
ir geriausia Sąjūdžiui. Aš už tai visom ke
turiom stovėčiau...

(1973.VII.4 pokalbis telefonu)

- ...Žinoma, kad atsimenu, jog rudenyje 
su Tavo pareigų priėmimu sutikau... Bet aš 
savo nuomonę pakeičiau...

(1973 žiemos pokalbis telefonu)
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...IR ATEITĮ REGĖTI ■

Čikagos skyrius, baigdamas jubiliejinius 
metus, 1974.X.26 pakvietė du jaunesnius 
narius pažvelgti j ateiti. T.n. Loreta Ple- 
pytė 1974 metais buvo ASD Čikagos sky
riaus pirmininkė, o 1975 yra vice pirminin
kės pareigose. Sj. Gintaras Plačas buvo K! 
"VYTIS” Čikagos skyriaus pirmininkas ir 
jau daug metų dirba su skautais "Lituani- 
cos” tunte.

-Red.

T.N. LORETA PLEPYTĖ:

Žiūrėdama aplink save matau beveik 
tuos pačius veidus, kuriuos mačiau 1974 
metais. 50-ties metų jubiliejaus atidaryme 
šioje pačioje kavinėje. Praeitą vasario mė
nesi mes iškilmingai atidarėme mūsų 
sukaktuvinius metus. Dabar susirinkome 
juos užbaigti. Praeitą kartą mes pasky- 
rėme sueigos dalį žvilgsniui j praeitį. Mes

Šių minčių autoriai t.n. L. Plepytė ir Sj. 
G. Plačas su ASS Čikagos skyrimus'Jubi
liejinės šventės pravedėju, fil. Albertu 
Vengriu (centre), 197Jt.X.26.

Foto J. Tamulaičio
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prisiminėme praėjusius laikus - organiza
cijos įsisteigimą, jos plačią istoriją, įvairius 
įvykius ir paminėjome mažą dalį tų žmo
nių, kurie prisidėjo prie Sąjūdžio gyve
nimo. Uždegėme žvakę prisimindami kiek
vieną praėjusį dešimtmetį. Praeityje ran
dame daug - smagių dienų stovyklose, 
naujai išmoktas dainas, naujus draugus, 
daug įvairių įspūdžių.

Praeityje mes randame savo svarbiausią 
tikslą ir jo išvystymo būdus veikloje: 
padėti nariams susidaryti visapusiškai iš
ugdytą tvirtą asmenybę, kuri remiasi reli
giniais, tautiniais ir humanistiniais prin
cipais.

Bet nežiūrėkime vien į tai, kas buvo 
praeityje. Mėginkime įžvelgti kas bus 
ateityje: už penkių, dešimties, o gal net už 
penkiasdešimties metų.

Akademinio Skautų Sąjūdžio išsilaikymą 
ateityje regiu pasirėmusį keturiomis prie
laidomis:

1. Akademikai gyvuos tol, kol skautybė 
gyvuos.

2. Tol, kol bus skirtingų nuomonių žmo
nių, tol gyvuos skirtingų pažiūrų organiza
cijos ir tol gyvuos akademikai.

3. Kaip ir kitos organizacijos, akademi
kai skautai padeda išlaikyti lietuvybę. Tol, 
kol žmonės jaučia, kad vienas iš svarbesnių 
gyvenimo tikslų yra išlaikyti savo tautybę, 
tol gyvuos akademikai skautai.

4. Tol, kol bus narių, kurie rūpinasi 
organizacija ir rūpinasi organizacijos dar
bu, tol organizacija gyvuos.

Pirmame punkte - akademikai gyvuos 
tol, kol skautybė gyvuos - norėčiau iškelti 
tą mintį, kad akademikai duoda suaugu
siems būdą skautauti. Mes esame išaugę 
morzę. mazgus, patyrimo laipsnius ir įsa
kymus, bet nesame ir niekados neišaugsi
me iš skautybės ideologijos: Dievui, Tėvy
nei ir Artimui.

Antras punktas - tol, kol bus skirtingų 
nuomonių žmonių, tol gyvuos skirtingų 
pažiūrų organizacijos ir tol gyvuos akade
mikai. Teisybė, kad organizacijos nariai 
yra sudaryti iš profesionalų ir neprofesio

ASS' Čikagos skyriaus Jubiliejinio poky- Foto J. Tamulaičio
lio dalyviai 1974.X.27.
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nalų, iš turtingų ir neturtingų, bet mus 
visus jungia akademikų principai ir rūpes
tis organizacijos išlaikymu.

Trečias punktas - kaip ir kitos organiza
cijos, taip ir akademikai padeda išlaikyti 
lietuviškumą. Tol, kol žmonės jaučia, kad 
vienas svarbesnių gyvenimo tikslų yra iš
laikyti savo tautybę, tol gyvuos akademi
kai. Yra teisybė, kad mano generacija silp
niau moka lietuviškai išsireikšti. Tas sun
kumas lietuvių kalboje nesusilpnina mūsų 
noro išlaikyti tautą, kurią mes laikome ne 
vien tik tėvų, bet ir savo tauta. Mes jau
čiame, aš manau dabar ir jausime ateityje, 
kad vienas būdas tautybę išlaikyti yra 
organizacijos veikloje.

Ketvirtas punktas - tol, kol bus narių, 
kurie rūpinasi organizacija ir dirba tai 
organizacijai, tol organizacija gyvuos. Savo 
tarpe mes turime daugelį tų pačių narių, 
kurie prieš penkiasdešimtį metų padėjo 
įsteigti xAkademinį Skautų Sąjūdį. Jie ir 
dabar sunkiai dirba jo išlaikymui. Mes taip 
pat turime naujų jėgų, kurios taip pat daug 
dirba. Aš tikiu, kad šie jaunesnieji išliks 
bent dar penkiasdešimtį metų ir užaugins 
organizacijai naujų narių, kaip kad akade
mikų steigėjai mus išaugino.

Ateityje aš matau stipresnį akademikų 
sąjūdį, negu dabar turime. Mūsų skaičiai, 
auga ir auga. Didžiausia narių dalis dabar 
yra iš skautų eilių. Tuntai auga skaičiais, 
kai kitų organizacijų narių skaičiai krenta. 
Už dvidešimties metų skautai bus stip
riausia lietuvių organizacija ir dėl to aka
demikai bus stipresni.

Su šiuo augimu ir stiprėjimu visuomenė 
daug daugiau iš mūsų reikalaus. Mes išsi- 
plėsime daugiau į bendruomenę. Mūsų 
spauda ir veikla užims svarbesnę vietą 
lietuvių tarpe. Žmonės žiūrės į mus kritiš
kiau, nes mes būsime didesniu pavyzdžiu 
visiems lietuviams. Iš mūsų eilių išaugs 
profesionalai į kuriuos visuomenė nežiūrės, 
kaip į daktarus-arba inžinierius, bet kaip į 
akademikus, kurie yra daktarai ar inži
nieriai.

Mes esame stipri organizacija ir augsime 
stipresnė, kaip kad mūsų šūkis sako: Ad 
meliorem - vis aukštyn, vis pirmyn!

Pirmoji ASD CV Pirmininkė Amerikoje, 
fil. D. Eidukienė, užpučia torto žvakes 
Čikagos skyriaus Jubiliejinėje šventėje 
1974.X.27. Jai padeda Korp! “VYTIS” sk. 
pirm. Sj. T. Remys ir ASD sk. pirm. t.n. D. 
Kviklytė.

Foto J. Tamulaičio

SJ. GINTARAS PLAČAS:

Už dešimties, penkiolikos metų bus gana 
didelių problemų su lietuvių kalba akade
mikų sueigose. Šiuo metu formaliose 
sueigų dalyse yra naudojama lietuvių 
kalba, nors dažnai su amerikoniškų išsi
reiškimų ir sakinių priemaišomis. Oficia
liom dalim pasibaigus, studentai ir jaunes
ni filisteriai tarp savęs kalbasi amerikoniš
kai. Žvelgdami į skautišką jaunimą sueigo
se mes randame, kad kai kuriuose viene
tuose net ir oficialiose dalyse viskas tvar
koma amerikonų kalba. Jauniausių gelton- 
šlipsių amžius dabar yra dešimts, vienuo
lika metų. Už dešimties-penkiolikos metų 
jie bus baigę mokslus ir, tie, kurie įdomau
jasi akademikų veikla, savo Korp! 
“VYTIS” ir ASD sueigas ves lietuviškom 
temom, bet naudos beveik be išimčių 
amerikonišką kalbą. Lietuvių kalba bus
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palikta tik diskusijoms su vyresnio am
žiaus tėvais ir vyresniaisiais filisteriais.

Per sekančius dešimtį-dvidešimtį metų 
mes neteksime daugelio senųjų narių, 
kurie per praeitą penkiasdešimtmetį dar
bavosi ir savo pavyzdžiu ir idealistiškumu 
išlaikė ankstyvas organizacijos dienas 
gyvas mūsų tarpe. Jų prisiminimai ir ryž
tas duoda įkvėpimą net ir naujiems na
riams, kurie jaučiasi įpareigoti bent steng
tis sekti jų pėdomis. Šių narių netekę, pra
rasime tuos, kurie karščiausiai tiki organi
zacijos idealais ir tradicijomis, nes jie 
patys tame įkarštyje gyveno ir organiza
ciją kūrė. Jų netekus, silpnės organizacijos 
ideologinis ir tęstinumo pagrindas.

Ateities akademikų sueigų turinio'lygis, 
tačiau kils. Per sudarytas draugystes 
skautų vienetuose ir stovyklose jauni stu
dentai, tapę senjorais ir tikrosiomis narė
mis, gerai pažins jaunus filisterius, jų 
mokslo sritis ir jų pajėgumą. Jie juos kvies 
į savo sueigas paskaitoms, diskusijoms ir 
pagalbai. Dabartiniai jauni filisteriai ge
riau ir artimiau susipažins su vyresniais 
filisteriais ir dings kartų skirtumas 
(“generation gap”), kuris rodėsi pas mus 
nuo vėlyvų šešiasdešimtųjų metų laikotar
pio. Šitas bendravimas klestės tol, kol 
akademikų, dauguma dirbs su skautišku 
jaunimu, jį ruoš ir jų veikloje dalyvaus. 
Tie, kurie į mūsų sąjūdį ateis iš kitų aplin
kų, turės progos greitai su visais susipa
žinti ir įgyti pasitikėjimą.

Mano regimoms ateities problemoms iš
vengti noriu pasiūlyti kelis receptus, kurie 
turbūt galiojo praeityje ir galios ateityje. 
Didžiausią dėmesį siūlau kreipti į sekantį:

AKADEMIKŲ VEIKLĄ SKAUTŲ 
TARPE - vadovavimą vienetams, kultūri
niu įvvkių ruošą.

SAVO VEIKLOS STIPRINIMĄ IR 
TOBULINIMĄ - prasmingomis ir įdomio
mis paskaitomis, pramogų organizavimu, 
bendrais ASD ir Korp! “VYTIS” įvykiais, 
patraukliomis programomis, kurios savo 
įdomumu ir įvairumu visiems patiktų.

KANDIDATŲ VERBAVIMĄ - Sąjūdžio 
populiarinimu, patrauklumo pabrėžimu, 
bet ne maldavimu įstoti - dalyvaujant 
skautų eilėse, sporto, šokių grupėse, mo
kyklų rateliuose, ieškant naujų pažinčių 
per draugus, savo dalyvavimu praturti
nant ir jaunųjų organizacijų gyvenimą.

GERĄ JUNJORŲ / KANDIDAČIŲ 
PARUOŠIMĄ - parenkant tėvūnus ir glo
bėjas, kurie sugeba perteikti tradicijas ir 
ideologiją, pajėgia skirti laiką kandidatų 
veiklos vystymui ir jos suderinimui su Są
jūdžio programa.

VYSTANT BENDRADARBIAVIMĄ 
tarp skirtingo amžiaus grupių, mažinant 
uždarus ratelius (“cliques”) tarp filisterių 
ir tikrųjų narių, senjorų, tarp filisterių, 
kandidačių ir junjorų, filisteriams pade
dant jaunesniesiems mokslo, darbo sritvse.

STIPRINANT VIENINGUMĄ - tarp 
savo skyriaus narių, tarp skyrių visame 
Sajūdvje.

RENKANT VALDYBAS - tik iš stiprių, 
pareigingų ir kūrybingų narių, kurie pa
jėgia skirti laiką veiklos organizavimui ir 
jos koordinavimui.

DALYVAUJANT VISUOMENĖJE - 
prisidedant prie jaunimo organizavimo, 
jaunimo kongresų darbų, bendruomenės 
veiklos, mokslo ir socialinę plotmę turti
nant Akademinės Skautijos Leidyklos 
įnašais, ruošiant parodas, minėjimus, 
mokslinius seminarus, radio ir televizijos 
programas.

DALYVAUJANT TARPTAUTINĖJE 
PLOTMĖJE - minėjimuose ir pasirody
muose, kaip Navy Pier Folk Fair, Balzeko. 
Lietuvių Kultūros muziejaus programose.

STIPRINANT SAVĄ SPAUDĄ - 
remiant “Mūsų Vyčio” žurnalą ne vien lė
šomis, bet ir straipsniais, fotografijomis, 
ruošiant vadovėlius, metraščius, laikraštė
lius, kurie padeda pažinti statutus, tradici
jas ir išlaiko organizaciją teisingame ke
lyje.

NAUDOJANT UNIFORMAS - pabrė
žiant vieningumą ir narių organizacinę 
jungti (“unifying force”).
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AR ŠVĘSIM ŠIMTĄ METŲ?

Jubiliejinės stovyklos dalyviai atsakė j šį 
klausimą “Via Melioną” Nr. 1 puslapiuose:

Priklausys nuo daug ko. 75% prieš 25°/o, 
kad taip, jei pasaulis, kaip mes jį pažįstame 
dabar, dar egzistuos. Forma bus pasikei
tusi, nes ir gyvenimas keičiasi.

