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TURINYS
Naujasis pirmininkas apie Sąjūdį
Ar yra Dievas ? Vs A. Mauragis
54-tas ASS gimtadienis. Ps fil. Elena Jonaitienė
Iš Lotynų Amerikos lietuvių demografijos
Fil. A. Saulaitis, SJ
Quo vadis "Mūsų Vytie"?
Fil. s. Birutė Kožicienė
Įvykiai ir pastabos
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SKAITYTOJAMS
Yra gera, kai redakcija gauna atsiliepimus—pastabas, nuomones,
pasisakymus—iš skaitytojų. Redaktoriai ir bendradarbiai tuomet junta ryšį ir gali
vertinti savo pastangas. Paskutinių kelerių metų bėgyje, deja, „Mūsų Vyčio”
skaitytojai nebuvo labai dosnūs laiškais.
1979 metai, Lietuvių Skautų Sąjungos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio
vadovybėms pasikeitus, atrodo, kaip patogus laikas visų skautų sąjūdžio darbo
sričių ir krypčių peržiūrėjimui. Taigi, reikia pagalvoti ir apie „Mūsų Vyčio” ateitį.
Pirma, klaustina, kiek „Mūsų Vytis” yra skaitomas: visuomet, nuo viršelio iki
viršelio, kartais, tik iliustracijos, tik kai kurie pastovūs skyriai (kokie), tik kai kurie,
ar kai kurių autorių straipsniai?
Antra, klaustina, ko pasigendama „Mūsų Vyčio” turinyje: asmeniškos kronikos,
Akademinio Skautų Sąjūdžio, studentų gyvenimo aprašymų, junjorų-kandidačių
temų, žinių apie LSS, ASS vadovybių darbus ir jų posėdžius, specialybinių
organizacijų veiklą ir jų spaudą, Jaunimo Sąjungos gyvenimą, ar kito?
Trečia, klaustina, ar yra prasminga Akademiniam Skautų Sąjūdžiui leisti
biuletenį nariams („Ad meliorem!”) ir atskirą skautiškos minties jaunimo ir vadovų
žurnalą („Mūsų Vytį”); gal būtų tikslu tenkintis vienu leidiniu, o gal reikėtų „Mūsų
Vytį” iš keturių numerių metuose suretinti, leidžiant tik du ar vieną kartą metus, ar
visai sustabdyti?
Galop, ir svarbiausia, reikia klausti, ar penki šimtai skautų akademikų gali ir
turi išlaikyti žurnalą: juk skautiška šeima leidžia jaunimui „Skautų Aidą”,
protarpiais pasirodo „Krivūlė” ir „Gabija”, anksčiau buvo leidžiama „Skautybė” ... bet nėra pastovaus leidinio skautų vadovams, skautų rėmėjams ir jaunimo
vadovams apskritai; gal būtų tikslu „Mūsų Vytį” praplėsti susitarus su kitomis
lietuvių skautų (o gal ir ne vien skautų) institucijomis ir neriboti jo vien skautų
akademikų skaitytojais?
„Mūsų Vyčio” ateities galimybės yra gana plačios, bet jų svarstymui reikia
atsakymų iš Jūsų—skaitytojų. Šiandien yra aišku tik tai, kad yra pribrendęs laikas
patikrinti darbo kryptį ir jo reikalingumą ir, vadovaujantis gautais atsiliepimais,
padaryti sprendimą.
Taigi, laukiame Jūsų laiškų.
Ad meliorem!
Budžiu!
Vis budžiu!
L. G. ir A. S.

VIRŠELYJE:

Naujasis ASS vadijos pirmininkas fil. dr. Raimundas Strikas (Rako stovykloje
1977 metais einas pareigas Lituanicos tunto stovykloje). Nuotr. Jono Tamulaičio.
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NAUJASIS PIRMININKAS APIE SĄJŪDĮ
POKALBIS SU FIL. DR. RAIMUNDU STRIKU
1. Kokie yra naujosios vadijos nariai?
Fil. Raimundas Strikas, pirmininkas; fil. Rūta Domarkaitė-Pauperienė, pirm,
pavaduotoja; fil. Otilija Kasperaitienė—išdininkė; dvasios vadai (kviesti) evangelikų
kun. Povilas Dilys, katalikų kun. Jonas Kubilius. Taip pat LSS Tarybos nariai: fil.
Kęstutis Ječius, fil. Danutė Eidukienė, fil. Mindaugas Griauzdė, fil. Vytautas
Germanas.

2. Kokios pagrindinės viltys, ko tiekiesi iš ASS ir iš savęs, tapdamas ASS vadijos
pirmininku?
Pagrindinės viltys yra atgaivinti ASS narių pagarbų ir gerų jausmą apie AS
Sąjūdį. Deja, šiais laikais daugumai narių Sąjūdis nebėra pirmos ar antros eilės
organizacija, o tik trečios ar ketvirtos minties vietoje. Šitą padėtį pakeisime tik su

1978 m. baigusi savo kadencija ASS vadija: sėdi buvęs ankstyvesnės vadijos
pirm. fil. E. Korzonas, 1976-8 vadijos pirm. fil. V. Statkus, vadijos pirm,
pavaduotoja fil. V. Remienė, FSS pirm. fil. J. Damauskas, evang. dvasios vadas
kun. P. Dylys. Stovi: Akademinės skautijos leidyklos pirm. fil. R. Dirvoms, ižd. K.
Jenčius, sekr. Alvida Bąukutė, Vydūno Jaunimo fondo pirm. fil. V. Mikūnas.
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gyvai veikiančia drganizacija. Nors ir esame Lietuvių Skautų Sąjungos šaka, turime
atstatyti savo atskirą „asmenybę”.
Aš esu palyginant jaunas ASS narys, septynerius metus pilnateisis narys.
Pradedant tokias svarbias pareigas, žinau, bus klaidų, problemų, ypač kad mažai
pažįstu kitų (ne Čikagos) skyrių narius. Turiu du uždavinius sau ir Sąjūdžiui:
1) Atstatyti bei išlaikyti gyvą, vertingą veiklą Sąjūdžio ir skyrių tarpe,
2) Pritraukti naujų narių bei atvesti atgal tuos, kurie jau keletą, kelioliką metų
yra atsilikę nuo mūsų gyvenimo.

3. Ar jau turite veiklos planus, projektus, kuriuose reikėtų vadijai ir sąjūdžiui dirbti?
Šiuo metu konkrečių planų yra du:
1) ASS skyrių vadijos narių suvažiavimas, turbūt Čikagoje 1979 m. pavasarį.
1) /\SS studijų savaitė-stovykla Wasaga, Kanadoje, rugpiūčio-rugsėjo mėn. šiais
metais. Jau smarkiai organizacinis komitetas ruošiasi, kviesdamas prelegentus bei
planuodamas dienotvarkę. Daugiau žinių apie studijų savaitę turėtų pasiekti narius
vėliau.
4. Ko reikalausite, prašysite iš skyrių, ASD ir Korp! Vytis, kokie pageidavimai
nariams?
Verta kartoti, vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių yra suvieninti ASS narius.
ASS Vadija, Korp! Vytis ir ASD centro valdybos turime stengtis kartu susisiekti su
visais ASS skyriais, geriau susipažinti su jų padėtimi bei painformuoti, paprašyti
minčių apie ASS veiklą. Tikiuosi turėti artimą ryšį su centro valdyboms, abiems
esant Čikagoje (Korp! Vytis—iii. Eugenijus Būtėnas, pirm., ASD—t. n. Milda
Kupcikevičiūtė, pirm.)
5. Pageidaujate daugiau ryšių ir informacijų tarp narių, skyrių. Kaip to siektumėte?
Yra lengva man rašyti, kaip ir seniai sakoma, reikia gerų ryšių mūsų tarpe, jei ne
asmeniškų—tai korespondentinių. Gyvenimo faktas yra—esame tūkstančiai mylių
išsimėtę. Savo kadencijos metu per tokius būdus kaip suvažiavimus, studijų
savaites, noriu susitikti su kiek galima daugiau narių. Taip pat planuoju aplankyti
ASS skyrius Los Angeles, Toronte, Clevelande ir, sąlygoms leidžiant, kitur.
6. Ar yra visuomenės veiklos sritys, kuriose ASS galėtų geriau pasireikšti?
ASS veiklos galimybės be galo. Gal dėl to neretai girdžiu mūsų narius sakant,
kad nežino ką veikti! Turime gerų pagrindų mūsų veiklai—skautų pagrindus bei
meilę gamtai, ir lietuvių visuomenės įvairūs renginiai, užsiėmimai. Vien tik viso
skyriaus dalyvavimas’koncerte, vaidinime, operoje būtų nemažas žingsnis sujungti
narius ir grįžti į lietuvių intelektualinį gyvenimą. O toks uždavinys kaip Los Angeles
ASS ruoštas Vilniaus universiteto 400 m. minėjimas yra puikus pavyzdys kokie
vertingi, įdomūs darbai gali būti ASS atliekami.