100% - taip, jei Lietuva taps vėl laisva, 
nes akademinė skautybė yra specifinis 
laisvo lietuvio dvasios produktas.

fil. Vytenis Statkus

Jei pasaulis dar gyvens 100 metu, tai 
mes, A.S.S., gyvensime taip pat ir švęsime 
ta garbingą sukaktį.

fil. Sofija Statkienė

Akademikai skautai gyvuos tol, kol bus 
lietuviško jaunimo. Bet ar liks lietuviško 
jaunimo už 50 metų, yra sunku atsakyti.

Milda Kupcikevičiūtė

Aš nežinau, kas bus rytoj, 
Kas bus po metų -* nežinau. 
Užtat žinau, tikrai žinau, 
Kas bus po šimto metų. 
Ir aš žinau, ir tu žinai, 
Visi mes žinome gerai, 
Kas bus po šimto metų...

A. Baltakis

Jei mokėsite perduoti savo vaikams 
idėjas ir entuziazmą, tai tikrai sulauksime 
100-to metų jubiliejaus.

fil. Irma Laisvėnaitė

Aš abejoju, kad A.S.S. išsilaikytų dar 50 
metų, bent ne toje formoje, kokioje dabar 
organizacija veikia. Lietuviškumo lygis ne 
tik organizacijose, bet šiaip kasdieniniame 
gyvenime vis smunka ir smunka ir tuo 
būdu nusmuks iki nulio. Tai bus ne Sąjū
džio kaltė, bet tik mūsų neišvengiama 
ateitis.

fil. Gaida Visockytė
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1974 m. Jubiliejinės stovyklos dalyviai 
valgykloje.

Foto K. Sragausko
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Kand. ps. N. Gverzdytė (deš.) bučiuoja 
ASD vėliavą, priimdama t.n. spalvas ASS 
Jubiliejinėje stovykloje.

Foto M. Griauzdės

Šiais metais aš švenčiu savo 50 metų 
skautavimo sukaktį. Taigi A.S.S. 100 metų 
sukakties tikrai nebesulauksiu. Tačiau 
manau, kad pats Sąjūdis tokios sukakties 
galės sulaukti. Ir sulauks tikrai, jeigu Jūs, 
Jaunieji, to norėsite ir stengsitės, kad jis 
sulauktų.

fil. Bronius Kviklys

Galvoju, kad akademikai skautai filiste
riai galės švęst 100 metų sukaktį, bet kažin 
ar jie galės naujų narių rasti. Šitas dalykas 
priklausys nuo to, ar lietuviškas jaunimas 
dar reikšis lietuviškoje veikloje.

anon.

Aš tikiu, kad už 50 metų lietuvių kalba, 
kultūra ir dvasia tebegyvuos. Taigi ir aka
demikai skautai tebebus.

D. Mačiukevičiūtė

Akademikai sulauks 100 m. jubiliejų 
tikrai, bet man atrodo, kad dalyviai bus iš 
didžiausių lietuvių centrų. Mažesnieji sky
riai, greičiausiai išmirs. Lietuvybė yra dar 
realus faktas mums, bet mūsų vaikai atsi
tolins nuo mūsų idealų. Viskas priklauso 
nuo mūsų stipraus tikėjimo. Kiek mes 
viską galėsime perduoti vaikams ir kiek 
bendradarbiaus lietuviai ateityje?

Kand. Nijolė Gverzdytė

Akademinis Skautų Sąjūdis sulauks 100 
metų jubiliejaus, jei dabartinių ASD ir 
Korp! Vytis narių vaikai eis savo tėvų 
pėdomis ir įstos į ASS eiles.

fil. Ona Ščiukaitė

Junj. Alvydas Eidukas bučiuoja Korp! 
“VYTIS” vėliavą priimdamas vytiečio 
spalvas ASS Jubiliejinėje stovykloje.

Foto M. Griauzdės
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Nesu akademike skautė ir nesu kaip rei
kiant susipažinus su jūsų veikla. Aš nega
liu išskaičiuoti įvairių priežasčių, kodėl ši 
organizacija yra vertingesnė, kaip papras
tas skautavimas. Aš tik žinau iš savo pa
tirties, kad man buvo asmeniškai labai 
verta būti skaute, dirbti kartu su kitais. Aš 
galvoju, kad netruks narių akademikų 
skautų organizacijoj, nes tėvai, kurie patys 
yra akademikai skautai, nori, kad jų vaikai 
taip pat priklausytų jų organizacijai. O tie 
vaikai, kurie įstoja į skautus, dažnai ir 
miršta būdami skautais.

Svarbiausia reikia tokių žmonių, kurie 
visomis išgalėmis stengtųsi išlaikyti savo 
organizacijų.

K.B.

Aš tikiu, kad akademikų skautu organi
zacija išsilaikys dar 50 metų, bet nemanau, 
kad labai stipriai. Iš lėto pranyks lietuviai - 
nors ne už 50 metų. Mes dar čia būsim 2024 
metais švęsti 100 metų A.S.S. jubiliejų.

t.n. Indrė Lukaitė

Tikiu, kad A.S.S. savo šimto metų gyva
vimo sukaktį švęs jei dabartinė viso pa
saulio visuomeninė struktūra egzistuos. Ji 
dabar gali išnykti tik visuotino kataklizmo 
atveju, nes praėję 50 metų liudija ne tik 
apie A.S.S., kaip organizacijos bei jos na
rių, bet ir viso lietuviško jaunimo savitą 
gajumą...

Lietuvos ir lietuvių, kur jie bebūtų, ir 
sekančių 50 metų kelias visų pirma remsis 
jaunimo veikla, kuri niekad neleis lietuviš
kumui susilpnėti. Užtat tikiu, kad ASS ir 
per sekančius 50 m., jei ir neišvengs, kal
bant jūrininkų terminologija “farvarterio 
zigzagų”, tikrai švęs savo veiklos šimto 
metų sukaktį. Apie tolimesnę ASS veiklą 
tada kalbės 2024 metais priklausantieji 
ASS nariai.

fil. J. Dainauskas

Nors ne visai malonu pripažinti, nėra 
realu tikėtis, kad Sąjūdis išsilaikys. Neat
rodo, kad skautai, ar lietuviai bendrai, 
lengvai prisitaiko prie kintančių sąlygų

anon.

Manau, kad ne. Dabartinis lietuviškas- 
jaunimas tolėją nuo tautiško jausmo ir ne
berūpės jam Lietuva nei jos organizacijos.

anon.

...“Namas statytas ant smėlio greit 
griūva”. Akademinis Skautų Sąjūdis išsi
laikė sveikas per 50 metų, nes jis yra pa
statytas ant aukšto moralinio lygio ir svei
kos ideologijos. Organizacija dėl organiza
cijos neišsilaiko ilgai. Kas organizuoja ant 
medžiaginių pagrindų, įdeda į Organizaci-, 
jos pamatus medžiagai nepastovumo savy
bių. Kas remiasi individų skaičiumi, susi
laukia mažo derliaus. Kas duoda asmens 
savybėms daugiau reikšmės, užtikrina ilgą 
amžių sukurtam pastatui. Medžiaginė 
individualybė nešioja savyje mirties sėklą, 
asmuo - nemirtingumo. Kaip aukšta moralė 
prasiskleis grožio, meilės, gerumo ir vidi
nio džiaugsmo žiedais, taip ydos - puvė
siais.

Pabuvęs vos kelias dienas Akademikų 
Skautų stovykloje - jaunimo tarpe, pra
dedu suvokti daugiau ir daugiau sąjungos 
gyvybinę ir gyvenimą nešančią energiją. 
Akademinė Skautija nemirs, kol joje bus 
tos dvasinės moralinės energijos. Tikiu 
Jumis, tikiu todėl ir į Akademinės Skauti- 
jos dar ilgą, šviesią ir darbingą ateitį.

50 metų jubiliejaus proga prašau Jums 
Visagalio Dievo palaimos ir linkiu Jūsų 
ateičiai Jo nuolatinės globos.

J. Kubilius, S.J.
A.S.S. Dvasios vadovas 
A.S.D. Garbės narys
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JUBILIEJINIŲ METU 
STUDIJINĖ STOVYKLA DAINAVOJE 

1974.VIII.26 - IX.2
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Dainavoje Akademinio skautų sąjūdžio 
nariai suvažiavo atšvęsti savo penkiasde
šimt metų veiklos jubiliejų. Jau daugelis 
metų akademikai skautai ruošia studijinio 
pobūdžio stovyklas, bet ši stovykla skyrėsi 
nuo praėjusių stovyklų. Stovykloje sto
vyklavo ne tik organizacijos steigėjai, bet 
ir jaunesniųjų kartų atstovai. Jautėsi tam 
tikra šeimyniška, šventiška šiluma. Suva
žiavę visų kartų atstovai, skirtingų pažiūrų 
individai, visą savaitę sugebėjo tarpusavy 
sugyventi, mintimis pasidalinti, kartu 
pasilinksminti ir vienas iš kito pasimokyti.

Paskaitų temos vyravo apie lietuvišką 
socialinę santvarką, lietuvių kultūrą ir 
dabartinę Lietuvą. Galime pasitenkinti, 
kad netrūko nei paskaitų nei klausytojų, 
kurie aktyviai domėtųsi. Paskaitas skaitė 
ne tik mūsų vyresnieji akademikai, bet ir 
tie, kurie ką tik mokslus baigė. Tikimės, 
kad visiems teko išnaudoti progą pasisemti 
gilesnių žinių apie savo kultūrą, kraštą ir 
praeitį.

Švęsdami savo penkiasdešimtmetį žvel
giame į organizacijos veiklos metus, jų 
atliktus darbus Lietuvoje ir išeivijoje; į 
atskirus organizacijos narius ir į jų darbus. 
Deja, negalime, ilgai susėdę, praeitį prisi
minti. Reikia rūpintis ir ruoštis ateičiai, kai 
mūsų narių ir iš viso lietuvių skaičius ma
žės, o darbas didės. Tikimės, kad mes, jau
nesnioji karta, nors ir bus mūsų mažuma, 
sugebėsim siekti kokybės savo veikloje, 
ieškoti geresnio kelio, išlaikyti atviras pa
žiūras ir padidinti lietuvių išeivijos lobį.

Danguolė Kviklytė

(“Mūsų Žinios” 14/56)

VADOVYBĖ:

VIRŠININKAS: fil. v.s. E. Korzonas, 
ASS Vadijos pirmininkas,

KOMENDANTE: fil. ps. V. Sabaliūnai- 
tė, ASD CV pirmininkė,

KOMENDANTAS: sj. T. Remys, Korp! 
“VYTIS”, Čikagos sk.

KOMENDANTAS: fil. v.s. V. Statkus, 
FSS, Čikagos sk.

ADMINISTRATORIUS: fil. V. Garbon- 
kus, Korp! “VYTIS” CV pirmininkas,

REGISTRATORIUS: sj. P. Šalčiūnas, 
Korp! “VYTIS”, Čikagos sk.

ŪKIO VEDĖJAS: fil. A. Ratnikas, 
Korp! “VYTIS”, Detroito sk.

LAUŽAVEDĖ: fil. A. Ramanauskaitė, 
ASD Čikagos sk.

DVASIOS VADOVAS: kun. J. Kubilius, 
S.J. ASS D.V. R.K., Montrealis,

“VIA MELIORA!” REDAKTORĖ: fil. s.
R. Kviklytė, FSS Čikagos sk.

PROGRAMOS KOMITETAS: Pirmi
ninkė - fil. v.s. 0. Ščiukaitė, FSS Čika
gos sk.

Nariai -
fil. ps. D. Bruškytė, ASD Čikagos sk., 
fil. ps. R. Dirvonis, FSS Čikagos sk., 
t.n. D. Kviklytė, ASD Čikagos sk., 
fil. R. Kviklytė, FSS Čikagos sk., 
fil. R. Skorubskaitė, ASD Čikagos sk.

DALYVIAI: 188 nariai ir svečiai
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Foto A. Vengrio1974 ASS stovyklos darbininkai ir 
vadovai.

ATIDARYMAS

Sveikinu visus Akademinio Skautų Są
jūdžio Jubiliejinės stovyklos dalyvius. Su
sibūrėm kartu švęsti savo organizacijos 
penkiasdešimties metų sukaktį. Momentui 
persikelkime mintimis į Vytauto Didžiojo 
Universitetą Lietuvoje, kuriame įsikūrė 
Studenčių Skaučių Draugovė ir Korpora
cija “Vytis”.

Čia, nuo 1924 metų, tikrosios narės ir 
senjorai vaikščiojo universiteto korido
riuose, taip, kaip šiandieną studijuojančios 
tikros narės ir senjorai bėga į klases uni
versitetuose visam pasaulyje: Adelaidėje, 
Bostone, Čikagoje, Klyvlende, Detroite, 
Toronte, Losangele... Taigi, nors ASD ir 
Korporacija “Vytis” gimė Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune, dabar mūsų organi
zacijos nariai yra išsisklaidę po platų pa
saulį, studijuoja įvairiuose universite
tuose.

Mūsų išvaizda irgi yra pasikeitusi. Tada 
nešiojo ilgesnius sijonus, išeiginius kostiu
mus; dabar suknelės trumpesnės, švarkai 
sportiški; vyrų plaukai pailgėjo, moterų 
kasos nukirptos.

Bet išorinė išvaizda nepakeičia mūsų 
meilės Sąjūdžiui. Ji tebegyva mūsų širdy
se. Antras Pasaulinis karas, gyvenimas 
tremties stovyklose ir įsikūrimas sveti
mose šalyse akademinės skautijos nesu
žlugdė - ji liko gyva, aktyvi. Vyresniųjų 
narių pergyvenimus ir kančias mes atjau
čiame ir dėkojame jiems, kad jie išlaikė šią 
organizaciją tam, kad mes galėtumėme į ją 
įstoti, kad ir mes galėtumėme savo gyve
nime pritaikyti tą ideologiją, kuri jiems 
buvo tokia brangi.

Mes, jaunieji akademikai skautai, dėko
jame Jums, mūsų vyresniesiems A.S.S. 
nariams, kad Jūs užrišote mums tas pačias
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spalvų juostas, kurias tikrosios narės ir ' 
senjorai nešiojo Lietuvoje; kad perdavėte 
mums tą pačią ideologiją su kuria Studen
čių Skaučių Draugovė ir Korporacija 
“Vytis” gimė; kad kartu su mūsų tėvais iš
mokėte mus sava kalba kalbėti; tas pačias 
lietuviškas dainas dainuoti, kurias daina
vote prie akademikų skautų laužų Lietu
voje ir Vokietijoje; kad išsaugojote mums 
tradicijas, kurios riša jaunimą prie Jūsų, 
prie Sąjūdžio ir prie Lietuvos.

Dainos žodžiai sako “mes nebe tie, nebe 
tie”. Gal 1974 metų A.S.S. narys skiriasi 

nuo 1924 metų tikrosios narės ar senjoro 
savo pasaulėžiūra, nuomonėmis ir išvaizda, 
bet mūsų noras tęsti Jūsų darbą, išlaikant 
Jūsų sukurtas organizacijos gaires yra 
toks pat, kaip ir Jūsų buvo. Ir mes toliau 
kelsime tautinę vėliavą stovyklose, toliau 
pasižadėsime gerbti savo Akademikių 
Skaučių Draugovės ar Korporacijos 
“Vytis” spalvas ir toliau gyvensime Jūsų 
sukurtu šūkiu “Ad Meliorem!”

t.n. Virginija Sabaliūnaitė 
A.S.D. C.V. Pirmininkė

PASKAITOS, TEMOS, DISKUSIJOS

“VAIVOS” vyresnės skautės, “VAIVO
RYKŠTĖS” projekto pristatymas ir 
demonstracijos

Fil. J. DAINAUSKAS: Tautiniai klausi
mai Sovietijoje

Fil. V. STATKUS: ASS 50 metų veiklos 
istorinė apžvalga*

Fil. S. GIRDAUSKIENĖ: Filisterių 
Skaučių Sąjungos įkūrimą prisimenant*

Fil. A. RATNIKAS: Lietuviškos biblio
tekos įsteigimo problema

Fil. D. BRUŠKYTĖ: Čiurlionis
V.s. I. LUKOŠEVIČIENĖ: Lietuvių 

identitetas
Kun. J. KUBILIUS, S.J.: Religinės, 

moralinės ir tautinės vertybės*
Fil. J. DAINAUSKAS: Lietuvos istorio

grafija
Fil. G. MARIŪNAITĖ: Lietuvių šešta

dieninių mokyklų programų įvertinimai
V.s. I. LUKOŠEVIČIENĖ: Kas padeda 

lietuviškai šeimai? (diskusijos)
Fil. S. GIRDAUSKIENĖ: Meilė Mairo

nio lyrikoj
Fil. A. KULPAVIČIUS-KULPA: Vil

niaus barokas

Dail. A. TAMOŠAITIS: Lietuvių liau
dies meno lobiai

Amerikos lietuvių mokytojų problemos 
(simpoziumas)

Fil. V. KAMANTAS: Lietuvių bendruo
menės įtaka tarptautinėje politikoje 
(ž. “Akiračiai”, 1975 nr. 4/68).

Fil. T. REMEIKIS: Modernizacijos įtaka 
tautiniam identitetui Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Dr. D. VALIUKĖNAITĖ: Dvi bevaisės 
žemės: T. S. Eliott ir Tomo Venclovos 
(ž. “Metmenys”, 1975)

Lietuvą lankiusių jaunimo įspūdžiai 
(simpoziumas) (ž. “MV”, 1975 nr. 1)

Muz. F. STROLIA SU ČIKAGOS JAU
NIMO CENTRO ANSAMBLIO OKTETU: 
Lietuviškų melodijų savybės

Fil. E. KORZONAS: ASS SUVAŽIA
VIMAS

Fil. V. SABALIŪNAITĖ: ASD sueigos
Fil. V. GARBONKUS: Korp! “VYTIS” 

sueigos
Fil. J. DAINAUSKAS: FSS sueigos

*Spausdinama šiame numeryje

124

51



125

to
vy

kl
os

 da
ly

vi
ai

 19
7^

.IX
.l.

Fo
to

 A
. V

en
gr

io

52



Foto K. SragauskoFilisteriai B. Juodelis, J. Danys, G.n. B. 
Kviklys ir V. Kamantus Jub. stovykloje.

ĮSPŪDŽIAI

Pirmą dieną Akademinio Skautų Sąjū
džio 50 metų Jubiliejus stovykloje - saulė 
smagiai šildo Dainavos laukus. Pamažu 
renkasi stovyklautojai, stovinėja susibūrę 
grupelėse, sveikinasi, kalbasi juokauja. 
Retkarčiais pro šalį praskuba kokia sesė ar 
brolis susirūpinę stovyklos ruošos reika
lais. Prabėgo jau keli metai, kaip esu bu
vusi stovykloje; atrodo, taip seniai dėvėjau 
stovyklinę uniformą, dalyvavau paskaito
se, sueigose, laužuose. Nenurimstu - noriu 
pilnu tempu įsijungti į stovyklos veiklą, 
dalintis su kitais savo mintimis, sumany
mais, talka. Laukiu taip pat ir ko nors 
asmeniškai naudingo įsisavinti iš šio suva
žiavimo: geros nuotaikos, naujų idėjų, 
atsinaujinti ir sustiprėti Akademinio 
Skautų Sąjūdžio ideologijoje.

Dairydamasi aplink matau daug nepa
žįstamų veidų - naują akademikų skautų 
kartą. Jie atrodo tokie energingi, pilni 
pasitikėjimo, veržiasi prie stovyklinių dar
bų. Atsimenu, kada ir mano “chebrutė” 
būdavo stovyklų šeimininkai, kada mes, 
užsidegę entuziazmu ir skautiška ideolo
gija, jautėmės, kad esam stovyklos pulsas, 
be kurio stovykla neišsilaikytų gyva. 
Kažin, kur jie pradingo? Čia sutikau tik 
vieną, kitą - gaila, pasiilgstu jų.

Sutinku ir tuos filisterius, kurie dar ne
priklausomoje Lietuvoje reiškėsi Akade
minio Skautų Sąjūdžio veikloje. Šie ištiki
mi nariai atkūrė Sąjūdį tremtyje ir, kartu 
su vėliau įstojusiais, per savo nepaliaujamą 
darbą ir pasiryžimą išlaikė Sąjūdį gyvą ir 
produktingą tiek metų. Visi nariai šiemet,
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kaip ir anksčiau, turėtų su pagarba rea
guoti į vieni kitų pasiūlymus, patarimus, 
kartais juos priimdami, kartais atmesdami, 
bet visuomet tą darydami po nuodugnių 
diskusijų su pagarba naujai idėjai. Tik taip 
įvertindami mintis bei darbus įneštus Są
jūdžio naudai, mes išlaikysime aktyvią 
organizaciją. Drįskim išreikšti savo nuo
mones, nebijokime naujų pasiūlymų, nesi
liaukime vienas kitą pozityviai kritikuoti, 
nes per diskusijas ir nagrinėjimą mes ra
sime naujas priemones padėti organizacijai 
ne vien tik išsilaikyti, bet ir augti!

Prasidėjo stovyklos - studijinio suvažia
vimo programa. Renkasi stovyklautojai į 
salę paskaitoms. Susibūrę po vienu stogu 

kelių generacijų Sąjūdžio nariai: įvairaus 
amžiaus, skirtingų idėjų mišinys, suvienyti 
tos pačibs ideologijos. Tą visą regint ma
nyje atbunda viltis, kad Akademinis Skau
tų Sąjūdis sulauks savo šimto metų jubi
liejaus, jeigu nariai sugebės įvertinti ir 
prasmingai panaudoti kiekvieną narį ir 
kandidatą, jų įnašus ir talentus. Kas dar 
svarbiau, turime išsilaikyti pastovūs Sąjū
džio ideologijoje, bet tuo pačiu nebijodami 
keisti metodus ideologijai įgyvendinti. 
Nebijokime keistis, eiti pirmyn, taip, kaip 
keičiasi ir mūsų gyvenimo sąlygos.

fil. Danguolė Bielskienė
(Via Meliora Nr. 2)

Klausome pranešimų 1974 ASS suva
žiavime. Foto K. Sragausko
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Šioje stovykloje man teko arčiau susipa
žinti su Akademiniu Skautų Sąjūdžiu ir 
pasijusti tikra Sąjūdžio nare. Man sudarė 
didelį įspūdį, kad šioje stovykloje dalyvavo 
ne tik jaunimas, bet ir kitų vyresniųjų 
kartų atstovai. Vyresniųjų dalyvavimas 
stovykloje davė tam tikrą profesionalumą; 
įrodė, kad Sąjūdis turi gilumo savyje ir, 
kad kiekvienas narys gali iš tos organiza
cijos ką nors pasisemti ir jai ką nors ver
tingo duoti.

Stovykloje buvo daug kalbėta apie pra
eitį ir apie dabartį. Pasigedau kalbų, ku
riose atvirai ir konkrečiai būtų kalbama 
apie Sąjūdžio ateitį ilgesnėje laiko per
spektyvoje. Pavyzdžiui, buvo pabrėžta, 
kad yra reikalingas bendravimas tarp išei
vių ir lietuvių Lietuvoje, kad išlaikytu
mėme savo kalbą, kultūrą ir net dvasinį 
gyvumą. Deja, niekas nedavė jokių kon
krečių pasiūlymų, kaip Sąjūdis galėtų prie 
šio bendravimo prisidėti. Niekas nesiūlė ir 
nepritarė skyriams Kaziuko Mugės metu 
pardavinėti lietuviškas knygas iš Lietu
vos.*) Niekas nesiūlė ir nepritarė skyriams 
surengti Lietuvoje gyvenančių menininkų 
parodą. Niekas nesiūlė susisiekti su Ame
rikos Cultural Exchange agentūra ir pa
siūlyti, kad atsikviestų vieną iš meninių 
grupių, kaip “Lietuvos” ansamblį.

Jeigu mūsų Sąjūdis pritartų tokių kon
krečių planų įjungimui į jau egzistuojančią 
programą, būtų įrodyta, kad jis yra pakan
kamai subrendęs, progresyvus, rimtai su
sirūpinęs ir galvojantis apie ateitį.

t.n. Danguolė Kviklytė
(Via Meliora Nr. 2)

*) LSS Tarybos Pirmija 1974.II.1-3 aki
vaizdiniame posėdyje nutarė: “Kaziuko 
mugėse ir panašiuose skautų bei skaučių 
parengimuose neplatinama (nėra platina
mos) okupuotoje Lietuvoje sovietų įstaigų 
išleistų (išleistos) knygos bei kitų spaudi
nių (kiti spaudiniai)”.

Stovykloje šv. Mišias atnašavo kun. A. 
Kezys, S. J. ir ASS Dvasios Vadovas R.K. 
kun. J. Kubilius, S.J.

Foto A. Vengrio

Stovykla baigiasi. Gera dalinai, kad prie 
galo eina visi stovyklos darbai, bet ir 
liūdna, kad baigiasi saulėtos stovyklos 
dienos, kurių metu užsimezgė tiek naujų 
draugysčių, pasisėmėme tiek naujų žinių, 
ir palikę miesto dulkes pasidžiaugėme 
gražia gamta.

Šia proga noriu padėkoti visoms sesėms 
ir broliams: stovyklos viršininkui E. Kor- 
zonui, - komendantams: Ginai Sabaliūnai- 
tei, Tomui Remiui. Vyteniui Statkui, - ūkio 
vedėjui Algiui Ratnikui, - programos ko
misijai - “Via Meliora” redakciniam kolek
tyvui, laužavedžiams ir visiems, kurie savo 
darbu, gera nuotaika, kiek tik jėgos leido, 
bandė stovykloje išlaikyti skautišką - aka
demišką tvarką ir darbingą nuotaiką, bet 
padėjo prasmingai švęsti Sąjūdžio 50-tųjų 
metų jubiliejų.

fil. Vacys Garbonkus 
Stovyklos Administratorius 

(Via Meliora Nr. 2)

128

55



ASS METINIS SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE 
1974.VIII.31 -IX.1

Tradiciniai visuotini pilnateisių narių 
suvažiavimai yra šaukiami ASS Vadijos 
(ASS Nuostatų 20 str.). Suvažiavimas 
būna teisėtas, jei pranešimai ir darbotvar
kė būna nariams išsiuntinėti ir paskelbti 
ASS spaudoje ne vėliau, kaip trisdešimts 
dienų prieš suvažiavimo pradžią (ASS 
nuostatų 16 a ir b str.), ir jei jame daly
vauja asmeniškai ar per įgaliojimus pa
prasta pilnateisių narių dauguma (ASS 
Nuostatų 16 c str.). Nutarimai, išskyrus 
ASS Nuostatų keitimą ar papildymą, gali 
būti daromi paprasta suvažiavime daly
vaujančių narių balsų dauguma (ASS Nuo
statų 17 str.). Suvažiavimai taria svarbes
nius ASS klausimus, nustato veiklos gai
res, svarsto kitus reikalus (ASS Nuostatų 
12 str.).

1973 metų visuotinas narių suvažiavimas 
įvyko Christiana Lodge, Mich. VI.30-VII.1 
z ienomis - toje pat vietoje, kurioje 
1962.VI.9-10 dienomis buvo priimti iki šiol 
galioją ASS Nuostatai ir kur buvo nutarta 
įsijungti į LSS kaip trečia šaka. (ž. “Mūsų 
Vytis”, 1973 nr. 1).

1974 metų suvažiavimas vyko ramesnė
je, bet lygaus ryžtingumo ir susiklausymo 
nuotaikoje. Jame dalyvavo 89 iš 399 pilna
teisių 1974 metais registruotų narių (22 b). 
Suvažiavimą atidarė ASS Vadijos pirmi
ninkas fil. v.s. E. Korzonas. Posėdžiams 
pirmininkauti buvo išrinkti fil. T. Remeikis 
(Čikaga), pavaduotoju - fil. Jz. Danys 
(Ottava), sekretoriauti - t.n. D. Eidukaitė 
(Čikaga). Pasiūlyta darbotvarkė buvo pa
pildyta mandatų komisijos išrinkimu iš fil.