Raimundas Strikas, naujasis ASS vadijos pirmininkas, gimęs Kanadoje 1953 m.,
užaugęs JAV. 1974 m. baigė biologijos mokslus University of Illinois Čikagoje, o
1978 m. baigė medicinos mokslus, taip pat University of Illinois. Dabar dirba Hines
Veterans Administration ligoninėje netoli Čikagos, atlikdamas vidaus ligų praktiką.
į LSS įstojo 1965 m., davė senjoro pasižadėjimą 1972 m. Buvęs Čikagos Korp!
Vytis skyriaus sekretorius, vicepirmininkas bei Lituanikos skautų tunto adjutantas.
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AR YRA DIEVAS?
Mes skautai neturėtume turėti tokių abejonių, nes mūsų organizacijoje Dievas
pastatytas pirmoje vietoje. To niekas nepaneigs, o tačiau, arčiau pažiūrėję, rasime
tikrų ateistų, neigiančių Dievą. Skautai be skautiškos pasaulėžiūros ar gali būti tikri
skautai? Tokie skautai neišvengiamai atsiduria patys prieš savo įsitikinimus. Nėra
žmonių, kurie negalėtų pakeisti savo įsitikinimų Dievo atžvilgiu. Tikėjimas į Dievą
ne visiems yra lengvas, daugelis neturi jokių problemų, bet taip yra ne su visais.
Vieni Dievą praranda, kiti atranda, treti abejonėse skendėja, visi reikalingi
pagalbos, sustiprinimo. Ten kur yra galimybė laimėti ar pralaimėti ką, yra palikta
vietos ir mūsų įtakai, mūsų pagalbai. Gal būt, kad ten kaip tik ir trūksta mūsų
pagalbos, kad persvara įvyktų. Tokia įtaka visų pirma laukiama iš kapelionų,
dvasios tėvų, bet jie pas mus jau nuo seno elgiasi kaip patėviai, neįdeda sielos į
skautiško jaunimo auklėjimą, kada jaunuoliai yra kritiškame amžiuje tarp 16-21
metų.
Mes permažai rūpinamies pasaulėžiūros klausimais, palikdami sunkias proble
mas patiems jaunuoliams spręsti. Buvo laikai, kada mokslo vardu skelbė, jog
nevalia kištis į žmogaus, ypač vaiko, vidinį apsisprendimą, tegul, sako, jis pats
susiieško reikalingas žinias ir padaro sprendimą. Kažin, jei pritaikytume tą patį
metodą pačiam mokslui, kiek tas jaunas žmogus toliau pažūngtų nuo akmens laikų.
Aišku, kad toks metodas yra grįžimas į pradžią, o ne į ateitį ir pažangą. Visame
žmogaus apsireiškime, ar jis būtų mokslo srityje, ar tikėjimo, turime jaunam žmogui
perduoti viską, kad iš tos patirties galėtų daryti tolimesnes išvadas. Kaip mokslas
taip ir tikėjimas turi savo pažangą, savo platesnį akiratį ir tobulesnį pasaulėvaizdį.
Tegul man ateistas mokslininkas ir sakytų, kad žmogus yra nedaugiau kaip
pelenų sauja, ir aš jam galėčiau nesipriešindamas pritarti, jei jis apie žmogų kalbėtų
fiziologine prasme. Bet kai jis pretenduoja tokiu savo pasakymu aptarti pilną
žmogų, tai matai, kad jis piktnaudoja mokslo vardą. Jei žmogus yra tik pelenų
sauja, tai kodėl tu su savo mokslu iš tų pelenų nepadarai žmogaus ir niekada jo
nepadarysi? Kad būti žmogum reikia daug daugiau kaip pelenų saujos, reikia Dievo
žodžio: „tegul būna” žmogus.
Jaunimui Dievas nėra aksijoma, jis mėgina jį suprasti savo protu ir jam reikia
padėti surasti argumentus ir leisti įsijausti į Dievo buvimą. Gamta čia kaip tik yra
pati geriausia vieta, nes gamtoje daug lengviau Dievas suprantamas ir pajuntamas,
negu bažnyčioje ar kambaryje, kur visa aplinka primena žmogaus rankų darbą.
Gamtoje, kur viskas yra Dievo sukurta, taip lengva yra apie Dievą kalbėti ir jį
jausti, nes visi daiktai jį liudija. Gamtoje būdamas negali būti ateistu, negali atmesti
visą tą ką mtai, ką jauti ir pasakyti, kad čia tik pelenai tik cheminės formulės ii pan.
Jeigu mūsų tarpe yra duaigau ar mažiau netikinčių į Dievą, tai čia yra nemaža
kaltės ir tikybos pamokose nemokėjimas prieiti prie jaunuolio. Daugumas mūsų
kapelionų Dievo klausimą neleidžia diskutuoti, o jį priima kaip aksijomf, visa kita
yra tik tikybos mokymas—instruktavimas, bet ne tikėjimo ugdymas, lavinimas.
Teisingai Baden Powell pastebi: „Tikybą tegalima persiimti, bet negalima jos
mokyti. Tai nėra drabužis, dengiąs išorę ir dėvimas tik sekmadienį. Tikyba yra tikra
berniuko būdo dalis, sielos išsiugdymas, ir ji jokiu būdu nėra fanera, galinti atšokti.
Tai asmenybės bei vidaus įsitikinimo, o ne instruktavimo reikalas”.
3

6

Ps. FU. Nijolė Gverzdytė sveikina naujų ps. fil. Danutę Jurkšaitytę Romuvoje
1978 m. liepos 22 d. A. Šeškaus nuotrauka..
T n. Rasa Draugelytė iš Toronto, gavusi spalvas per pakėlimą 1978 m. spalio
mėn. p. Baltrūnų ūkyje prie Toronto. Nuotrauka Algio Šeškaus.

Nors Baden Powell niekada nebuvo mūsų kapelionams autoritetas tikėjimo
klausimuose, tačiau galime lengvai suprasti, kad jo tos pastabos yra tikrai
reikšmingos. Ks* gali padėti mokymas tikybos tiesų, ar instruktavimas, kaip atlikti
gerai išpažintį, kada jaunuolis netiki į Dievą. Tikėjimo išugdymas ar įskėpijimas yra
esminis skautiškos asmenybės bruožas.
Dabar kada tikėjimas yra taip labai išvėsęs jaunime, ypač blogas auklėjimas
mokyklose, turėtume labai susirūpinti, kaip išlaikyti jaunimą religingu ir skautišku.
Turime religines programas ir auklėjimą, bet kas iš to, kad niekas jų nevykdo,
neprižiūri. Daugumas, kapelionų pasitenkina tik mišias atlaikę stovykloje. Jaunimas
neturi su kuo galėtų išsikalbėti Dievo klausimais. Jiems tas klausimas rūpi, bet kad
niekas su jais tais klausimais nesikalba, neorganizuojami religiniai pašnekesiai, nėra
paruoštų ir pasauliečių, kurie tuos klausimus išmanytų. Gyvename ir skautaujame
tarsi neturėdami jokių problemų su skautiškąja ideologija. Skautiška pasaulėžiūra
prasideda nuo pagarbos Dievui, sako Baden Powell, bet kaip mes atiduodame tą
pagarbu Dievui, kaip įsijaučiame, kaip išgyvename, to niekas mūsų nepaklausia, o
turėtų, juk turime kapelionus, dvasios tėvus. Pati skautybė čia nieko nepadės, jei
patys nieko nedarysime ir nesirūpinsime jaunimui atsakyti į nuolat statomą
klausimą: ar yra Dievas?
v. s. A. Mauragis
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ps. fil. Elena Jonaitienė