Narių mandatus patikrinti nėra lengva... Foto K. Sragausko
1974 ASS suvažiavimas Dainavoje.
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FU. D. Eidukienė 1974 ASS suvažiavime 
praneša apie Vydūno Jaunimo Fondą.

Foto A. Vengrio

R. Bartuškienės, fil. N. Remeikienės, fil. T. 
Mickaus ir rezoliucijų komisijos išrinkimu 
iš fil. V. Kamanto (pirm.), fil. B. Juodelio, 
fil. G. Mariūnaitės, t.n. J. šeškutės 
(Toronto) ir sj. A. Tamošiūno.

Suvažiavimui buvo patiekti įprastiniai 
Vadijos, Centro Valdybų, organų ir insti
tucijų vadovų pranešimai. Sueigų metu 
vyko diskusijos darbo, metodikos ir atei
ties gairių klausimais (deja, be išvadų), 
buvo pristatyti naujai išrinkti Garbės na
riai (ASD - kun. J. Kubilius, S.J., Korp! 
“VYTIS” - fil. J. Damauskas) ir pasiūlytos, 
svarstytos, balsudtos ir priimtos rezoliu
cijos - nutarimai lietuvių visuomeniškais ir 
Sąjūdžio - Skautų Sąjungos reikalais.

Nesiekdami protokoliško tikslumo, su
važiavimo svarstymus atpasakosime lais
vai užrašytų minčių ištraukomis.

Fil. E. KORZONAS, ASS Vadijos pir 
mininkas:

...prie labai komplikuotų ir gerai žinomų 
aplinkybių teko priimti ASS vadovavimą. 
Po daugelio svyravimų ir sąžinės tyrinė
jimo sutikau šias pareigas priimti ir nuo 
1974 metų pradžios sudariau ASS Vadiją. 
Apie tai yra visiems žinoma iš “Ad 
meliorem!” biuletenio ir jokių pakeitimų 
nuo paskelbtų davinių «ėra...

Fil. V. SABALIŪNAITĖ, ASD CV 
pirmininkė:

...kiekviena centro valdybos narė yra 
priėmusi atsakomybę globoti po du ASD 
skyrius... Yra baigiamas 60 puslapių apim
ties ASD kandidačių medžiagos konspek
tas... Veikia dešimts ASD skyrių JAV, 
Kanadoje ir, ASS rėmuose, Adelaidėje, 
Australijoje... Visuotinu korespondenciniu 
balsavimu ASD išrinko tėvą J. Kubilių, 
S.J. savo Garbės nariu...

Fil. V. GARBONKUS, Korp! “VYTIS” 
CV pirmininkas:

...Svarbiausias dėmesys yra atstatyti 
ryšius su skyriais ir nariais... Išvystyti 
Korp! “VYTIS” Centro valdybos darbą... 
Visuotinu korespondenciniu balsavimu 
Korp! “VYTIS" išrinko SSD steigėją fil. J. 
Dainauską savo Garbės nariu...

Fil. R. DIRVONIS, Akademinės Skauti 
jos Leidyklos pirmininkas:

...ASL buvo įsteigta prieš keturis metus. 
Išleistos šešios knygos, baigiama spaus
dinti prof. S. Kolupailos monografija...

Fil. L. GRINIUS, “Mūsų Vyčio” redak
torius:

...redagavimo pareigas priėmiau 1974 
metų pradžioje... Bus stengiamasi “Mūsų 
Vytį” leisti reguliariai, po keturis nume
rius kas met... Labai trūksta bendradar -
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bių, kronikos, įvykių aprašymų, vaizdų, 
bet ypač - skaitytojų-prenumeratorių... 
“Mūsų Vytis" yra kas met reikalingas 
stambokos lėšų paramos iš ASS Vadi jos 
kuklių lėšų... Reikia stengtis, kad prenu
meratorių skaičius didėtų... Padidinus 
bendradarbių ir skaitytojų skaičių, “Mūsų 
Vytis” tikrai taps mūsų Vyčiu.

Fil. T. REMEIKIS;

...ASS yra vidurio lietuvių visuomenės 
srovė... Mes atmetame kraštutinumus...

Fil. B. JUODELIS:

...kalbant apie skyrių veiklų, reikia 
kreipti dėmesį į tai, kad ir šio suvažiavimo 
dalyvių skaičius atspindi Brolijos ir Sese
rijos vadovų įtakas, dėl kurių ne visi ASS 
nariai drįso net 50 metų jubiliejaus sto
vykloje dalyvauti...

Fil. P. MOLIS:

...pastebimas ASS ryšininkų trūkumas 
rajonuose. Reikia įgaliotinių, kurie turėtų 
pasitikėjimų rajonų vadijose...

Paskaitininkas fil. V. Kamantas.
Foto A. Vengrio

Fil. V. TALLAT-KELPŠA:

...1973 metų konfliktas buvo mums labai 
skaudus. Jis pasireiškė aukščiausiuose 
skautų centrinės vadovybės pareigūnų 
tarpe... Sųjungos centras turi tuos klausi
mus mokėti išspręsti ir padėtį pataisyti...

Fil. V. KAMANTAS:

...Kiek iš viso yra ASD, Korp! “VYTIS”, 
FSS narių, kiek iš jų yra aktyvūs?

Atsakymai: ...1974 ASS buvo 399 nariai: 
249-FSS, 103-ASD (15 pavienių. 43 kandi
datės. 45 pilnateisės tikrosios narės), 
47-Korp! “VYTIS”, kurių pasiskirstymas 
dar nėra išvestas.

Fil. J. DAINAUSKAS:

...Kam buvo paskirti geri tėvūnai, tie iš
sivystė į stiprius narius...

Fil. A. RATNIKAS:

...Detroito filisteriai atgaivino Korp! 
“VYTIS” skyrių... Filisteriai daug gali pa
dėti, nes jaunieji ne visuomet pajėgia... 
Konkretus Detroito uždavinys yra lietu
viškos bibliotekos sudarymas...

Kun. J. KUBILIUS, S.J. priimdamas 
ASD spalvas:

...jaučiuos, kad ko anksčiau nepadariau, 
turėsiu dabar padaryti, kol šioje žemėje 
gyvas esu... Visi plojimai pirmiausiai pri
klauso Sųjūdžiui, tiems, kurių atvaizdai 
kaba ant sienos ir Jums - Sųjūdžio 
nariams...

Fil. J. DAINAUSKAS, priimdamas 
Korp! "VYTIS” spalvas:

...pagarbos nesu užsitarnavęs, nes da
riau tik savo pareigų, kaip skautas akade
mikas, stengdamasis viskų atlikti kuo 
geriausiai...
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AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO 
50 METŲ 

JUBILIEJINIO SUVAŽIAVIMO

NUTARIMAI

Nutarimu Komisija: 
fil. Bronius Juodelis 
fil.‘ Vytautas Kamantas 
fil. Gailė Mariūnaitė 
t.n. Jūratė Šeškutė 
senj. Algis Tamošiūnas

Dainava, Michigan, 
1974 rugsėjo 1 d.: PASISAKOME -

SVEIKINAME -

- visus lietuvius plačiajame pasaulyje ir 
pavergtoje tėvynėje, tikėdamas, kad mus 
jungianti meilė, tiesa ir vienybė lydės 
visus mūsų darbus ir kelius.

- Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybę, 
kitas lietuviško jaunimo organizacijas ir 
ypatingai Lietuvių Skaučių Seseriją ir Lie
tuvių Skautų Broliją, tikėdamas, kad 
mums reikia vieni kitų, siekiant, kad skau- 
tavimas tęstųsi pilna prasme nuo jaunes
niojo skauto iki pražilusio akademiko.

- Lietuvos Diplomatinę Tarnybą, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę, VLIKą ir kitas 
institucijas, linkėdamas jiems prasmingos 
veiklos ir broliškos darbo nuotaikos.

- už visapusišką lietuvybės aspiracijų iš
laikymą, už bekompromisinį Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atstatymo darbo 
tęsimą, kviesdamas visus narius ir visus 
lietuvius jungti jėgas ir pastangas sunkė- 
jančiame Lietuvos valstybingumo funkcijų 
ir teisės išlaikyme.

KVIEČIAME -

- visus ASS narius laisvajame pasaulyje 
išvystyti kūrybingą akademinį veikimą, 
atnaujinti duotus pasižadėjimus ir ryšius, 
steigti naujus ASS vienetus, ugdyti naujus 
narius, išlaikyti prasmingą veiklą ir skleis
ti lietuvių tautinės kultūros apraiškas 
kitataučių tarpe.

- ASS narius ir laisvėje gyvenančius lie
tuvius palaikyti dvasinį ir fizinį ryšį su 
pavergta lietuvių tauta, siekiant jos švie
sesnės ateities.
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NUTARIMAI ASS - LSS REIKALAIS:

PAKARTOJAME -

- 1973.VI.30 - VILI Suvažiavimo pabrėž
tą ASS padėti LSS ribose, kuri yra Įvar
dinta LSS Statuto 6 ir kituose straips
niuose:

“Akademinis Skautų Sąjūdis yra inte
gralinė LSS dalis susidedanti iš akademi
nių skautiškų vienetų. ASS VEIKIA 
PAGAL JO PRIIMTUS IR LSS PIRMI- 
JOS PATVIRTINTUS ASS NUOSTATUS 
IR KORPORACIJŲ BEI TOLYGIŲ 
AKADEMINIŲ SKAUTIŠKŲ VIENETŲ 
REGULIAMINUS”.

REIŠKIAME PASITIKĖJIMĄ IR 
PADĖKĄ -

- Sąjūdžio visuotinai išrinktiems vado
vams:

ASS Vadijos Pirmininkui fil. v.s. 
Edmundui Korzonui,

ASS Vadijos Pirmininko Pavaduotojai 
fil. s. Irenai Kairytei,

ASD CV Pirmininkei fil. ps. Virginijai 
Sabaliūnaitei,

Korp! “VYTIS” CV Pirmininkui fil. 
Vaciui Garbonkui,

FSS CV Pirmininkui fil. v.s. Jonui 
Damauskui,

ir jų sudarytų ASS Vadijos bei Centro 
Valdybų nariams.

KREIPIAME VISŲ LSS VADOVŲ 
DĖMESĮ, KAD -

- pagal LSS Statutą ir ASS Nuostatus 
ASS šakos vidaus reikalus sprendžia ASS 
Vadija ir ASS atstovauja ASS Vadijos Pir
mininkas, kuris yra renkamas visuotino 
slapto pilnateisių narių daugumos balsų 
pasitikėjimo keliu.

APGAILESTAUJAME, KAD -

- ligšiol LSS pagrindiniai organai nesu
gebėjo išvystyti ir palaikyti ryšį su ASS 
vadovybe:

° ASS Vadijos Pirmininku fil. v.s. 
Edmundu Korzonu,

° ASS Vadijos Pirmininko Pavaduotoja 
fil. s. Irena Kairyte,

° ASS Garbės Gynėja fil. s. Irma 
Laisvėnaite.

PRAŠOME -

- LSS Tarybą šį klausimą formaliai su
tvarkyti Akivaizdiniame LSS Tarybos po
sėdyje, kuris yra šaukiamas Toronte 1974 
spalio 25 d., pripažįstant fil. v.s. Edmundo 
Korzono vadovaujamai Vadijai jai pride
ramas teises.

PABRĖŽIAME, KAD -

- asmenys, kurie nėra ASS narių visu
mos teisėtai išrinkti ar teisėtos ASS Vadi
jos įgalioti, neturi nei LSS Statutinės, nei 
ASS Nuostatinės teisės bet kuriuo būdu 
atstovauti ASS pačio Sąjūdžio ribose ar už 
jo ribų, negali priimti ir disponuoti ASS 
priklausomomis lėšomis. Asmenys, kurie 
savinasi bet kurias ASS atstovavimo teises 
pažeidžia ne tik ASS, bet ir LSS teisinius, 
moralinius ir organizacinius pagrindus.

- ASS yra savarankiškas vienetas LSS 
organizacijoje ir visi ASS Sąjūdžio, jo pa
dalinių ir atskirų narių reikalai yra svars
tomi ir išsprendžiami Sąjūdžio viduje. ASS 
vadovybė reprezentuoja visus Sąjūdžio, jo 
padalinių bei atskirų narių orgapizacinius 
reikalus santykiuose su LSS vadovybe, jos 
kitais vienetais bei su kitomis organiza
cijomis.
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JUBILIEJUS TRIMETĖJE PERSPEKTYVOJE

Liūtas Grinius

Tvarkingai, darbščiai ir energingai besi
vystantis Akademinis Skautų Sąjūdis 
1970-1972 kadencijos metų bėgyje savyje 
rado naują gyvumą ir sąmoningumą. Būsi
miems 1973-1975 kadencijos metų vado
vams turėjo tekti ne tik kasdieninė atsa
komybė, bet ir 1974 metų auksinio jubilie
jaus metų atžymėjimas.

Pasiruošimai sekančios kadencijos dar
bams jau buvo pradėti: 1972 pradėta vi
suotina korespondencinė nuostatų ir regu- 
liaminų peržiūrėjimo ir padalinių vadovų 
rinkimų sueiga; nariai nuo metų vidurio 
buvo pradėti raginti gyvai dalyvauti Lie
tuvių Skautų Sąjungos trimetiniame suva
žiavime - naujų vadovų rinkimuose; buvo 
sutvarkytos ir pasitaikiusiomis progomis iš 
vakarų pervežtos bylos ir Sąjūdžio turtas; 
tartasi dėl 1973 metų stovyklos vietos ir 
jos vykdymo; svarstytos 1974 metų jubi
liejinės stovyklos galimybės.

Jubiliejinių metų išvakarėse nebuvo 
numanyta, kad ateitis neša ne vien kasdie
ninio gyvenimo, ne vien jubiliejinių metų 
rūpesčius, bet iškels pirmiausiai Sąjūdžio, 
o gal ir Sąjungos “žūt ar būt” klausimus. 
1972-1975 metų įvykiai, deja, pakreipė 
Sąjūdžio ir Sąjungos pagrindinių vadovų 
jėgas nuo tiesioginių skautiškų darbų ir 
priverstinai nuspalvino Sąjūdžio auksinio 
jubiliejaus šventės džiaugsmą.

Nėra įmanoma, o gal ir nereikia, popie
riuje atkurti visus trimečio išgyvenimus, 
rūpesčius, abejones, anuometinių vadovų 

svyravimus tarp noro nemalonumų iš
vengti nieko nedarant ir atsakomybės 
pareigom, kurios reikalavo tiesaus ir tra
dicinio Sąjūdžio kelio išlaikymo, ilgalaikės 
naudos ieškojimo visai mūsų Sąjungai. 
Tebus pasakyta, kad praėjusio trimečio 
įvykiai buvo simptomatiški imigrantų ligai, 
kuri, palietusi beveik visą išeivių viešąjį 
gyvenimą, įsiskverbė ir į mūsų Sąjungą. 
Šia prasme, nežiūrint išorinių įspūdžių, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio vaidmuo LSS 
buvo pripuolamas - diagnostinis, bet ne 
priežastinis.

Šio įtempto ir audringo trimečio bėgyje 
Akademinis Skautų Sąjūdis, laimei, niekad 
neatitolo nuo savo idealų. Prityrę vadovai 
kreipė daug dėmesio, kad išoriniai sunku
mai nekenktų tiesioginiam darbui ir orga
nizacijos esmei, kad Sąjūdžio užimta pozi
cija nebūtų identifikuojama su vienu žmo
gumi, bet kad ji visuomet atstovautų dau
gumos narių valią. Ir tai didžiumoje gerai 
pavyko. Sąmoningi ir principiniai skautai 
akademikai, tačiau didžiausią dėmesį krei
pė į tiesioginį gyvą kultūrinį darbą.

Nesigilindami į raštus ir raštelius, peti
cijas ir graudžiai skambančius “šiukštu, 
negalima” iššūkius, pasekime šio trimečio 
tikruosius darbus: jie, ir tik jie, rodo, kiek 
dėmesio ir jėgų buvo skirta; tik jie rodo, 
kiek daugiau būtų buvę galima padaryti, 
jeigu visi būtų stengęsi ne sau, bet tikros 
lietuviškos skautybės naudai. Tekalba 
datos, įvykiai ir pavardės šio jubiliejaus 
atminčiai.
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1973 METŲ DATOS IR ĮVYKIAI

VASARIO 28: pavėluotas 1972 m. LSS 
suvažiavimo - rinkimų davinių skelbimas 
(LSS KS biul. nr. 3, gautas III.15):

Pripažintų Užskaitytų
Mandatų Balsų

ŠAKA Skaičius Skaičius

BROLIJA 144 166
SESERIJA 149 184
SĄJŪDIS 92 112

Kandidatai
VS/VP Paskelbtas Balsų
Pareigom Pasiskirstymas

Už Prieš Susil
Molis 130 21 15

(Bobinienė 49 -
(Milukienė 135 -

(Dirvonis 56 -
(Gedgaudienė 56 -

Dėl mandatų nustatymo, prasilenkimo 
su LSS suvažiavimo nuostatais, balsų 
skaičiavimo eigos, LSS GARBĖS TEIS
MUI patiekta apie 10 skundų - RINKIMAI 
BUVO FORMALIAI UŽPROTESTUOTI.

GEGUŽĖS 6 ASS Čikagos skyrius su
rengė tradicinę skautų Kūrybos dieną. 
Joje dalyvavo su savo darbų pavyzdžiais 
vilkiukai ir paukštytės, skautai ir skautės, 
skautai vyčiai ir vyresniosios skautės. 
Varžybų dalyviai buvo apdovanoti už ge
riausius darbus penkiose srityse: bendro 
meno (tapyba, skulptūra, grafika), tauto
dailėje, fotografijoje, savo kūrybos poezi
jos ir prozos skaityme, lietuvių autorių 
kūrybos skaityme.

GEGUŽĖS 18 ASS VADIJA, remda
masi įsigaliojusiu IV.10 posėdžio proto
kolu, pristatė LSS TARYBOS PIRMININ

KUI: “Sekant LSS ir ASS nusistovėjusia 
tvarka, kai teisėtas pareigų perdavimas 
nėra galimas, ypač balsų pasidalinimo ir 
skundų LSS GARBĖS TEISMUI akivaiz
doje, 1970-1972 VADIJAI belieka draus
mingai ir pareigingai tęsti savo pareigas 
tol, kol klausimai bus išspręsti balsuojan
čių pasitikėjimo suteikimo būdu. Būkite 
malonus šį ASS VADUOS sprendimą pri
imti tvarkingo ir ramaus klausimų spren
dimų vardu ir atatinkamai informuoti LSS 
TARYBOS ir kt. LSS VADOVYBĖS 
NARIUS”.

BIRŽELIO 23 LSS GARBĖS TEISMAS 
akivaizdiniame posėdyje TORONTE rado: 
“kad LSS rinkimų metu nesilaikyta LSS 
Tarybos priimtų Nuostatų papildymų ir 
pakeitimų - paragrf. 15 ir paragrf. 40 - kas 
buvo viena iš priežasčių porinkiminiams 
nepasitenkinimams atsirasti”.

“Garbės Teismas prašo, remiantis Suv. 
Nuostatų 57 paragrf. ir LSS statuto 45 
paragrf. LSS Tarybos Pirmiją imtis reika
lingų priemonių, kiek tai įmanoma, tuos 
prasilenkimus atitaisyti be naujos ASS 
sueigos”.

GARBĖS TEISMAS REKOMENDUOJA:

A) LSS suvažiavimą šaukti taip, kad jo 
darbai būtų įmanomi atlikti iki trečiųjų ka
dencijos metų pabaigas, ir naujoji LSS 
vadovybė savo kadenciją galėtų pradėti 
sausio 1 d., kaip to reikalauja LSS Tarybos 
nutarimas iš 1969 m.

b) LSS Suvažiavimo nuostatus paruošti 
iš karto ir jokių papildymų ar pakeitimų 
Suv. Prezidiumui nebeįteikti, suvažiavimui 
prasidėjus.

c) LSS Suvažiavimo Nuostatus papildyti 
paragrafu: Rinkimuose, balsams pasidali
nus lygiomis, balsavimas pakartojamas. 
Perbalsavus ir vėl gavus tuos pačius rezul
tatus, išrinktu laikomas asmuo, turįs aukš
tesnį laipsnį duotos LSS šakos vyresniš
kumo sistemoje.
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BIRŽELIO 30 - LIEPOS 1 dienomis* 
įvyko visuotinas pilnateisių ASS narių 
akivaizdinis suvažiavimas Christiana 
Lodge, Mich. Jame dalyvavo 156 iš 297 
pilnateisių nariu (53°/o) (60 asmeniškai, 96 
per įgaliojimus) iš Australijos, Bostono, 
Bafalo, Čikagos, Denverio, Detroito, Klyv
lendo, Losangelo, Niujorko, Pitsburgo, 
Sanfrancisko, Tailando ir Vusterio, Suva
žiavimo przidiumo pirmininku buvo išrink
tas fil. E. Korzonas, vice pirmininku fil. T. 
Remeikis. Dalyviai absoliučia balsų per
svara priėmė rezoliucijas, kurios įparei
gojo 1970-1972 metų kadencijos ASS Va- 
diją tęsti pareigas ir įvykdyti naujus rinki
mus septynių savaičių bėgyje, t.y. iki rug
pjūčio 19 dienos.

RUGPIŪČIO 19-20 dienomis vyko LSS 
25-rių metų Jubiliejinė Stovykla Beau
mont, Ohio. LSS Tarybos Pirmijai nepa- 
kvietus ASS Vadijos ruošti Sąjūdžio pa- 
stovyklę, Sąjūdžio nariai gausiai dalyvavo 
kitų skautiškų vienetų pastovyklių ir visos 
stovyklos vadovavimo darbuose: iš devy
nių pastovyklių, šešioms vadovavo akade- 
Tnikai-ės, Seserijos pastovyklės vadovy
bėje dirbo 17, Brolijos pastovyklės vado
vybėje dirbo 18, ir bendruose stovyklos 
darbuose dirbo dar 18 akademiku skautų ir 
skaučių.

RUGPIŪČIO 23 buvo baigta visus metus 
trukusi ASS pilnateisių narių visuotina 
korespondencinė sueiga, kuriai vadovavo 
fil. P. Abelkis. Sueiga buvo pradėta 
1972.VIII.17. Per tą laiką, ASS nariai vi
suotino balsavimo būdu priėmė naujus 
Korp! “VYTIS”, FSS reguliaminus, naujus 
2\SS nuostatus ir išrinko savo padalinių 
vadovus: Korp! “VYTIS” Centro Valdybos 
pirm. sj. V. Garbonkų, ASD CV pirm. t.n. 
V. Sabaliūnaitę, FSS CV pirm. fil. J. Dai- 
nauską. Visuotino balsavimo keliu buvo 
taip pat išrinkta 1973-1975 metams ASS 
Kontrolės Komisija iš fil. A. Vengrio, fil. V. 
Pažiūros ir fil. L. Garsienės. Rinkimų davi
niai įsigaliojo rugsėjo 6 dieną.

RUGSĖJO 4 ASS VADIJA, vykdydama 
ASS suvažiavimo Christiana Lodge, Mich, 
įpareigojimus, paskelbė korespondencinius 
rinkimus naujiems ASS vadovams išrinkti.

SPALIO 5, 6.7 dienomis ASS ČIKAGOS 
skyrius (ASD ir Korp! “VYTIS”) suruošė 
jaunųjų menininkų parodą tėvų jėzuitų 
Jaunimo centre. Parodoje su savo darbais 
dalyvavo: t.n. J. Eidukaitė, t.n. V. Eivaitė, 
sj. V. Garbonkus, t.n. D. Gelažiūtė, sj. M. 
Griauzdė, t.n. G. Maleckaitė, t.n. R. Kru- 
tulytė, t.n. D. Petreikytė, sj. G. Plačas ir 
sj: P. Vitkus.

SPALIO 6 įvyko ASS ČIKAGOS sky
riaus metinė Šventė ir Vydūno Jaunimo 
Fondo dvidešimties metų veiklos paminė
jimas Liet. Tautiniuose namuose. Sueigą 
pravedė fil. A. Vengris, kuris minėjimo iš
vakarėse savo namuose buvo pakvietęs 
spaudos darbuotojus susipažinimui su 
VJF. Šventės Garbės viešnia buvo Lietu
vos generalinė konsule Juzė Daužvardie- 
nė, kuri savo kalboje priminė, kad 20 metų 
bėgyje VJF sušelpė 119 studentų-čių 
45,000 doleriu sumoje. Kiti kalbėtojai buvo 
fil. V. Mikūnas ir fil. L. Grinius.

Šios šventės metu VJF paskelbė pirmą 
labiausiai pasižymėjusio jaunuolio premiją, 
kurios laimėtoju buvo fil. A. Rukšėnas už 
knygą “Day of Shame".

Meninę šventės dalį išpildė solistė R. 
Mastienė, akompanuojant fil. A. Vasaičiui.

GRUODŽIO 7 įsigaliojo rugsėjo 4 pra
dėta ASS korespondencinė vadovų rinki
mų sueiga. Balsų skaičiavimo komisija, 
dalyvaujant stebėtojams - v.s. S. Gudaus
kienei, v.s. V. Vijeikiui, v.s. J. Vaišniui, 
S.J. - lapkričio 17 suskaičiavusi balsus, 
paskelbė sekančius davinius: iš tris metus 
(1970, 1971 ir 1972) nario mokestį mokėju
sių 221 pilnateisio nario, balsavime daly
vavo 112 (52%). Balsų pasiskirstymas 
kandidatavusiems buvo: ASS VADUOS 
PIRMININKO PAREIGOM fil. E. Korzo
nas, ASS VP PAVADUOTOJO pareigom -
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Foto J. Tamulaiėio
1974 m. - muz. fil. Alvydas Vasaitis - 

pirmos Vydūno Jaunimo Fondo dovanos 
laimėtojas.

fil. E. Kairytė, ASS GARBĖS GYNĖJO 
pareigom - fil. I. Laisvėnaitė, gavo po 107 
"už", 2 "prieš" ir 3 "susilaiko" balsus. (1972 
LSS suvažiavime - ASS sueigoje kandida
tavę i ASS VP pareigas fil. R. Dirvonis ir 
t.n. S. Gedgaudienė šiam balsavimui savo 
kandidatūros nebuvo patvirtinę).

1973 METŲ BĖGYJE AKADEMINĖS 
SKAUTUOS LEIDYKLA išleido A. Saba
liausko (W. R. Schmalstieg ir R. Armen
trout išverstą) - Noted Scholars of the. 
Lithuanian Language, N. Jankutės apysa
kas - “Kelionė i septintą stoti" ir "Nuo 
devynių iki pirmos".

1973 METŲ BĖGYJE VYDŪNO 
JAUNIMO FONDAS turėjo virš dešimties 
tūkstančiu doleriu pajamų ir išdavė virš 
dvieju tūkstančiu doleriu paskolų ir negrą
žinamu dovanu.