54-tas A. S. S. GIMTADIENIS
Baigiasi jubiliejiniai lietuviškosios skautijos metai. Dviguboje tautinėje stovyk
loje, įvykusioje 1978 sausio mėn., Australijoje, Gilwellio parke prie Melboumo, ir
rugpiūčio mėn. J. A. V., Paxtone prie Bostono, iškilmingai paminėta mūsų
skautijos 60-ties metų gyvavimo sukaktis. Šiandien susirinkome atšvęsti kuklesnio
gimtadienio: vienos mūsų skautijos šakos, Lietuvių Akademikų Skautų Sąjūdžio
(ASS), 54 metų. Ta proga norisi trumpai pasvarstyti aplamai skautijos prasmę ir,
ilgėliau panagrinėti tų, kitose tautose nepažįstamų reiškinį—akademinę skautijų.
Skautais nebuvę visuomenės nariai gal nevisuomet žino-skautijos pagrindus ir
siekimus. Iššrinis įspūdis gali ribotis būreliais uniformuSų vaikų, rikiuote,
palapinėm, mazgų rišimu, žaidimais . . . Turbūt dėl to kartkartėmis pasigirsta
nuomonės, kad skautybė tėra žaidimas. Iš tikrųjų skautybė yra daug daugiau: Tai
yra sųmoninga auklėjimo pastanga, kilnaus žmogaus ir naudingo visuomenės nario
ugdymas. Kai kurių mūsų kritikų pasisakymas, kad tai ne jaunimo organizacija, bet
organizacija jaunimui, yra teisinga, nors ir ne taip suprasta, kaip patys skautai jų
supranta. Daugumas į skautus ateinančių vaikų yra tokio amžiaus, kuriame
auklėjimas yra sųmoningai suaugusiųjų apsprendžiamas ir iš kurio tik vėliau ir tik
palaipsniui siekiame saviauklės, savyje pačiame kilnaus ir visuomenei naudingo'
žmogaus ūgdymo. Skautų obalsis „Dievui, Tėvynei ir Artimui!” net ir vaikui
susumuoja skautiškąjį kilnaus žmogaus supratimą, apimantį tris žmogaus
reiškimosi sritis: religinę, tautinę ir socialių. Stovyklos, uniformos, žaidimai,
laipsniai ir titulai tėra to auklėjimo priemonės, savanoriškai priimta disciplina.
Įstatai, ypač tas, kurį vadiname geležiniu—ištikimas visų pareigų atlikimas,
įskaitant ir kasdieninį gerų darbelį, —yra konkrečios, vaikui suprantamos tos
disciplinos gairės. Kai prieš 60 m. lordas Baden-Powelis kūrė skautijų, jis užpildė
tuomet aiškiai matomą spragų—moralinį auklėjimų kaip tik tokių vaikų, kuriems
auklėjimo labiausiai trūko: jis pirmiausiai susirinko būrelius apleistų gatvės
berniukų ir ėmė juos mokyti padoraus savistovumo ir tarnybos bendruomenei,
vietoj jų iki tol praktikuoto jai kenkimo ir chuliganizmo. Kad toji jo pastanga buvo
reikalinga ir prasminga parodė tai, kad per trumpų laikų skautija paplito ir išaugo į
skaitlingų, daugelyje pasaulio kraštų veikiančių organizacijų, patrauklių visoms
rasėms ir įvairių religijų nariams. Daugumoje kraštų skautai iki dabar pasiliko už
mokyklos ribų veikianti organizacija, pritraukianti narius iš įvairių visuomenės
sluogsnių ir įvairaus išsilavinimo. Nepriklausomoje Lietuvoje, dėl įvairių priežasčių •
skautija beveik išimtinai gyvavo mokyklose.
Taigi pagrindinė ir svarbiausia skautijos dalis yra vaikai ir augantis jaunimas.
Vyresnis jaunimas, suaugę, o ne kartų ir pasenę skautai pirmoje eilėje yra jaunųjų
vadovai.
Tačiau, skautijai augant ir plečiantis, įsitikinta, kad skautijos idealai perkelti į
aukštesnį sųmoningumo laipsnį, yra patrauklūs ir prasmingi ir vyresniam jaunimui,
o taip pat ir suaugusiems, iš kurių ne visi nori ir gali būti jaunųjų vadovais. Įsikūrė
skautų vyčių ir vyresnių skaučių būreliai, kuriuose skautiškų idealų siekimas
išreikštas savitose programose, ir ypatingai suprastoje kiekvieno jaunuolio-lės savęs paties nuolatinio, visų gyvenimų besitęsiančio auklėjimo pastangoje, pagal aukščiau
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minėtą skautybę pagrindžiantį trilypį principą—tarnybą Dievui, Tėvynei ir Artimui.
Tikėjimas to principo prasmingumu ir niekad nesibaigiančios savyje kilnesnio
žmogaus ugdymo pastangos svarba 1924 m. paskatino būrelį skautų iš įvairių
mokyklų atsiradusių prieš porą metų įsteigtame Kauno universitete įkurti Studentų
Skautų draugovę, kuri šiandien yra išaugusi į skaitlingą ir lietuvių išeivijos
gyvenime labai reikšmingą Akademinį Skautų Sąjūdį. Kadangi šiandie švenčiame
kaip tik to sąjūdžio 54-jį gimtadienį, norisi trumpai pežvelgti jo augimo istoriją.
Pabrėžtina, kad pasaulio skautijoje tik mes, lietuviai, turime organizuotus
akademikus skautus.
Savo užuomazgoje Kaune įsisteigusi Studentų Skautų draugovė buvo eksperi
mentinio pobūžio. Vadovautasi bendromis skautybės gairėmis, be specifinės aiškiai
suformuluotos ideologijos, bei ryšių organizacijos formų. Priimtas mokyklose
įprastas skautavimo būdas, veikla skiltimis. Tačiau kitų universiteto korporacijų
pavyzdžiu pasirinkta korporacinė kepuraitė, spalvos, ženklelis ir šūkis „Ad
meliorem!”, išreiškiąs tobulėjimo siekimą (link kilnesnių dalykų—vertimas), o taip
pat ir demokratiškas valdybos rinkimo būdas, narių skirstymas į senjorus ir
junjorus.
Studentų skautų draugovės padėtis LSS buvo neaiški. Visi kiti vienetai priklausė
tuntams. Tuo tarpu universiteto statutas reikalavo, kad studentų organizacijos
neįeitų į už universiteto ribų veikiančių organizacijų sąstatą ir kad jos turėtų

ASD skyrius Sydney, Australijoje metinės šventės metu 1978 m. pabaigoje.
Pirmoje eilėje spalvas gavusios naujos narės (iš k. į d.) J. Bogužaite-Bassil, L.
Barkūtė, G. Vifiūnaitė, ASS skyriaus pirm. fil. J Jonaitis, K. Maksvytytė, V.
Viliūnaitė. Antroje eilėje: filisteriai ir filisterės—V. .Bukevičius, E. Jonaitienė, T.
Vingilienė, B. Barkus, J. Viliūnienė, M. Milienė, P. Pullinen, A. Jakštas ir F.
Juškevičienė.
__
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universiteto vadovybės patvirtintus įstatus. Taigi studentų skautų draugovė negalėjo
turėti teisinių ryšių su LSS ir veikė nepriklausomai, savarankiškai. Tačiau jau tada į
ją žiūrėta su pasitikėjimu ir viltimi, kad iš jos išėję profesiškai paruošti ir įvairiose
Lietuvos vietose pasklidę žmonės bus naudingi sąjungai stiprinti ir jai vadovauti.
1930 m. skautus suvalstybinus, įtampų neišventė ir Studentų draugovė, ypač
pasireiškusių tarpe ir kitoms ideologinėms grupėms priklausiusių skautų, kaip
neolituanų ir ateitininkų. Tų įtampų pasėkoje draugovė persiorganizavo į du,
vienetus: Korporaciją „Vytis” ir Studenčių Skaučių Draugovę, į kuriuos nutarta
nebepriimti kitų ideologijų studentų skautų. Abu vienetai gražiai bendradarbiavo.
Juose laikytasi skautiškos dvasios, o taip pat ir aplamai akademiškos korporacijos
disciplinos, kuri gal būt sumažino narių skaičių, bet užtikrino jų skautiškai suprastą
moralinį ir visuomeninį lygį. Priimant naujus narius, juos keliant į senjorus,
laikytasi tam tikrų normų, programų. Kandidatai turėjo išlaikyti egzaminus, atlikti
reikalaujamus diskusinius rašinius, vykdyti uždėtas pareigas, dirbti vadovais skautų
vienetuose. Rimtai kreipta dėmesys į asmenišką nario gyvenimą. Akademikas
skautas turėjo būti tvarkingas privačiame šeimos ir visuomeniniame gyvenime.
Pagal geležinį įstatą iš jo tikėtasi ir rūpestingo ruošimosi profesijai, gero mokymosi.
Netoleruota vadinamų „amžinų” studentų. Nelankąs sueigų ir neatliekąs pareigų
narys buvo prašomas iš organizacijos išstoti. Tie reikalavimai pakėlė ir korporantų
ir pačios organizacijos lygį. Susikūrė akademiko skauto tipas, kuris ne kartą
gerokai skyrėsi nuo nemažo skaičiaus kitų studentu: taurus, blaivus, paslaugus,
pareigingas, darbštus. Studentai skautai aktyviai talkininkavo ir kitiems Kauno
skautų vienetams: vyčiams, stovyklų vadovybėms.
Kadangi visi skautai, o tuo labiau suaugusieji, jau ir tada buvo griežtai
nepolitinė organizacija, tuo tarpu kai daugelis kitų akademinių korporacijų
orientavosi viena ar kita politine kryptimi, universitete skautai pasidarė vienyjančiu
veiksniu tarp įvairių politinių grupių. Prisimintina, kad Kauno universitetas,
daugumos kitų pasaulio universitetų pavyzdžiu, savo vidaus gyvenime buvo pilnai
autonomiškas. Kai už universiteto ribų politinės partijos buvo uždarytos,
universitete tuo labiau pasireiškė ir ypač per studentų atstovybės rinkimus. Skautai,
laikydamiesi savo apolitiškumo ir neutralumo, nesiblokavo nei su viena grupe,
rinkimuose į atstovybę ėjo atskiru sąrašu, tuom prisidėdami prie laiks nuo laiko
prasiveržiančių politinių aistrų malšinimo ir nesutikimų taikinimo. Už savo
neutralumą skautai buvo vertinami visų grupių. Vienu metu netgi Studentų
Atstovybės pirmininko vieta buvo patikėta skautų atstovui. Taip pat išaugo
tradicija, kad akademinių metų pabaigoje studentai skautai rengė užbaigtuvių laužą
visai studentijai.
Šalia Kauno universiteto, akademikų skautų vienetas veikė ir Klaipėdos
Pedagoginiame Institute, o atgavus Vilnių, ir Vilniaus universitete. Tiesa, skaičiais
tie vienetai niekada nepirmavo kitų korporacijų tarpe. Korporacija Vytis turėdavo
apie 100 narių, o Studenčių Skaučių Draugovės didžiausias pasiektas skaičius buvo
200. Tačiau jų įnašas buvo jų įtaka į bendrąjį universiteto gyvenimą, o taip pat iš jų
tarpo išaugusios asmenybės, pagarsėjusios visose profesijose. Beveik ketvirtis iš visų
studijas baigusių vytiečių perėjo į universiteto dėstomą personalą.
Tai trumpa akademikų skautų istorija nepriklausomos Lietuvos gyvenimo
laikotarpyje. Tačiau ir okupacijų metais ta istorija nesustojo. Kai Lietuvos
organizacijos buvo okupantų uždarytos, akademikai skautai savo veiklą tik
apribojo ir perkėlė į pogrindį, jungdamiesi prie bendros rezistencijos. Nevienas jų
kovoje žuvo ar buvo nukankinti. Prisimintini vardai žuvusiųjų karžygių: Juozo
Milvydo, Viktoro Kastėno, Stasio Volungės, Benono Namiko, Juozo Naviko,
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K ASS Cleveland° Skyriaus metinėje šventėje 1978 lapkričio 12 d. dalyviai.
Pirmoje eileje:pirm. fil. A. Juodikis, ASDpirm.fil. D. Orentaiė. t. n. N. Mainelytė,