1974 METŲ DATOS IR ĮVYKIAI

SAUSIO 3 nauja ASS VADIJA pradėjo 
darbą: priimtas jubiliejiniu metu planas, 
sutarta sudaryti Jubiliejiniu metų komite
tus, skyriai paraginti kuo iškilmingiau pa
minėti ASS 50-tu metu sukakti savo vie
tovėse.**

VASARIO 10 ASS ČIKAGOS skyriaus 
Vasario 16 minėjimo sueigoje pradėti ASS 
Jubiliejaus metai. Minėjimo programą 
pravedė fil. V. Ruibytė. Pagrindiniu prele
gentu buvo fil. V. Statkus.** Minėjimo 
metu fil R. Korzonas įteikė meniškai iš
pildytą dovaną ASS steigėjui fil. J. Dai- 
nauskui jo 70-ties amžiaus metu sukakties 
proga.
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RUGSĖJO 22 AKADEMINĖS SKAU
TUOS LEIDYKLA paruošė Korp! “VY
TIS” Garbės nario prof. Stepono Kolupai
los 10 metų mirties paminėjimo akademiją 
ir ASL išleistos monografijos pristatymą 
visuomenei Čikagos Jaunimo centre.*** 
Akademijos proga prof. S. Kolupailos šei
ma, padedama fil. B. Kviklio, paruošė Pro
fesoriaus mokslo darbų, nuotraukų ir 
asmeniškų daiktų parodą, o fil. Evelina 
(Kolupailaitė) ir Bronius Masiokai de
monstravo Profesoriaus Lietuvos vaizdų 
skaidres. Akademijai vadovavo fil. A. 
Dundzila. Pagrindiniu prelegentu buvo iš 
New Haven, Ct. atvykęs fil. H. Lukoševi
čius, kalbėjęs tema - Prof. St. Kolupaila 
moksle ir visuomenėje.

SPALIO 6 įvyko ASS jubiliejinė šventė 
SIDNĖJUJE, Australijoje.**

SPALIO 17 ASS VADIJA patvirtino 
1974 liepos 29 korespondencihiame suva
žiavime priimtą naują ASD reguliaminą.

SPALIO 19 įvyko ASS VADUOS IR 
FSS CENTRO VALDYBOS ruošta jubilie
jinė akademija Čikagoje. Programą pra

vedė fil. T. Remeikis. Prelegentai buvo 
ASS VADUOS Pirmininkas fil. E. Korzo- 
nas**, fil. J. Gimbutas**, fil. J. Damaus
kas. Meninę dalį išpildė solistė D. Stankai- 
tytė akompanuojant fil. A. Vasaičiui. Aka
demijos metu VYDŪNO JAUNIMO FON
DAS įteikė antrą metinę premiją iškiliau
siam jaunuoliui - fil. Alvydui Vasaičiui už jo 
pastangas muzikoje.****

SPALIO 19 įvyko ASS jubiliejaus minė
jimas ST. PETERSBURG BEACH, Flori
doje.**

SPALIO 20 ASS ČIKAGOS nariai gau
siai dalyvavo Sąjūdžio intencija atnašau
tose šv. Mišiose tėvų jėzuitų koplyčioje. Po 
Mišių buvo padėtas vainikas prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir organizuo
tai aplankyti mirusių narių kapai Šv. Kazi
miero kapinėse.

SPALIO 20 KLYVLENDO ASD “Šatri
jos Raganos” draugovė ir skautininkių 
ramovė surengė Korp! “VYTIS” Garbės 
narės ir buv. Vyriausios Skautininkės a.a. 
fil. dr. Dominikos Kesiūnaitės 10 metų 
mirties sukakties paminėjimo akade
miją.**

Svečiai G.n. prof. S. Kolupailos knygos pristatyme. Iš k. į d.: Ev. Kolupailaitė- 
Masiokienė, Br. Masiokas, A. Šimkus (II eilėje), inž. J. Bulota, R. Kviklienė (II eilėje) 
ir Ant. Kolupailaitė-Bulotienė.

Foto J. Kuprio
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Foto K. SragauskoSol. D. Stankaitytė, akomp. fil. A. Va- 
saičio išpildo programą A SS Jubiliejinės 
akademijos metu Čikagoje, 1971f..X.19.

SPALIO 26 įvyko ASS ČIKAGOS sky
riaus metinė šventė ir pobūvis Hickory 
Hills, Ill. Programą pravedė fil. A. 
Vengris, prelegentai buvo fil. J. Damaus
kas, sj. G. Plačas, t.n. L. Plepytė. ASS 
VADUOS Pirmininkas fil. E. Korzonas 
atatinkamu žodžiu pasveikino naujai pri
imtus narius ir filisterius. Meninę progra
mos dalį išpildė Antro kaimo kolektyvas.

Šios šventės proga ASS 50 metų Jubi
liejaus komitetas paskelbė loterijos dova
nų laimėtojus: I ma dovana, buvo 1 savaitė 
dviem asmenims Tabor Farm vasarvietėje 
(mecenatai p.p. A. ir V. Adamkai), li ra 
dovana buvo 1 savaitė dviem asmenims 
Gintaro vasarvietėje (mecenatai p.p. V. ir 
A. Karaičiai) ir šešios dovanos buvo kny
gomis (mecenatas Akademinės Skautijos 
Leidykla).

SPALIO 27 LSS TARYBA, akivaizdi
niame posėdyje Toronte, 15 “už”, 2 “prieš”, 
5 “susilaikius” balsais nutarė: į ASS 
VADUOS Pirmininko, Pirmininko Pava
duotojo ir Garbės Gynėjo pareigas iki 
1973-1975 kadencijos galo nieko nerinkti ir 
visais reikalais LSS Tarybos Pirmijai pa
vesti netarpiškai santykiauti su ASD, 
Korp! “VYTIS” ir FSS Centro valdybų 
pirmininkais. Šis nutarimas buvo paskelb
tas, kaip ‘ASS vadovybės klausimo iš
sprendimas’, tačiau jis padėties neišspren
dė: statutiniai privalomas ASS rinkto 
atstovo dalyvavimas LSS Tarybos Pirmi- 
joje nebuvo įvykdytas ir statutiniai priva
lomas LSS Garbės Teismo 1973.VI.23 
sprendimas buvo taip pat LSS Tarybos 
Pirmijos neįvykdytas ir, kaip vėliau paaiš
kėjo, LSS Tarybos Pirmininkas ryšio su
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ASS centro valdybų pirmininkais nepa
laikė.

LAPKRIČIO 10 įvyko ASS jubiliejaus 
minėjimas ADELAIDE, Australijoje.**

LAPKRIČIO 11 įvyko ASS jubiliejaus 
minėjimas LOSANGELE.**

LAPKRIČIO 23 ČIKAGOS ASD ir 
Korp! “VYTIS” skyrių nariai kolektyviai 
dalyvavo Tarptautiniame festivalyje Čika
gos Navy Pier patalpose.

LAPKRIČIO 21 ASS VADIJA patvir
tino ASD konspektų kandidatėms.

1974 METŲ BĖGYJE AKADEMINĖS 
SKAUTUOS LEIDYKLA išleido stambią 
profesoriaus Stepono Kolupailos monogra
fiją, kurią redagavo fil. J. Gimbutas ir fil. 
J. Danys.

1974 METŲ BĖGYJE VYDŪNO JAU
NIMO FONDAS turėjo virš aštuonių 
tūkstančių dolerių pajamų ir išdavė virš 
šešių tūkstančių dolerių paskolų ir negrą
žinamų dovanų.

1975 METŲ DATOS IR ĮVYKIAI

KOVO 26 posėdyje ASS VADIJA pa
tvirtino 1973.VII.29 korespondenciniame 
suvažiavime priimtą naują FSS regulia- 
miną.

GEGUŽĖS 4 ASS ČIKAGOS skyrius 
pravedė tradicinę jaunesnių skautų-čių 
Kūrybos dieną. Joje dalyvavo arti 200, 
buvo paskirta apie 60 dovanų.

BIRŽELIO 4 posėdyje ASS VADIJA 
patvirtino 1973.VII.29 korespondencinia
me suvažiavime priimtą naują Korp! 
“VYTIS” reguliaminą.

BIRŽELIO 28 - LIEPOS 12 dienomis 
ČIKAGOS BROLIJOS ir SESERIJOS 
tuntų stbvyklose Rakė dalyvavo bent 23 
Sąjūdžio nariai ir narės įvairiose vadovų 
pareigose.

RUGPIŪČIO MĖNESYJE ASD CEN
TRO VALDYBA paskelbė naujų vadovių 
rinkimus, nustatydama dalyvių registra
cijos terminu spalio 1 dieną.

RUGPIŪČIO 16-23 dienomis WA- 
NOCKSETT, N.H. Boy Scouts of America 
“Wood Badge” mokykloje dalyvavo 8 ASS 
nariai iš 15 lietuvių dalyvių.

RUGPIŪČIO 27 - RUGSĖJO 1 dienomis 
įvyko ASS STOVYKLA ir studijų dienos 
Rako stovyklavietėje. Stovyklos viršinin
kas buvo fil. R. Dirvenis. Stovyklautojų 
tarpe dalyvavo ASS steigėjas ir Korp! 
“VYTIS” Garbės narys fil. J. Dainauskas.

RUGSĖJO 15 baigėsi VYDŪNO JAU
NIMO FONDO kalėdinių sveikinimų pro
jektų konkursas. Trim geriausiem projek
tams buvo paskirtos piniginės premijos.

1975 METŲ BĖGYJE ASS VADIJA, 
talkinama fil. V. Statkaus, S. Statkienės, 
R. Bartuškienės, D. Korzonienės, R. 
Kviklytės, R. Dirvonio, L. Griniaus ir kt. 
baigė ruošti “ASS VADOVĄ” - žinių 
konspektą.

1975 METŲ BĖGYJE ASD CENTRO 
VALDYBA išleido 60 psl. kandidačių pro
gramos konspektą.

1975 METAIS AKADEMINĖS SKAU
TUOS LEIDYKLA išleido fil. H. Lukoše
vičiaus autobiografinius apsakymus “Vie
nas mažas gyvenimas”, kurie sulaukė labai 
šiltų įvertinimų skaitytojų tarpe.

IŠNAŠOS:
* ž. “Mūsų Vyčio” 1973 nr. 1
** ž. šį “Mūsų Vyčio” 1974 nr. 3/4
*** ž. “Mūsų Vyčio” 1974 nr. 2.
**** ž. “Mūsų Vyčio” 1975 nr. 1.
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JUBILIEJAI SKYRIUOSE

Fil. dr. Pacevičienė kalba A SS Akade
mijos atidaryme Adelaidėje.

Foto A. Pacevičiaus

ADELAIDĖ. Vienintelis už J.A.V. ir 
Kanados ribų veikiantis skyrius jubiliejų 
atšventė 1974.XI.10 Lietuvių namuose.

Minėjimų pradėjo fil. dr. S. Pacevičienė, 
pakviesdama visus narius ir svečius sugie
doti “Gaudeamus”. Atidaromoje kalboje ji 
pateikė klausytojams įdomių žinių apie 
A.S.S. ir apibūdino S.S.D. ir Korp! “Vytis” 
įkūrimą sekančiais žodžiais:

"... 1922 m. įsisteigus Kauno universite
tui, į Kauną atvyko studijuoti iš gimnazijų 
keliolika skautų, kurie pageidavo savitos, 
skautiškos, asmenybės ugdymu paremtos 
organizacijos. Po ilgų pasitarimų, 1924 m. 
spalio 16 dieną buvo įkurtas pirmasis aka
demikų skautų-čių vienetas, kuris sekė 
studentišką - korporantišką charakterį, 
turėjo savo kepuraites, spalvas ir ženklelį. 

Korp! pasirinko lotynišką šūkį “Ad 
meliorem!” - būti geresniam. Nariai skirs
tėsi į senjorus ir juniorus. Valdyba buvo 
renkama demokratiniu būdu. Organizacija 
pasiryžo išlaikyti skautišką pagrindą ir 
vadovautis trimis pagrindiniais skautų 
ideologijos principais: religiniu, tautiniu ir 
socialiniu.

Tai buvo pirmasis skautų akademinis 
vienetas Vakarų pasaulyje, todėl neturėta 
pavyzdžių iš kurių mokytis ar kuriuos 
sekti. Dėl to lietuviška akademinė skautija 
yra charakteringa savo originalumu ir 
formų kitimu.

1930 m. kovo 16 d. studentės skautės 
atsiskyrė ir sudarė savo draugovę. Likęs 
vyrų vienetas persiorganizavo į Korp! 
“Vytis” 1932 m. sausio 14 d. Abu vienetai 
sutartinai veikė universiteto sienose ir 
skautiškame gyvenime. Savo veiklos pa- 
grindan vienetai padėjo gerai suprastą, 
skautišką organizacinę drausmę. Priimant 
naujus narius, juos keliant į senjorus ir 
tikrąsias nares, buvo laikomasi tam tikrų 
formų ir programų. Buvo kreiptas dėme
sys ir į asmenišką skauto-ės gyvenimą. 
Korporantai turėjo būti tvarkingi savo 
šeimose, privačiame ir visuomeniniam gy
venime. Jis ar ji turėjo ir toliau laikytis 
skautuose sėkmingai praktikuoto geležinio 
įstato - gerai mokytis ir tinkamai atlikti 
savo pareigas. “Amžini” studentai SSD ir 
Korp! nebuvo populiarūs. Nelankąs sueigų 
ir neatliekąs uždedamų pareigų, akademi
kas skautas-tė buvo prašomas išstoti iš 
organizacijos. Šie griežti tvarkos ir darbo 
nuostatai pakėlė korporanto ir visos orga
nizacijos lygį. Ilgainiui susidarė lyg ir sa
votiškas akademiko, skautės, skauto tipas,
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kuris gerokai skyrėsi iš kitų studentų. 
Taurumas, blaivumas, paslaugumas, pa
reigingumas buvo laikomi pagrindiniais 
dėsniais, kurių turėjo laikytis kiekvienas 
akademikas, skautas, skautė.

Okupacijų metais, studentai skautai 
savo veiklos nenutraukė, tik ją labai apri
bojo, pakeitė ir nukėlė į pogrindį, kuriame 
daugiau reiškėsi atskiri nariai. Pvz. M. 
Naujokaitis buvo ryšininkas tarp pulk. K. 
Škirpos Berlyne ir Lietuvos pogrindžio 
organizacijų. Dėl bolševikų ir nacių teroro 
okupacijos metais daug skautų buvo su
imtų, kalintų, kankinamų, deportuotų ir 
nužudytų. Čia paminėsiu vos kelis iš jų, 
kurie krauju užmokėjo už laisvės kovą: 
Juozas Milvydas (buvo mirtinai sužeistas 
gindamas Aleksoto tiltą), Viktoras Kartė- 
nas, Stasys Valungė, Benonas Namikas, 
Juozas Navikas, Leonas Šukys ir kt. Sibi
ran ištremta virš 20°/o narių.