SLn}.: E'. Ki!!na,S’ į \ D ^trauskaitė, senj. L. Jokūbaitis, t. n. R. Petraitytė, t. n. M.
TGziene.fil. dr S. Matas. Antroje: fil. A. Muliolienė, fil. dr. G. Molienė, t. n. M.
Puškonene, fil L Gednenė, fil. M. Švarcienė, fil. R. Nasvytienė, fil. I. Neimanienė,
fil. M. Bamiškaite, fil. dr. V. Bložė, t. n. S. Gedgaudienė, fil. V. Civinskas, t. n. L.
Tamošiūniene. Trečioje: R. Aukštuolis, K. Šliupas, L. Juodišius, A. Muliolis. A.
Rukšėnas, L. Puškorius, G. Kižys, P. Kūmas, P. Nasvytis.
Leon° Šukio, o šios dienos proga gal ypatingai prisimintina (tą dieną Sydnėjaus
a a emi ės davė pasižadėjimą Red.) Regina Kumetytė-Ubeikienė, vadovavusi
partizanų būriui ir žuvusi kaip karžygė. Apie 20% visų organizacijos narių buvo
išvežti j Sibirą.
Tie, kuriems pavyko nuo okupacijos pasitraukti, akademikų skautų dvasią
atvežė į Vakarus. Tiesa, jų tebuvo kelios dešimtys, tačiau jų rūpesčiu jau 1946 m.
Pabaltijo Universitete, Vokietijoje, įkurtas pirmasis Sambūris Vytis. Netrukus tokių
vienetų prie Vokietijos universitetų buvo 11. 1948 m. pradėtas leisti biuletenis
„Vytis”, kuris vėliau išaugo ir dabar tebeleidžiamą žurnalą „Mūsų vytis”.
Prasidėjus emigracijai iš Vokietijos, Akademinė Skautija atsikūrė užjūriuose.
1949 m. įsikūrė pirmasis skyrius Čikagoje, o vėliau ir kituose JAV miestuose,
Kanadoje, Australijoje, Pietų Amerikoje. Dabar Korporacijos „Vytis”, Akademikių
Skaušių Draugovės ir Filisterių Skautų Sąjungos skyriai sudaro plačiai išaugusį
Akademinės Skautijos Sąjūdį, kuris LSS eina kaip trečioji šaka, šalia Brolijos ir
Seserijos. Šitoks organizuotas ir aktyvus suaugusių ir išsimokslinusių žmonių
dalyvavimas Skautų Sąjungoje, kaip jau minėjau, yra išimtinis reiškinys. Todėl
norisi pasvarstyti, kas yra tie akstinai, kurie jį skatina, išlaiko ir taip sėkmingai
ugdo, plečia. Matyti, kad skautiškoji ideologija perkelta į aukštesnę intelektualinę
plotmę atatinka gilius lietuvių išeivijos poreikius ir siekimus.
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Adolfas Damušis savo 1978 balandžio 1 d. „Drauge” atspaustame straipsnyje
„Žvilgsnis į pasaulio ir mūsų ateitį” šitaip kalba apie lietuvių tautos reiškimosi
ideologinius pagrindus: „Lietuvių tautos istorijoje, ypač sunkiausiais persekiojimų
laikais, visuomet iškyla trys pagrindiniai idealai—religinis, tautinis ir socialinis . . .
(Visad susidaro progų) tvirtai pajusti, kad mūsų tautos atsparumo pagrindas glūdi
tų trijų idealų integracijoje . . . (Todėl neturėtume kartoti šių idealų segregacijos
pastangų, dėl kurių Nepriklausomoje Lietuvoje) : . . nesugebėta pakilti tolerancijos
dvasioje, neišsilaikyta demokratijos lygmenyje, o kai kurių niekingai reikštas! ir
dabar reiškiamas! sunkiausiais okupacijos metais”. Idealų segregacija mūsų tautai
atnešė vien nesėkmes ir gana negatyvų valstybiniu atžvilgiu reiškimąsi. Segregacijos
dvasioje vykdavo žalinga ataka vieno prieš kitą ir atitraukdavo jėgas nuo kūrybinių
pozityvių darbų. Todėl A. Damušis siūlo lietuvių tautos ateitį „atremti į tų trijų
idealų integruotą junginį, kaip į tvirtą uolą”.
Mano supratimu Akademinė Skautija, kaip tik ir siekia tų trijų pagrindinių
idealų integracijos, junginio. Tuo tarpu, kai daugumas kitų organizacijų ar partijų
savo pagrinde remiasi labiausia į vieną žmogiškųjų santykių elementą, tautinį,
religinį ar socialinį, su kitais dviem kartais įeidama į ryškesnį ar mažiau ryškų
konfliktą, Skautijai visi1 trys, ar tiksliau, visų trijų harmoningas junginys yra minties
ir reiškimosi pagrindas. Vaikams įskiepytas idealas „Dievui, Tėvynei ir Artimui”
suaugusiuose virsta sąmoningu pripažinimu antgamtiškojo, dieviškojo prado ir iš
išplaukusios gimtosios aplinkos, tėvynės ir tautos, kuri užtikrina žmogaus
tęstinumą, jo identitetą ir leidžia jam pilniausiai išvystyti visas galias ir pilniausiai
išgyventi savo gyvenimą, o taip pat ir krikščionišku principu paremtos kiekvieno
kito žmogaus vertės ir jam priklausančios pagarbos ir pagalbos. Akademinei
Skautijai šitie ideologiniai pagrindai nulemia tiek privatų, tiek ir visuomeninį
gyvenimą. Religinis elementas duoda pastovų ir absoliutų pagrindą moraliniam
kodeksui, ištikimybė tautai jos visumoje išlaikoma nedalinamai į asmeninius,
partinius, grupinius ar luominius interesus. Iš jo išplaukia ryžtas aktyviai domėtis, ir
dalyvauti visose prieinamose tautos gyvenimo srityse. Santykiuose su žmonėmis,
kito žmogaus vertės pripažinimas ir krikščioniška artimo meilė veda prie plačiausios
tolerancijos, kilniausio humanizmo.