Išeivijon akademinės skautijos dvasią 
atnešė, pasitraukdami į vakarus, kelias
dešimt vytiečių ir studenčių skaučių Drau
govės narių. Jų rūpesčių 1946 m. Pabaltijo 
Universitete įkurtas pirmasis akademikų 

skautų vienetas. 1948 m. pradėtas leisti 
biuletenis “Vytis”, vėliau išaugęs į žurnalą 
“Mūsų Vytis”, kuris ir dabar tebeleidžia
mas Čikagoj.

Masinei emigracijai pradėjus reikštis iš 
Vokietijos į užjūrius, akademinė skautija 
vėl buvo iš naujo atkuriama. 1949 m. Čika
goje įkurtas pirmasis skyrius, o vėliau 
steigėsi skyriai ne tik J.A.V., bet ir Kana
doje, Pietų Amerikoj ir Australijoj.

Šiuo metu Akademikių Skaučių Draugo
vės, Korp! “Vytis” ir Filisterių Skautų 
S-gos skyriai sudaro Akademinės Skauti
jos sąjūdį ir yra įsijungę į Lietuvių Skautų 
Sąjungą, kaip trečioji šaka. (Šalia Brolijos 
ir Seserijos). Prieš 23 metus, pagerbdami 
savo mirusį garbės narį rašytoją Vydūną, 
įsteigė Vydūno Jaunimo Fondą, kurio tiks
las yra paremti mokslą einantį jaunimą. Šis 
fondas parėmė visą eilę lietuviškų kultūri
nių darbų, ruošė jauniems rašytojams 
konkursus ir skyrė premijas. Filisteriai 
ėmėsi kito labai svarbaus darbo, 1971 m. 
įsteigdami Akad. Skautijos leidyklą, kuri 
jau išleido eilę naudingų knygų.

Ir Australijoj Sąjūdis neišnyko. 1950 m.

Klausytojai ASS Adelaidės skyriaus 
Jubiliejinėje šventėje, 1974.XI.10.

Foto V. Ilgūno
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buvo įsteigtas skyrius Adelaidėje, o 1951 
m. - skyriai Sidnėjuje ir Melburne.

Dėl mažo studentų skautų prieauglio, šie 
skyriai didesnės veiklos neparodė, bet iš 
pavienių A.S.S. narių Australijoje yra 
darbščių ir pareigingų žmonių lietuviška
me darbe. Kad ir čia, Adelaidėje, yra kele
tas ASS veiklių narių, kuriu veidai yra 
gerai pažįstami visiems adelaidiškiams...

...A.S.S. yra veržli ir ant sveikų pagrin
dų sukurta organizacija, kuri lietuvybės 
išlaikyme atlieka svarbų darbą”.

Po fil. S. Pacevičienės kalbos buvo per
duota iš JAV atsiųsta įkalbėta juostelė, 
kurioje Adelaidės akademikus nuoširdžiai 
sveikino ir daug įdomių minčių pateikė 
ASS vadijos pirm. fil. E. Korzonas, fil. V. 
Statkus, fil. V. Garbonkus, fil. V. Sabaiiū- 
naitė ir fil. Sofija Statkus - Stasiškienė. 
Kartu ekrane skaidrėmis matėme jų at
vaizdus ir vaizdus iš Dainavos jubiliejinės 
stovyklos. Skaidres ir įkalbėtą juostelę pa
ruošė fil. V. Statkus iš Čikagos, kuris 
anksčiau Adelaidėje buvo veiklus skautų 
vadovas.

Akademija buvo baigta fil. B. Mockūnie- 
nės ASS Adelaidės skyriaus apžvalga. 
Adelaidės akademikai skautai susiorgani
zavo 1950 m. gegužės mėn. 28 dieną. Jų 
veikla buvo šakota ir įdomi. Prisilaikydami 
Kauno U-te veikusių tradicijų, Adelaidės 
ASS aktyviai veikia jau 25-tus metus. Jie 
bendradarbiauja su vietiniu tuntu, remia 
studentus, kasmet lėšomis paremia abi 
savaitgalio mokyklas, lietuvišką spaudą, 
teatrą “Vaidilą”, Vasario 16 Gimnaziją bei 
“Laisvės Lietuvai” fondą. 1954 m. Adelai
dės U-te buvo suruoštas iškilmingas ASS 
30 m. minėjimas, kuris praėjo labai iškil
mingai, su visomis tradicijomis, su spalvo
mis, vėliavomis bei skydais. Į šį minėjimą 
buvo pakviesti australų ir europiečių aka
demikai, vietos u-to profesoriai, lektoriai ir 
studentai. Visi svečiai domėjosi Lietuva, 
mūsų studentiškom tradicijom. ASS veiklą 
ir minėjimą jie aukštai įvertino. Fil. B. 
Mockūnienė išvardino visus buvusius ASS 
Adelaidės skyriaus pirmininkus, kurių, 
laiko bėgyje, buvo net aštuoni. Taip pat 

buvo pabrėžta, kad beveik visi skyriaus 
nariai aktyviai reiškiasi skautiškoj ir vi
suomeninėj veikloje.

Iškilmingą minėjimo dalį sekė Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Adelaidės 
apylinkės ir A.L. S-gos valdybų sveiki
nimai.

Meninėje dalyje fil. dr. J. Maželienė, 
akomponuojant p. N. Masiulytei, padaina-' 
vo A. Kačanausko “Kad aš našlaitėlė” ir J. 
Gaubo “Dyvai”.

Keturis B. Brazdžionio eilėraščius ir du 
V. Mačernio eilėraščius deklamavo fil. dr. 
N. Šiurnaitė-Ratkevičienė, aktorius N. 
Skidzevičius ir senj. V. Ratkevičius. Bene 
pirmą kartą Lietuvių Namų scenoje girdė
jome fil. dr. N. Šiurnaitę-Ratkevičienę de
klamuojant ir buvome ja sužavėti. Jos aiški 
kalba, sava interpretacija ir nuoširdus įsi
jautimas į skaitomus eilėraščius visus ma
loniai nuteikė. Aktorius V. Baltutis skaitė 
savo sukurtą feljetoną “Pirmoji stovykla”. 
Meninė programa buvo puikiai atlikta, ją 
paįvairino žavūs muzikos garsai.

Po minėjimo sekė kavutė, kuriai visi da
lyviai buvo pakviesti prie puošnių ir tur
tingų stalų ir maloniai pabendravo. Dau
gelis Adelaidės organizacijų atstovų žodžiu 
sveikino šį nedidelį, bet aktyvų vienetą, 
linkėdami gražios ir darbingos ateities.

(Naudotasi “Adelaidės Lietuvių Žinios”, 
1974.XI.17, p. 6 ir “Mūsų Pastogė” skau- 
tų-čių skyriaus, “Po Svetimu Dangum”, 
1974.XII.16 j.m. aprašymais - red.).

ČIKAGA. Akademinės skautijos 50 
metų sukakties minėjimo pagrindinė aka
demija buvo suruošta spalio 19 dieną Jau
nimo centro didžioje salėje ASS Vadijos ir 
FSS Centro Valdybos rūpesčiu. Susirinku
sius narius, viešnias ir svečius, kurių buvo 
apie 250, pasveikino programos vedėjas fil. 
T. Remeikis. Įnešus vėliavas, maldą sukal
bėjo Čikagos skyriaus dvasios vadovas 
kun. A. Kezys, S.J. Tylia susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvę ir mirę Sąjū
džio nariai.
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Akademijos atidaromąją kalbą pasakė 
ASS Vadijos pirmininkas fil. E. Korzonas. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo iš Bostono 
specialiai atvykęs Lituanistikos instituto 
pirmininkas fil. Jurgis Gimbutas. Jo pa
skaitos tema buvo - skautų akademikų ir jų 
organizacijų vaidmuo 50 metų bėgyje. 
Prelegentas gerai paruoštos paskaitos 
pradžioje pateikė trumpą akademinės 
skautijos istoriją, o jos pabaigoje atkreipė 
dėmesį į keletą būdų geresniam lietuvio . 
šviesuolio išsivystymui per lituanistines 
studijas.

Sukakties proga akademijoje dalyvavo 
įvairių organizacijų atstovai, kurie žodžiu 
sveikino Sąjūdį šios įspūdingos sukakties 
proga. Jo ekselencija vysk. V. Brizgys iš
reiškė nuoširdžius linkėjimus, kad jauni
mas ir toliau puoselėtų skautiškas idėjas ir, 
kad atėjus laikui, būtų pajėgus vykdyti 
savo svarbią misiją - atkurti skautiją ne
priklausomoje Lietuvoje. Lietuvos Gene
ralinė konsule ir ASD Garbės narė Juzė 
Daužvardienė kvietė giliau įsijungti į Lie
tuvos laisvinimo darbą. Akademinį Skautų 
Sąjūdį taip pat žodžiu sveikino Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas inž. 
B. Nainys, Ateitininkų federacijos vadas 
dr. P. Kisielius, Korp! Neo Lithuania pir
mininkas Jurgis Lendraitis, Fraternitas 
Lithuanica pirmininkas dr. K. Aglinskas, 
buvo Plieno Vyri jos globėjas prof. S. Dir- 
mantas. Raštu gautų sveikinimų ištraukas 
susirinkusiems perskaitė fil. E. Korzonas.

Tęsdamas 1973 metais pradėtą tradiciją, 
Vydūno Jaunimo Fondas šios akademijos 
metu pristatė 1974 žymiausią jaunuolį - fil. 
Alvydą Vasaitį už jo darbą muzikos srityje. 
Fondo valdybos vardu pirm. fil. V. Mikū- 
nas įteikė jam pažymėjimą, o fondo iždi
ninkas fil. A. Milūnas apdovanojo A. Va- 
saitj pinigine premija.

Iškilmingoji akademijos dalis buvo 
baigta trumpu ASS steigėjo ir Korp! Vytis 
Garbės nario fil. Jono Dainausko žodžiu.

Meninė programos dalis buvo atlikta so
listės Danos Stankaitytės fil. A. Vasaičiui 
akompanuojant pianinu ir fil. V. Ruibytei 
komentuojant išpildomus kūrinius.

Tęsiant pagrindinį A.S.S. jubiliejaus 
minėjimą, sekančią dieną nariai gausiai 
dalyvavo Sąjūdžio intencija užpirktose Šv. 
Mišiose, kurios vyko tėvų jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų buvo padėtas vainikas 
prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir gausus akądemikų būrys nuvyko 
lankyti mirusių narių kapus Šv. Kazimiero 
kapinėse.

bk

DETROITAS. Penkiasdešimtos sukak
ties dienomis, 1974 lapkričio 23 Detroito 
ASS skyrius įvykdė madų parodą Kultūros 
centro patalpose. Įvykio pelnas buvo skir
tas Kultūros centro ir lituanistinės mo
kyklos naudai.

“Antro Kaimo" vaidintojai V. Kavaliū
naitė ir J. Aleksiūnas linksmina... ASS 
Čikagos sk. šventėje, 1974.X.27 dalyvius.

Foto J. Tamulaičio
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KLYVLENDAS. Vietos skautininkių 
draugovė ir Akademikių Skaučių Draugo
vės skyrius 1974 spalio 20 Lietuvių na
muose minėjo SSD steigėjos, buvusios 
Pasaulio Lietuviu Skautų Sąjungos pirmi
ninkės ir Korp! “VYTIS” garbės narės a.a. 
fil. v.s. dr. Dominikos Kesiūnaitės dešim
ties metu mirties sukaktį.

Programoje dalyvavo tėvas dr. L. An- 
driekus, OFM, solistė Gina Čapkauskienė, 
pianistas Saulius Čibas. Kaip matyt iš sko
ningai paruoštos, M. K. Čiurlionio kūriniais 
iliustruotos, minėjimo programos, Klyv
lende veikia v.s. S. Radzevičiūtės prižiūri
mas dr. D. Kesiūnaitės fondas, kuris yra 
paaukojęs: Lietuvių Fondui - dr. D. Kesiū
naitės vardui įamžinti, Klyvlendo Šv. Ka
zimiero ir vysk. M. Valančiaus lituanisti
nėms mokykloms, Pedagoginių kursų kny
gynui, lietuviu šimtmečio paminklo staty
bai, “Tėvynės garsų” radio valandėlei, 
“Dirvos” savaitraščiui, Skautininkių ir 
skautininkų draugovėms (vėliava su įrašu 
“save gerbiąs žmogus negali nutausti - 
savuosius išduoti”), Detroito dr. D. Kesiū
naitės vardo vyresnių skaučių draugovei 
(vėliavą), Putnamo seselių vienuolynui 
(įsteigiant dr. D. Kesiūnaitės vardo pirmo
sios pagalbos būstinę), Kennebunkporto 
tėvams Pranciškonams, s. kun. A. Saulai- 
čiui, S.J. (primicijų proga), Argentinos lie
tuvaitėms misijonierėms, religinei šalpai 
Lietuvoje, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Su
važiavimui, Pasaulio Lietuvaičių Skaučių 
Seserijai, ir Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos stipendijų fondui. Fondo pagrin
dą sudarė pačios a.a. D. Kesiūnaitės pali
kimas.

LOS ANGELAS. Iškilminga metinė 
šventė įvyko 1974 lapkričio 10. Jos proga 
ASS skyrius paruošė losangeliečių skautų 
meno darbų parodą. Uždaroje šventės da
lyje penkios ASD kandidatės ir du Korp! 
“VYTIS” junjorai buvo priimti į Sąjūdį.

Viešą sueigą atidarė fil. V. Varnas. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo iš Čikagos atvy
kęs Korp! “VYTIS” garbės narys fil. v.s. B. 
Kviklys. Sueigoje taip pat dalyvavo ASD 

CV pirmininkė fil. V. Sabaliūnaitė ir Korp! 
“VYTIS” CV pirmininkas fil. V. Gar- 
bonkus.

ASS Los Angeles šventės sueigoje daly
vavo apie 60 narių, o pobūvyje buvo pri- 
skaityta apie 140 dalyvių.

ST. PETERSBURGAS. Apylinkėse gy
veną Sąjūdžio nariai su šeimomis ir sve
čiais 1974 spalio 19 pirmą kartą susibūrė 
Sąjūdžio auksinės sukakties proga.

Šventė buvo pradėta šv. Mišiomis St. 
Petersburg’o St. Jude katedroje, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė vikaras kun.
J. McDonogh. Kunigas iškėlė Sąjūdžio 
idėjinę žymę ir okupanto pastangas jį ir jo 
narius sunaikinti. Kovos pasėkoje daug 
Sąjūdžio narių tapo kankiniais, bet atmin
tina, kad kančia ne visada yra nelaimė: 
aukščiausias ir, garbingiausias kančios 
laipsnis yra laimė kentėti ir aukotis už 
persekiojamą idėją. Sąjūdžio mirusių in
tencija skirtose šv. Mišiose dalyvavo apie 
aštuoniasdešimts asmenų.

Draugiškas penkiasdešimtmečio pami
nėjimas įvyko St. Petersburg Beach Gulf 
Winds vasarvietėje v.s. F. Prekeriui vado
vaujant. Jame dalyvavo šešiasdešimts šeši 
asmenys. Visiems dalyviams prie durų 
buvo įteikti metaliniai tautinės vėliavos 
ženkleliai.

Pagrindiniai prelegentai buvo: dail. A. 
Rūkštelė, prisiminęs, kaip jis 1919 metais 
Vilniuje skautavo kartu su broliais Petru, 
Kostu ir Julium Jurgeliavičiais-Jurgėlom; 
fil. v.s. K. Grigaitis, vienas- Studentų 
Skautų Draugovės steigėjų, peržvelgęs 
Sąjūdžio gyvenimą iki bolševikų okupaci
jos; fil. v.s. K. Palčiaųskas, buvęs Korp! 
“VYTIS” pirmininkas ir ilgametis Pasaulio 
Lietuvių Skautų Sąjungos pirmininkas, 
kalbėjęs apie Sąjūdį okupacijų metais; sj. 
A. Karnavičiųs-Karniųs, buvęs Korp! 
“VYTIS” valdybų narys Čikagoje, nušvie
tęs Sąjūdžio kelią emigracijoje; ir fil. v.s. 
V. Bražėnas, pateikęs minčių pluoštelį iš 
skautų akademikų gyvenimo.

Floridos lietuvių vardu Sąjūdį sveikino:
K. Kleiva - ateitininkų federacijos vardu,
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J. Pupininkas - buv. Jaunosios Lietuvos 
Korp! Dotnuvoje vardu. K. Jurgėla - St. 
Petersburg’o liet, klubo vardu. Laiškais 
susibūrimo dalyvius sveikino fil. v.s. B. 
Kviklys - 50-to Jubiliejaus Garbės Komi
teto vardu, fil. K. Kodaitienė ir fil. R. Zo- 
tovienė.

Meninę programą išpildė minėjimo da
lyviai savo dainomis, pradedant “Gaude- 
amus igitur”, “Lietuva brangi”, “Dievui, 
tau - tėvyne...”, kurias pravedė v.s. F. 
Prekeris. T.n. A. Kamiene programą pa
pildė deklamacijomis, o dr. B. Zelbienė - 
savo kūrybos humoristiškais kupletais. 
Minėjimo patalpose buvo taip pat fil. v.s.
K. Palčiausko paruošta istorinė lietuvių 
skautų spaudos paroda, kurioje matėsi 
1920 metais išleisti “Pirmieji skauto žings
neliai”, v.s. P. Jurgėlos “Lietuviškos skau- 
tijos” rankraštis ir kt.

SIDNĖJUS. 1974 spalio 6, vėsią pavasa
rinio sekmadienio popietę, ASS nariai, vyr. 
skautai ir bičiuliai, sukviesti ASS Įgalio
tinio, fil. ps. Izidoriaus Jonaičio, susirinko į 
Sidnėjaus Lietuvių Klubo patalpas Banks- 
town’o priemiestyje, paminėti Akademinio 
Skautų Sąjūdžio 50-mečio.

Minėjimą atidarė fil. ps. I. Jonaitis, 
trumpai supažindindamas dalyvius su šios 
dienos reikšme ir pagal tradiciją pakvies
damas sugiedoti “Gaudeamus Igitur”.

Sekė fil. ps. L Jonaičio paskaita, išsamiai 
peržvelgianti akademikų skautų istoriją, 
tikslus, darbus, drauge paliesdama ir 
Australijos lietuvių skautų akademikų 
veiklą.

Fil. ps. L Jonaičio paskaitą savo prane
šimu papildė Australijoje studijuojanti Los 
Angeles skautė akademike t.n. Giedra 
Gustaitė. Ji papasakojo, kaip akademikai

ASS Jubiliejaus minėjimo organizatoriai 
St. Petersburge, Floridoje: dail. A. Rakš
telė, pirmos skautų skilties skautas Vil

niuje 1918 m., s j. A. Kamius, fil. K. Grigai
tis, SSD steigėjas Kaune, 1924.X. 16, fil. L. 
Bražėnaitė-Garsienė, fil. K. Palčiauskas, 
fil. V. Bražėnas.
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veikia J.A.V.: jų veikla reiškiasi ne tik 
savitarpiu bendravimu per sueigas, vasa- 
ro's-žiemos stovyklas, bet ir pagalba skautų 
vienetams, per Dr. Vydūno Šalpos Fondą, 
žurnalo “Mūsų Vytis” leidimą, talkinimą 
“Lituanus” leidime (žurnalas, leidžiamas 
anglų kalba, kad supažindinti kitataučius 
su lietuvių tautos kova, kultūra) ir kt.

Fil. ps. I. Jonaitis perskaitė iš Amerikos 
gautą ASS vyr. organų sveikinimą 
Australijos akademikams 50-mečio proga.

Po to sekė buv. skautų akademikų 
trumpesni pasisakymai - prisiminimai iš jų 
skautavimo dienų Lietuvoje bei Vokieti
joje; vienam kitam ta proga nuriedėjo ir 
ašara, kitiems - pritrūko balso... Kalbėjo 
filisteriai: s. Balys Barkus, s. Vytautas Bu- 
kevičius, s, Marija Milienė, Jadvyga Viliū- 
nienė.

Įdomus' buvo v.s. dr. Aleksandro Mau- 
ragio pasipasakojimas, kodėl jis neįstojo į 
akademikus Lietuvoje, nors buvo bičiulių- 
skautų ne kartą kviestas: tuo metu Vyr. 
Skautų Štabe - kuriam ir jis priklausė - į 
skautų akademikų įsisteigimą žiūrėta la"bai 
kritiškai. Pas Baden-Powell’į akademikams 
vieta nebuvo pramatyta. Niekur kitur pa
saulyje skautų akademikų nebuvo (ir, 
atrodo, lig šiol nėra!). Jie veikė kaip kor
poracija, tad net į Skautų Sąjungos statuto 
rėmus akademikų nebuvo galima įtal
pinti... Ir vyriausi vadovai beveik plaukus 
nuo galvos rovėsi nuo galimos kompromi
tacijos! Tad į akademikus jis taip ir ne
įstojo.

Pasirodo, kad ano meto baimės ir abejo
nės nepasiteisino: akademikų skautų 
veikla, pagrįsta ne kiekybe, bet kokybe, 
išaugo, išbujojo ir akademikai šiuo metu 
yra LSS elitas! - užbaigė v.s. dr. A. Mau- 
ragis.

Dr. A. Mauragio “apgailestavimą” dėl 
neįstojimo sušvelnino kažkieno pasiūly
mas, kad tai dar esą galima atitaisyti, at
gaivinant akademikų skyrių ir į jį įsto
jant...

Oficialioji dalis užbaigta LSS Australijos 
Rajono Vado, v.s. Aleksandro Jakšto svei
kinimu A.S.S. 50-mečio proga.

Meninę programėlę išpildė p.p. Maksvy- ■ 
čių šeima: p. Maksvytienė padeklamavo 
xA.SS 50-mečiui R.K. parašytą eilėraštį, o 
dukros - vyr. skautės - Violeta ir Ramutė 
Maksvytytės išpildė dalykėlį smuiku ir 
pianinu.

Neatsiliko ir vyresnioji karta. Prisimin
dami “senus, gerus laikus” filisteriai B. 
Barkus, V. Bukevičius ir L Jonaitis sugie
dojo “Vyties” tradicinę, o visi bendrai - 
filisterių dainą “0, dienos laisvės ir 
džiaugsmų...”

Minėjimą, padėkodamas susirinkusiems 
už dalyvavimą, uždarė fil. ps. L Jonaitis, 
išreikšdamas viltį, kad gal tai nebus pa
skutinis akademikų skautų susiėjimas 
Sidnėjuje ir kad gal čia įsisteigs ASS 
skyrius.

***

PAGEIDAVIMAI visuomet lieka pagei
davimais, kol prie jų nepridedama gera 
dozė ryžto, paremto kietu darbu.

Lig šiol iš trijų buvusių ASS skyrių 
Australijoje, tėra išlikęs vienintelis veikiąs 
Adelaidės akademikų vienetas. Dėl tam 
tikrų specifinių Australijai sąlygų (mažas 
lietuvių skaičius šiame kontinente), steigti 
akademikų skautų vienetus ir tuo dar la
biau smulkintis, buvo vengiama. Po 27 
skautiškos veiklos metų šiame krašte pra
dedame praregėti, kad gal esame padarę 
klaidą, ir didelę klaidą. Mūsų elitas, busi
mieji vadai, įstoję į universitetus dažnai iš 
skautų eilių iškrinta.

Klaidas daryti yra žmoniška, bet nežmo
niška pasilikti klaidoje. Ar nereiktų tad šį 
reikalą, pradėtą nedrąsiai kelti 50-mečio 
minėjimo proga, susibūrus visiems buvu
siems akademikams-kėms rimtai per
svarstyti, gal kaip išeities bazę įsteigiant 
filisterių būrelį ar pan., o po to jau pradėti 
organizuoti gyvus, gajus jaunųjų akade
mikų vienetus, pirmiausia didžiosiose lie
tuvių kolonijose - Melbourne ir Sidnėjuje.

0 kandidatų šiam reikalui, atrodo, ne
truks.

v.s. Bronius Žalys
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Sesė G. Mariūnaitė rimtai kalba ASS 
Jubiliejinėje stovykloje.

Foto K. Sragausko

SUMUŠTINIS

STOVYKLOS FILISTERIŲ DAINA

Štai susirinkom mes i stovyklą
Švęst jubiliejų, minėt jaunystę.

Šimtą metų dar stovyklausim
Nebent senatvėj artritą gausim!

Čia suvažiavus, narinis palikus
Švyti jaunystė, šviečia ir plikės.

Šimtą metų...

Šitoj stovykloj, stoka berniukų, 
Vyrai Jaimingi, moterims striuka.

Šimtą metų...

Gaires nustatėm veiklai plačiausiai 
Nuo svarių žodžių lūžta mums ausys.

Šimtą metų...

Už žilo plauko žinių lobynas, 
Mums nepatinka šildytas vynas.

Šimtą metų...

Jaunimas daugiau žaidimų nori, 
0 vyresnieji grūda jiems lobį.

Šimtą motu

Dr. D. Valiukėnaitė savo paskaitą mūsą 
stovykloje atspausdino "Metmenyse”.

Foto K. Sragausko
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Larch.

AKADEMINIS SKAUTU SĄJŪDIS
buvo įsteigtas Lietuvos universitete 1924 m. spalio 16 diena ir 1974 metais 
atšventė nuolatinio darbo penkiasdešimtą jubiliejų.

Per penkiasdešimtį metų Sąjūdyje dalyvavo virš pusantro tūkstančio narių. 
Šiandien Sąjūdžio gretose dirba ir ryšį palaiko arti 500 narių, esančių Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoje, Australijoje ir kituose kraštuose.

Sąjūdis yra gyvas ir eina su gyvenimu savo metoduose ir išraiškos būduose, 
tačiau jo tikslai ir darbai nėra pasikeitę nuo įsteigimo.

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS -

BURIA studentus ir studentes skautiškos dvasios aplinkon vyresniųjų priežiūroje
SUDARO SĄLYGAS narių saviauklai ir pramogom
UGDO VADOVUS ir pagalba skaučių Seserijai ir skautų Brolijai
RUOŠIA minėjimus, kultūrines pramogas, parodas, diskusijas savo nariams ir 

visuomenei
IŠLAIKO - VYDŪNO JAUNIMO FONDĄ studentams ir lituanistikai paremti; 

AKADEMINES SKAUTUOS LEIDYKLĄ skautiškom, lituanistinėm, jaunimo ir 
mokslo knygoms spausdinti ir platinti

LEIDŽIA - skautiškos minties jaunimo ir vadovu žurnalą "MŪSŲ VYTI”; 
biuletenį savo nariams AD MELIOREM!”

Sąjūdžio darbus vykdo nariai, susibūrę savo gyvenamose vietovėse, į skyrius ir 
savanoriai talkininkai, vykdydami Sąjūdžio Vadovybės jiems pavestus darbus 
institucijose ir organuose, be atlyginimo.

Informacija apie dalyvavimą Sąjūdžio gyvenime, talką šiems darbams vykdyti ir 
tarnavimo kitiems gali suteikti Skyrių Vadovai arba Centriniai Organai:

STUDENTĖMS - AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS CENTRO VALDYBA -
Pirm. V. Sabaliūnaitė, 3206 W. 67 St., Chicago, III. 60629

STUDENTAMS - KORP! "VYTIS” CENTRO VALDYBA -
Pirm. V. Garbonkus, 5525 S. Claremont Ave., Chicago, III. 60636

FILISTERIAMS - FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA -
Pirm. J. Damauskas, 4523 S. Francisco Ave., Chicago, III. 60632

KITAIS REIKALAIS - AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO VADIJA -
Pirm. E. Korzonas, 8531 S. Kenton Ave., Chicago, III. 60652
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