Omahos jaunimui ir parapijai surengusios 1979 m. kovo mėn. rekolekcijas; iš k.
į d. ASD skyriaus narės: Violeta Kazlauskaitė- Rotella, Silvija KazlauskaitėShramuk, fil. s. Ignė Marijošiūtė, Teresė Gaidelytė, fil. kun. A. Saulaitis, Rūta
Jaudegytė.
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Nors žmogiškoji suaugusio skauto asmenybė yra apsprendžiama visų trijų
nagrinėtų ideologinių principų, bendrame išeivijos gyvenime tenka labiausiai
pabrėžti tautinę. Akademikų skautų programa reikalauja, kad lietuviškos kultūros
(dainų, šokių, papročių, literatūros) pažinimas ir nagrinėjimas būtų įvestas į visas
sueigas ir stovyklas. Taip pat rūpestingai supažindinama su įvairiomis išeivijos
lietuvių organizacijomis, spauda ir ryškesniais individualiniais kultūriniais ir
visuomeniniais pasireiškimais. Kiekvienas akademikas įsipareigoja ir pats aktyviai
įsijungti į visuomeninį lietuvių gyvenimų ir pagal sugebėjimus jį turtinti asmenišku
įnašu.
Tokia programa ir toks įsipareigojimas jau yra atsiekęs žymių rezultatų, ypač
JAV, kur veikia Sąjūdžio Filisterių Sąjunga. Eilė jos išugdytų stiprių asmenybių
sėkmingai dirba Lietuvių Bendruomenėje, Amerikos Lietuvių Taryboje, Lietuvos
laisvinimo organizacijose, Lituanistikos Institute, Enciklopedijos redakcijoje,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungoje, sporto organizacijose. Pav., paminėsiu kelias
tokių pagarsėjusių akademikų skautų pavardes, pabrėždama tai, kad jie visi pasiliko
aktyvūs ir Sąjūdžio vidaus gyvenime: dr. Arvydas Kliorė, prof. Vytautas Klemas,
dr. Algirdas Avižienis, dr. Stepas Matas, prof. Šilbajoris, Algis Zapareckas, kun.
Antanas Saulaitis, Algis Rukšėnas, dr. Tomas Remeikis, dr. Jurgis Gimbutas,
Bronius Kviklys, inž. Juozas Danys, Vytautas Kamantas ir visa eilė kitų.
Prieš 26 m., pagerbdamas savo (tuomet dar gyvą) garbės narį dr. Vydūną, ASS
įsteigė Vydūno Jaunimo Fondą su tikslu paremti mokslus einantį 'jaunimą
pašalpomis, paskolomis ir premijomis. Per 25 m. fondas turėjo 130,000 apyvartos.
Iki 1977 m. fondas parėmė 137 studentus $67,000 sumoje. Iš jų 18 gavo stipendijas
studijuoti lituanistikai. 1971 m. filisteriai įsteigė Akademinės Skautijos leidyklą, jau
išleidusią eilę vertingų knygų, tarp jų ir lietuvių pogrindžio „Aušros” 5 numerių
rinkinį.
Baigiant norėtųsi keliais žodžiais paaiškinti ASS padėtį čia, Australijoje. Jo
skyriai buvo įsteigti 1950-52 m. Sydnėjuje, Melburne ir Adelaidėj. Deja, dėl mažo
studentų skautų prieaugliaus tiems skyriams nepasisekė parodyti didesnės veiklos,
gal būt išskiriant Melburno skyriaus praeityje organizuotus ypač studentų tarpe
populiarius lietuvių jaunimo studijų savaitgalius bei stovyklas. Laikui einant
Sydnėjaus skyrius likvidavosi, vėliau ir Melboumo. Tik Adelaidės skyrius iki šiol
tebeveikia ir daug prisideda prie darbų tunte ir ypač priėjo ekonominio parėmimo.
Tačiau norisi pabrėžti, kad Sydnėjuje bei Melbourne nors organizuoti skyriai ir
nebeveikė, eilė darbščių ir pareigingų Sąjūdžio narių,pasižymėjo bendruomenės
gyvenime ir lietuviškame darbe.
Dabar padėtis ir vėl keičiasi. Tautinė Stovykla buvo didelis paskatinimas visam
skautiškam gyvenimui, o taip pat ir ASS atgimimui Australijoje. Stovykloje
Gilwellio Parke dalyvavo 11 sąjūdžio narių iš JAV, kurie mūsų jaunimą
supažindino su Sąjūdžio tikslais ir veikla. Jų įtakoje atsirado akstinas ir Australijoje
yėl atkurti akademiškai skautišką veiklą. Šiandien su džiaugsmu konstatuojame
Sydnėjaus Akademikių Skaučių Draugovės skyriaus gimimą. Šalia jau pavargusių
filisterių matome naujai spalvas gavusias, bet jau lietuviškame gyvenime gerai
pažįstamas jaunas, puikias akademikes. Jos yra mūsų laidas, kad Akademinės
Skautijos idealai ir Sydnėjuje bus išlaikyti ir toliau perduoti.
*

♦

♦

Ši paskaita skaityta ASS Sydnėjaus Skyriaus metinėje šventėje, 1978 gruodžio 3
d., po tikrųjų narių pasižadėjimo ir spalvų įteikimo.
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Fii. A. Saulaitis, SJ

IŠ LOTYNŲ AMERIKOS
LIETUVIŲ DEMOGRAFIJOS
Nereikia nei Jaunimo kongreso nei turistinės kelionės kur nors į kitą pasaulio
šalį įsitikinti, kad lietuvių yra visur—kaip sako Lietuvių Charta: „Lietuvis lieka
lietuviu visur ir visada”, pabrėžiant žodį „visur” šiame rašinėlyje apie Lotynų
Amerikos lietuvius. Nėra klausimo, kad darbo reikalais ar turistinės kelionės,
organizuotos vienetų, kultūrininkų, jaunimo ar kitų ekskursijos į ypatingus
renginius sužadina dėmesį kitų kraštų lietuviams. Po III Pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso Pietų Amerikoje buvo įprasta sakyti: „Dabar ir mes esame lietuvių
žemėlapyje”.
Jeigu rašinėlis apimtų tik akademikus skautus ir skautes ir būtų vaizduojamas
visas pasaulis, be Šiaurės Amerikos jų rastume Afrikoje, arabų kraštuose, Azijoje,
papildydami daugiau žinomus ir pastoviai kituose žemynuose gyvenančius lietuvius.
Tikrai būtų gerai, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė galėtų iš visų laikraščių
administracijų, kraštų Bendruomenių, lietuvių klubų ir organizacijų vien tik rinkti
antrašus, nes neretai pasitaiko, kad kreipiamasi žinių apie lietuvius (ir ne vien
pigesnės nakvynės tikslams!)
Nupieštuose žemėlapių rėmuose sužymėtos vietos, kur gyvena bent vienas
lietuvis. Neretai tai misijonierius, 40 m. ten dirbąs. Apie juos žinome iš „Pasaulio
lietuvių katalikų žinyno”. Pavienias šeimas ar asmenis sunkiau sumedžioti, ypač jei
neturi giminių tankiau lietuvių apgyventoje vietoje arba jeigu neskaito spaudos. Ir
kažin kur lietuvį užtikęs keliautojas neturi kam ir kaip pranešti, kad būtų galima
užmegsti ar palaikyti kokį nors ryšį.
Žemėlapiuose net nepažymėtos sostinės, kurių pavadinimus galima bet kur rasti,
nei miestų ar vietovių pavadinimai prie taškiukų—manding, tai perdaug specifinė
informacija šioje vietoje. Gal šių metmenų tikslas tebūtų parodyti, kad gali visa
Lotynų Ameriką apkeliauti vien tarp lietuvių, kokios imigracijos kartos jie bebūtų.
Platesnių žinių apie pavienius asmenis ar didesnes lietuvių kolonijas, aišku,
galima rasti Lietuvių enciklopedijoje, tų kraštų lietuvių sukaktuviniuose leidiniuose
(nors dalis šių žemėlapių atspaudžiami iš vis pirmą kartą). Vis dėlto galima
užsiminti keletą smulkmenų apie įvairius kraštus, kad būtų įdomiau žemėlapius
pastudijuoti.

CENTRALINĖ AMERIKA. Meksikoje, kiek žinoma, yra keli lietuviai
misijonieriai (gaila, kad katalikų žinyne dar nėra ir nelietuviškose vienuolijose
dirbančių seselių adresų). San Salvador valstybėje irgi misijonierius, o Belizės
sostinėje jau šeima. Bahamų salose, Puerto Rike ir Jamaikoje—misijonieriai.
Puerto Rike jau yra ir kelios šeimos. Sename (1950 ar pan.) lietuvių adresyne
minimi keli lietuviai Kuboje. Jeigu jie po Castro perėmimo dar liko, tai prie jų
prisidėjo kartu su rusais atvykę lietuviai technikai—juos laiks nuo laiko mini
Lietuvos spauda. Įvairiuose kraštuose prasideda atsirasti ir lietuvių, tarnaujančių
įvairių valstybių diplomatinėje tarnyboje. Centralinėje Amerikoje prof. K. Pakštas
norėjo steigti lietuvių koloniją. Maždaug 300 m. prieš tai grupė kuršių (jų tarpe,
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manoma, ir lietuvių) įsteigę kolonijų Tobago saloje, kurios žemėlapis ir šiandien
rodo įlanka „Great Courland Bay”, o prieš keletą metų latviai ten pastatė paminklą.
PIETŲ AMERIKA. Pavieniai lietuviai gyvena Ekvatoriuje (misijonierius
džiunglėse; atrodo, esama ir pasauliečių), Peru (įskaitant žymų fotografą ir
filmuotoją), Čilėje (lietuviai profesoriai Santiago mieste ir misijodieriai pietuose),
Paragvajuje (atvykę, turbūt, iš Argentinos ar Brazilijos), greičiausia ir koks lietuvis
Bolivijoje (kiekvienu atveju, bent Brazilijoje gyvenąs kun. dr. F. A. Bendoraitis yra
garbės admirolas Bolivijos upių laivyne dėl patarnavimų epidemijos nfetu). Kiti
penki kraštai turi skaitlingesnes lietuvių kolonijas, kurios nuo 1961 m. siunčia savo
atstovus ar ruošia Pietų Amerikos lietuvių kongresus, dalyvauja' kiekviename
Jaunimo kongrese (nes PLB—PLJK komitetas—PL Jaunimo sąjunga suteikia
pagalbą keliaujantiems), priima kultūrininkus, siunčia jaunimą į Vasario 16
gimnaziją, leidžia spaudą ir t. t. Reikėtų trumpai pažiūrėti į pavienius kraštus.

KOLUMBIJA. Keli saleziečiai misijonieriai čia dirba jau daug metų, ir jie
atsikvietė lietuvius iš Vokietijos stovyklų po II-ojo karo. Todėl absoliuti dauguma
yra pokariniai ateiviai, profesionalai; beveik 200 (su visais šeimų nariais) gyvena
Bogotoje, apie trečdalis tiek Medelline, o pavieniai prie pajūrio ir kitose vietovėse.
Gali būti, kad prieš kelis šimtus metų čia būta lietuvių (kalbama, kad Radvilos
turėjo prie Kolumbijos nusipirkę salą). Gal kas nors rašydamas istorijos tezę galės
pastudijuoti.
VENEZUELA. Kaip ir kitur dėl darbo lietuviai išsiskirstė po kraštą, dauguma
ar visi atvykę po karo. Caracase didžiausia kolonija, maždaug pusė tiek į vakarus
Maracay, Valencijos pietuose. Čikagoje yra Venecuelos lietuvių klubas—tai reiškia,
kad gera dalis pirma į čia atvykę vėliau nuvyko į Siaurės Ameriką, kaip ir iš visų
kitų didesnių lietuvių kolonijų P. Amerikoje. Čia yra apie tūkstantis lietuvių—
sunku skaičių nustatyti, nors šiuose dviejuose kraštuose ryšiai labai geri.

ARGENTINA. Jau nuo pereito šimtmečio antros pusės yra lietuvių, kurie buvo
ir pionieriai krašto vystymesi (daugiausia pietuose). Argentinos lietuvių kalendori
uje (išleidžia laikraštis „Laikas”) jie vadinami „lietuvių vaikai”. Jeigu Čilėje visiems
žinomas Ignas Domeika, baigęs Vilniaus universitetą ir buvęs Čilėje profesoriumi, ir
jeigu Bolivijos meno akademijos steigėju buvo dail. Rimša, tai Argentinoje apie
1870 m. jau buvo žinomų kariškių kovoje tarp šio krašto ir Paragvajaus (lietuvis
pirmasis pakilo į orą lengvesniu negu oro prietaisu (balionu) Pietų Amerikoje).
Didžiausia kolonija, aišku, yra Buenos Aires sostinė su priemiesčiais. Lietuvių
parapija (tėvai marijonai) Avellanedos mieste. Kita parapija yra Rosario (kiek į
šiaurę), kolonijos Cordoboje, Berisso, ir kitur. Čia jau dešimtys tūkstančių lietuvių
ir „lietuvių vaikų”, lietuvių klubai, spauda. Iš skaitlingesnių kraštų, Argentina
turbūt kultūringiausia, ir tai atsispindi lietuvių veikloje jau nuo pereito šimtmečio
pabaigos. (Trikampis—lietuvių centrai, kryžius—parapija.)

URUGVAJUS šiemet švenčia 50 metų lietuvių imigracijos. Kiek yra lietuvių—
niekas nežino, ypač kai jau antroji karta dažnai sukuria mišrias šeimas ar dėl kitų
priežasčių atitolsta nuo veiklos centro. Lietuvių yra ir kituose miestuose, ne tik
sostinėje Montevideo. Su parapija ir U. L. Kultūros draugija ryšius palaiko apie 500
šeimų, seniau gera kolonijos dalis buvo linkusi į kairę.
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Meksika ir Centraline Amerika su Karibų salomis.
> BRAZILIJA. Autorius turėtų atsiprašyti, kad daugiau žemėlapių liečia Brazilija,
kurioje daugiausia lietuvių po J. A. V., jeigu tas lietuvių skaičius ir išsisklaidymas
nebūtų toks didelis. Daugjma lietuvių pietuose, kur klimatas vėsesnis ir kraštas
anuo metu daugiau išsvystęs. Amazonijoje—misijonieriai (kunigai ir seselės), kelios
pavienios šeimos, kaip šiaurės rytų pakraštyje. Pietų centrinėje Brazilijoje (žemiau
sostinės Brasilia) lietuviai gyvena nuo seno—nuo pat pagrindinės 1926-1929 m.
imigracijos.
Gan tankiai apgyventos Rio Grande do Sul ir Parana valstijos. Rio Grande do
Sul lietuviai pirma atsirado apie 1888 m., kai vyko vokiečių, italų ir lenkų
kolonizacija. Lietuviai įsteigė Ijui miestų, iškirtę džiunglėse (ar miškuose) aikštelę—
dabar jau 90,000 gyventojų. Tuo metu jiems tarnavo vokietis jėzuitas, slaptai
nuvykęs į Lietuvą caro laikais kalbos pramokti. Valstijos sostinėje Porto Alegre
gyvena 50% Brazilijos akademikų skautų (antrasis yra misijonierius džiunglėse).

Montevideo ir Buenos Aires priemiesčiai, kuriuose yra lietuvių.
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Paranos valstijon lietuvius traukė kavos ūkiai, nors dabar jau lietuviai prasimušė į
mokslą, verslus, pramonę ir kt. Rio de Janeiro valstijoje yra maža ir gyva kolonija.

SAO PAULO valstijoje daugiausia lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių. Buvo net
įsteigta kolonija „Nova Lituania”, bet čia teliko viena šeima (žemė buvo nekokia).
Atvykę kaip (praktiškai) vergai į cukraus bei kavos dvarus, metėsi į miestus^ ir į
valstijos gilumą pagal geležinkelio linijas, kaip ir pati valstija vystėsi. Beveik
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neabejoju, kad kiekviename valsčių'- yra lietuvių (tikrai patikrintame viso krašto
sąraše yra 103 miestai, kuriuose yra oent viena šeima). Į pajūrį, kaip JAV į Florida,
kraustosi pensininkai, dažnai jau anksčiau turėję savo butus. Ūkininkauti liko
daugiausia suvalkiečiai ir žemaičiai, o Sao Paulyje labai daug aukštaičių iš Utenos,
Kauno ir apylinkių.
Sao Paulo miestas už metų turėtų turėti 9 milijonus gyventojų (su priemiesčiais
dar kokius 4 daugiau). Miesto (gal lietuviškai valsčiaus) ribose yra 1,500 kv. km,
kurių 500 kv. km. tankiau apgyventi. Gretimuose Sao Caetano ir Santo Andre
miestuose taip pat daug lietuvių. Žemėlapyje atžymėtos (ratukais) kolonijėlės,
susimetusios netoli fabrikų, traukinio stočių. Kryžiumi su ratu paženklintos dvi
parapijos (šv. Juozapo pastatė pirmąją lietuvių bažnyčią P. Amerikoje 1936.11.16),
paprastu kryžiuku vietos, kuriose reguliariai būna lietuvių pamaldos vietinėje
bažnyčioje. Trikampiai—šešios Lietuvos valdžios pastangomis prieš karą pastatytos
mokyklos (šeštoji—tuščias trikampis—buvo projektuota ant jau nupirktos žemės).
Kiek Brazilijoje lietuvių—irgi niekas nežino. Čia jau atskira tema, nes sunku
nustatyti tikslų imigravusių lietuvių tautybės asmenų skaičių. Greičiausia bus'buvę
virš 40,000 imigrantų, kurie per 50 m. ar daugiau padidėjo du kart. Kadangi prie
parapijų priklausančių antrosios kartos šeimų yra 68% mišrios, tai lietuvių kilmės
asmenų skaičius gali gerokai prašokti 100,000. Ten nėra mados mišrių šeimų
išskirti, ir maždaug tokia pat proporcija dalyvauja stovyklose, parapijoj, šokių
grupėse, sporte ir pan.
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Sao Paulo ir apylinkės lietuviai (žr. paaiškinimą tekste).
Norintieji jsigilinti j šio žemyno lietuvių istoriją gali domėtis Brazilijos leidiniu.
„Penkiasdešimtmetis”. Bet daug dar nėra atrasta ir „iškasta”—prel. Zenonas
Ignatavičius, miręs prieš 5 m., buvo suradęs daug ryšių tarp Lietuvos ir Brazilijos,
nuo pat šio krašto nepriklausomybės pradžios 1822 m. Jam mirus, tą medžiagą iš
archyvų vėl sunku atkasti, jeigu kam nors ir rūpėtų taip padaryti. Įdomus projektas
tautosakininkui būtų kaip tarp Pennsylvanijos lietuvių pavažinėti ir parankioti
medžiagos, kol dar yra gyvų pirmųjų imigrantų.
(Šį rašinėlį paruošęs mielai duotų adresų, jeigu kas keliautų Pietų Amerikon,
ypač kad „ten tave meiliai pavaišina, kai tik nueini į svečius; ten tave myli,
valgydina, kiek tiktai leidžia išteklius”.)
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QUO V ADIS „MUSŲ VYTIE?”
(Diskusinis straipsnis)
Prieš keletą dienų gavau Mūsų Vyties ketvirtą numerį. Perverčiau. Paskaičiau
po nuotraukom užrašus. Turinys: Tautinės stovyklos įspūdžiai (ir vėl!), Akademikai
Tautinėje Stovykloje (koks nusivylimas!), Religine T. S. programa, knygų lentynėlė,
atsiųsta paminėti, Įvykiai ir pastabos. Žiūriu, kas leidžia. „Leidžia Akademinis
Skautų Sąjūdis”. —Skautiškos minties jaunimo ir vadovų žurnalas”.
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Nustebau. Dar tais laikais, kai ir aš buvau aktyvi ASS eilėse, mums buvo
pabrėžiama, kad ASS narys tai dar nėra būtinai vadovas. Mūsų Vytis buvo (ir yra?)
ASS organas. Deja, NĖ VIENO AKADEMINIO LYGIO STRAIPSNIO
NERADAU. Kiek iš viso puslapių skirta mūsų ASS nariams? Iš 38 puslapių vos 6
sugraibiau kur bent kiek yra paminėti akademikai. (įskaitant ir mirties pranešimus).
Iš 36 nuotraukų tik 6 skirtos ASS nariams.
Netrukus gavau Skautų Aidų. Pradėjau skaityti. Nustebau ir vėl! ASS Vadijos
pranešimas apie Tautinėje Stovykloje nebuvusių ASS pastovyklę, aprašymai ir
nuotraukos iš Chicagos skyriaus ASD veiklos. Čia randu LSS vadovybės
pranešimus (Nutarimų Nuostatus). Labai mielai perskaitau ir pasakėlę bei
eilėraštukų. Žiūriu, kas gi leidžia? „Oficialus LSS organas”.
Kur dingo nutarimai, kad Mūsų Vytis yra MŪSŲ, AKADEMINIO SKAUTŲ
SĄJŪDŽIO organas? Žinau, kad aš ne viena esu, kuriai šiuo metu visai nesvarbu ir
neįdomu Religinė programa Tautinėje stovykloje. Iki nuobodumo įgrįso įspūdžiai iš
Tautinių stovyklų. įdomu perskaityti vienų kartų, bet kai visus metus tik apie tai
tegirdi—jek (pasakytų mano bobutė).
Klausimas ASS Vadijai: kodėl ASS pranešimai eina per „SK. AIDĄ” o ne per
„MŪSŲ VYTĮ?”
Teko keletu kartų išsikalbėti su ASS ir ASD nariais. Visi norėtumėm žinoti
daugiau apie vietinius universitetus, mūsų narių pasiektus laimėjimus savose
profesijose bei visuomeniniame darbe. Kodėl nepasidalinti nuomonėmis apie darbo
galimybes? Kiek pavyzdžiui mokytojų žino apie Udiversity of ILLINOIS Circle
Campus programų pradžios mokyklos mokytojams? (Science for elementary
teachers), kur galima gauti 8 graduate kreditus, nemokant už tai nė cento?
Programa yra FEDERAL GRANT paruošimui fizikos mokytojams. Už kursų ne
tik nemoki, bet tau truputį primoka „už gazolinų”.
Čia tik vienas iš daugelio pavyzdžių. Kiekviena sritis turi savo „plonybių” ir
Mūsų Vyties puslapiuose turėtumėm jiems rasti vietos.

ASS metinė šventė Čikagoje 1978 spalio mėn. Nuotraukos Jonp Tamulaifio.
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Naujieji Clevelando ASS skyriaus, ASD ir Korp! Vytis nariai, gave spalvas 1978
lapkričio 12 d. per metinę šventę. Iš k. į d. Linas Jokūbaitis, Nijolė Mainelytė, Rasa
Petraitytė, Diana Petrauskaitė ir Edas Klimas.-

Labai norėtųsi ir kitokių straipsnių. Yra mūsų jaunų psichologų, mokytojų,
dirbančių su atsilikusiais vaikais, dirbančių ir bandančių naujus metodus
mokyklose, ligoninėse, širdies ir vėžio tyrimuose. Turime savo tarpe muzikų,
solistų, dainuojančių simfonijose, (su chorais), dailininkų, meno kritikų, profesorių.
Pagaliau, jei kurioje srityje ir neturime, nebijokime pasikviesti. Tam Mūsų Vytis
buvo kuriama, tam turėtų ir tarnauti. Gal tada mūsų narių vaikai ras vietos savo
organizacijoje ir nenueis kitur.
Gyvenu tolokai, nuo lietuviškų veikimų ir gal ko nežinau. Tačiau kiek pamenu,
nei paskutinėse studijų dienose, nei retkarčiais aplankomose sueigose neteko girdėti,
kad Mūsų Vytis taptų ne ASS, bet LSS vadovų žurnalu. Gal kas nors, (ASS
Vadija?) galėtų atsakyti? Lauksiu.
Fil. s. Birutė Kožicienė
Libertyville, Illinois

Gerbiamas Redaktoriau,
Ačiū kad paminėjote „Mūsų Vytyje” 1978 m. Nr. 4 Liet. Skautybės Fondo
leidinėlį 1975-1977.
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Prašome atitaisyti sekančiame MV numeryje pastabą, kad „ši knygelė buvo
spėjamai atspausta LSF lėšomis”. Kaip matyti iš LSF 1978 metų ir ankstesnių
apyskaitų, siuntinėjamų LSF atstovams, fondo lėšos nėra naudojamos jokioms
išlaidoms padengti, o viskas padedama bankan. Taip pat visos fondo pajamos iš
bankų palūkanų išdalinamos LSB ir LS Seserijos reikalams. Fondo administracinės
išlaidos ir minėtosios knygutės (16 psl.) išleidimas padengiamos iš kitokių pajamų, o
ne aukų fondui. Tos pajamos gaunamos iš metinių „pyragų išpardavimų”, kitokioj
prekybos ir iš asmeniškų pirmininko lėšų. Fondo valdyba laikosi LSS Pirmijos
surašytų nuostatų ir visas aukas fondui taupo bankuose, kad būtų daugiau pajamų
praktiškiems skautybės reikalams.
Valdybos įsitikinimu, toji informacinė knygutė yra reikalinga fondo veiklai
išplėsti, kad gautume daugiau aukų pačiam fondui.
Su skautiška pagarba,
Jurgis Gimbutas,
LSF valdybos pavedimu.
Gerbiamas Redaktoriau,
Nekantriai laukiau „Mūsų Vytis” 1978 nr. 4, nes žinojau, kad jis daugumoje
skirtas Vl-tajai Tautinei stovyklai.
Tačiau šį numerį perskaičius radau netikslumų, kuriuos noriu Jums paminėti.
Nežinau, kas tas žinutes rašė, tačiau jos buvo netikslios. Jeigu mes keli mėnesiai po
stovyklos negalime gauti tikslios informacijos, tai ką jau kalbėti po kelerių metų.
Informacija 30 psl. sako, kad dalyvavo 900: 350, 530, apie šimtas bendrijoje.
Išeitų ne 900, o 980—tai blogi matematikai. Bet teisingai yra, kad Seserijoje per
visas dvi savaites buvo 600-650 sesių. Nežiūrint to, kad savaitgalį buvo 1200 sesių ir
brolių, mes skaitėme, kad per visas dvi savaites turėjome virš 1,000. Todėl ir
vadiname tūkstantine.
Buvau Rakė ir ten per dvi savaites nebuvo 1,600, o tik savaitgalį tiek dalyvavo.
Sesių ir brolių vadovai ir vadovės iš visų vietovių labai dirbo, ir todėl tokia
neteisinga informacija nuvertina jų pastangas.
Arba to pačio straipsnio gale klaustukas parodo, kaip ASS neturi informacijų ir
nežino, kas darosi visame lietuviško jaunimo pasaulyje. Pinigai lošia svarbų

Naujoji t. n. Rasa Draugelytė su Toronto ASD pirmininke jil. Gaida Visockyte.
A. Šeškaus nuotrauka.
Su nauja akademike kandidačių globėja fil. Irena Petrauskienė.
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vaidmenį jo gyvenime. Sausio pradžioje—100 skautų važiavo į Australiją—išlaidos.
Liepos mėn. Lietuvių dienos ir sporto šventė Toronte—apie 500-600 jaunimo ten—
išlaidos. Visi žinome, kad jaunimas tas pats dalyvauja visur ir išlaidos eina iš tų
pačių žmonių.
Turint tokius įvykius lietuviškame gyvenime, VI Tautinės stovyklos vadovybė
netikėjo ir buvo labai maloniai nustebinta, kad per dvi savaites stovyklavo 1,000
sesių ir brolių. Ypatingai kai prie stovyklos nebuvo didelio lietuvių centro. Tai
reiškia, kad jaunimas suvažiavo iš toli ir arti. Viso svečių savaitgalį skaičiavome
1,800.
Pastaba dėl 24 psl. „Dieve, budžiu” paruošė sės. O. Mikailaitė, ir padarė klaidą
išspausdinime—„dvasios vado”, o ne „vadovo”. Tautinės stovyklos vadija
sumokėjo $1,200 už 1,500 egz. „Dieve, budžiu”, kurie buvo veltui išdalinti
stovykloje ir keletą duota vežtis namo į vietoves. Vardas buvo specialiai mūsų
parinktas ir pritaikytas; ir tų knygelių neliko.
Be to VI TS vadovybės buvo paruošti 900 konspektų (28 psl.) ištraukos iš
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” (MV psl. 13). Originalų konspektą
gavome iš sės. Ignės. VI TS vadovybė ypatingas pastangas dėjo, kad religinis
momentas būtų ypatingai pabrėžtas šioje VI-toje Tautinėje stovykloje.
Kun. A. Saulaitis ir sės. Igne buvo centras ir Širdis to viso rato, kurį suko ir
sudarė ypatinga nuotaiką stovykloje.
Nežinau, ar Jūs norite tas klaidas pataisyti, tačiau, visų sunkiai dirbusių vadovų
vardu turiu pareigą Jus patikslinti.
(Man skaičiai niekada nėra svarbūs, ir mes sąmoningai jokių skaičių
nedauginome (kaip praeityje), ir jie nėra prasme. Kokybė, nuotaika ir programa yra
visos ruošos esmė ir prasmė.
Šio laiško tikslas—patikslinimas.
Budžiu!
v. s. Lilė Milukienė

AKADEMIKŲ SKAUTŲ
VEIKLA AUSTRALIJOJE
ASS Sydney skyrius birželio 16-18
dienomis rengia studijų savaitgalį.
Organizacinį darbą atlieka ASD narės,
filisteriai organizuoja paskaitas. Šiam
savaitgaliui sudaryti lėšų, ASD narės
Kaziuko mugės metu pravedė loteriją,
davusią apie $100 pelno. Savaigaliui
patalpos išnuomotos australų skautų
stovyklavietėje.
LSS Australijos rajono vadijoje
dirba 5 ASS filisteriai: Balys Barkus,
kun. Petras Butkus, Izidorius Jonaitis,
Pajauta Pullinen ir Eglė Žižytė Suchoversky.
Gegužės mėn. Sydney mirė filisterė
Eugenija Chodeckaitė Juškevičienė.

Sydney minint Vilniaus un-to 400
metų sukaktį, visos ASD narės, unifor
muotos akademine uniforma, aktyviai
dalyvavo minėjimo programoje, paskaitydamos proginės poezijos ir pro
zos.
ASS Melbourno skyriuje yra 10
filisterių, 3 kandidatės ir 1 junioras.
Visos kandidatės jau yra baigusios
aukštąjį mokslą ir įstojo tik dabar, nes
anksčiau ASS skyriaus Melbourne
nebuvo.
ASD Sydney skyriaus kandidatės
rengiant kėlimui tikrosiomis narėmis
labai daug nuoširdžių pastangų ir
kruopštaus darbo įdėjo filisterės Mari
ja Plyčiuvaitytė Milienė ir Jadvyga
Liutkutė Viliūnienė.
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A.S.S. VAŠINGTONE?
1. Vietovė, kurioje yra trys ar
daugiau Sąjūdžio narių, gali steigti
skyrių.
2. Kiekvienas narys gali turėti įtaką
Sąjūdžiui—ASD,
Korp!
VYTIS,
FSS—ir jo organams pareinamai nuo
dėmėsio ir pastangų.
3. Nariams susibūrus yra lengviau
informuotis ir jungtis prie skautiškos
idėjos vykdymo.
4. A.S.S. skyriaus prasmė nariui
yra progos:
bendrauti su savo idėjos nariais
vykdyti
suaugusio
skauto
pasižadėjimą—tarnybą
kitiems—
būti naudingesnių
supažindinti kitus su savo mintimis
stiprinti savo įtaką ypač jaunime
gauti mažus pasitenkinimus atlikus
naudą
dalyvauti ir sekti įvykius platesnėje
plotmėje—būti „kurse”
5. A.S.S. nariai yra skautai suaugu^
šiame lygyje. A.S.S. būrelis gali,
pavyzdžiui, padėti:
burdamas atsiskyrusius, padėdamas
neatitrūkti, jungdamas kitus ben
dradarbiavimui
prisidėdamas prie vietos skautų
gyvenimo—jį paremdamas
pasireikšdamas visuomenėje tautiš
koje (kultūrinėje) bendruomeniškoje
plotmėje
sudarydamas
geresnes / prasmin
gesnes sąlygas vietos jaunimo poreiškiams
ne konkuruodamas su kitomis
organizacijomis, bet vykdydamas
tai, ko kiti neatlieka
jungdamas savo dėmesį LSS gyveni
mui rajone, JAV, pasaulyje organi
zacinėje ir pareigų vykdymo plot
mėse
jungdamas savo dėmėsį ASS gyve
nimui ypač vietos studentų-kandi-

datų puošime ir A.S.S. organų—
VYDŪNO JAUNIMO FONDO,
„MUSŲ VYČIO”, AKADEMINĖS
SKAUTUOS
LEIDYKLOS—
plotmėse
6. Vašingtone yra apie 20 Sąjūdžio
narių. A.S.S. Vadija skyriaus steigimo
klausimą judino jau bent 8 metus, bet
iki šiol, rodos, dar niekad nebuvo
susieita. Kiek verta steigti skyrių, kiek
verta palaikyti ryšį bent retkarčiais—
galime išspręsti tik mes patys.
Su šiomis mintimis ir pasirašau,
AD MELIOREM!
Jūsų,
Liūtas Grinius

GAVO SPALVAS
Lapkričio 28 d. įvykusioje ASS
Sydnėjaus Skyriaus sueigoje, eilė
brolių-sesių gavo filisterių spalvas: s.
kun. P. Butkus, s. fil. V. Bukevičius, v.
s. fil. A. Jakštas, ps. fil. E. Jonaitienė
ir ps. fil. P. Pullinen.
B. Ž.

Fil. Lidija Grauzdienė kalba Čikagos skyriaus Šventėje. Nuotrauka J. Tamulaičio.
23

26

A. A. EUGENIJA
CHODECKAITĖ- JUŠKEVIČIENĖ
Š. m. balandžio mėn. 6 d. Sydnėjaus Akademinis Skautų Sąjūdis nete
ko
savo
filisterės
Eugenijos
Chodeckaitės-Juškevičienės.
Eugenija gimė Šiauliuose. Baigusi
gimnaziją studijavo Ekonomijos moks
lus Kaune V. D. Universitete ir baigė
studijas jau karo metu Vilniuje.
1932 metais įstojo į Studenšių
Skaučių Draugovę.
1944 metais, artėjant Sovietų ka
riuomenei, pasitraukė į Vakarus. Pra
sidėjus emigracijai į užjūrius atvyko į
Australiją.
Kai pernai Sydnėjuje įsisteigė
Akademinio Skautų Sąjūdžio skyrius,
Eugenija su džiaugsmu įsijungė į jį
kaip filisterė, tikėdama turėti progos
praleisti daug malonių valandų su
jaunomis Sydnėjaus akademikėmis. Ji
buvo laiminga kai vos prieš kelis
mėnesius ji klausėsi jaunųjų Sydnėjaus
sesių pasižadėjimo žodžių, to pasižadė
jimo, kuris ir ją prieš daugelį metų taip
stipriai surišo su Studenšių Skaušių
Dr-ve. Ji džiaugėsi, kad ateina jaunoji
karta, kuri ateityje užims jau baigia
nčią iškeliauti į amžinybę vyresniosios
kartos vietą. Deja, mirtis nieko neklau
sia. Ji atėjo ir pas Eugeniją nelaukia
ma, nekviestą ir išsivedė ją palikdama
liūdinčius ir skausmo prislėgtus vyrą, 4
seseris, artimuosius ir taip jau mažą
Sydnėjaus Akademinio Skautų Sąjuūdžio būrelį.
Eugenija buvo ramaus būdo,
nuoširdi, kukli ir maloni. Ji nė vieno

nenuskriaudė, niekam neužkliuvo ir
visada buvo pasiruošusi ištiesti savo
ranką ir padėti kitam nelaimėje.
Studenčių Skaučių Draugovė jai buvo
labai brangi. Tai buvo jos antroji
šeima. Prisimenu mano pirmą susitiki
mą su Eugenija Australijoje. Vos
mums pradėjus kalbėti, ji paklausė
manęs, ar aš atsivežiau Draugovės
ženklelį. Ji vežėsi iš Lietuvos kepura
itę, juostą ir ženklelį, bet kelionių metu
jie jai dingo. Dabar, atvykus į Austral
iją, jos svajonė buvo vėl įsigyti Š. S.
Dr-vės ženkliuką. Taip, Eugenija gavo
ir juostą ir ženkliuką. Ji pasipuošė jais
pernai per Akademinio Skautų Sąjū
džio metinę šventę. Bet tai, rodos,
buvo vienintelis kartas, kad ji, būdama
gyva, jais pasipuošė. Antrą kartą ne ji,
o kiti papuošė josios jau mirusį kūną
su tais jai brangiais ženklais, kurie
buvo tų- idealų, kurių ji, gyvendama
šioje žemėje siekė, simbolis.
Balandžio 11 d. Eugenija buvo
palaidota Rookwood kapinių lietuvių
sekcijoje. Laidotuvių apeigas atliko
Sydnėjaus Akademinio Skautų Sąjū
džio filisteris brolis kun. Petras But
kus. Jautriais žodžiais jis priminė, kad
mūsų metai teka kaip upės srautas ir
visur seka mirtis, tarsi atplėšdama šaką
po šakos nuo mūsų artimųjų brolių,
sesių ir draugų. Bet krikščionims mirtis
nėra atsiskyrimas, nes „į namus Tėvo,
ne į naktį juodą veda mūsų kelias, kur
tremtis jau baigias ...”
M. Milieftė
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