1

1984-3

2

MŪSŲ VYTIS

1984-3

LEIDŽIA: Akademinis Skautų Sąjūdis.
REDAKTORIUS: Juozas Toliušis, 7220 S. California Ave, Chicago, IL 60629.
REDAKCIJOS atstovas Australijoje: Bronius Žalys
ADMINISTRACIJA: Danutė Korzonienė ir Gina Remienė, 2725 W. 84th Place,
Chicago, IL 60652.
METINĖ PRENUMERATA: $7.00, studentams $4.00. Garbės prenumerata
$15.00. Atskiro numerio kaina $2.00. Prenumeratą ir aukas siųsti ad
ministratorei.
SPAUSDINA: Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
RAŠINIAI su autorių pavarde, slapyvardžiu ar inicialais nebūtinai išreiškia
leidėjų ar redakcijos nuomonę. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra kalbos,
formos ar stiliaus atžvilgiu.
MŪSŲ VYTIS (Our Knight) is a quarterly magazine published by the Collegiate
Division of the Lithuanian Scouts Assn., Inc. Managing editor: D. Korzonas,
2725 W. 84th Place, Chicago IL 60652.

Sąjūdžio veteranų pageidavimu, šis MV numeris iliustruotas ASS gyvenimo
vaizdais. Nuotraukos parinktos iš pokaryje atsikūrusios liet, akademinės skau
tuos veiklos: ASS skyriai, suvažiavimai, stovyklos, institucijos, veidai bei kitos
akimirkos, kiek jų pavyko surinkti ir kiek leido žurnalo apimtis.
Nuotraukų autoriai: V. Garbonkus, R. Korzonas, E. Meilus, M. Mikėnienė, G.
Penikas, J. Tamulaitis, J. Vaičiūnas, A. Vengris ir kiti.
ŠIO NUMERIO PUSLAPIUOSE:

Sveikinimai .............................................................................................................. 1
Ad meliorem! — fil. Edm.Korzonas .................................................................... 2
Studentų Skautų Draugovės užuomazga — pasakoja
fil. Jonas Dainauskas
....................................................................
5
Išeiviškoji akad. skautija vaizduose .................................................................. 11
* * *

VIRŠELIUOSE: priekiniame — korp.! Vytis baidarininkai Pyplių piliakalnio
viršūnėje, Lietuvoje, 1937 metais, fil. prof. S. Kolupailos nuotrauka; galiniame
viršelyje— akad. skautės žygiuoja ASS stovykloje „Smiltainėje” 1957 metais
Warren Dunes, Mich, (nuotr. autorius nežinomas).

3

SVEIKINIMAI
Akademinio Skautų Sąjūdžio
sukaktuvinės
„Mūsų Vyčio” stovyklos — studijų
dienų
dalyviams

Sveikinu ASS narius ir steigėjus, šven
Musų Vyčio Jubiliejinei
čiančius 60 metų akademinės skautijos jubi
STOVYKLAI
liejų. Tai yra prasminga skautiško darbo
sukaktis. ASS eilėse subrendo daugybė inte
lektualų, kurie užima pirmaujančias vietas
Brangus broliai ir gražios sesės,
lietuvių išeivijos veikloje. Lietuvių Skautų
Mes visi, gal netaip jau ir jauni, bet vis
Sąjunga taip pat naudojasi jūsų ilgų metų
dar
jėgų pilni, iš tolimojo Atlanto rajono
darbo vaisiais, nes ASS nariai plačiai ir
siunčiame Jums nuoširdžiausius sveiki
aktyviai dalyvauja sąjungos vadovybėje.
Lietuviškasis skautavimas laukia didžių nimus ir gražiausius (būtinai akademiškus)
darbų iš akademinio prieauglio. Jūsų pasi linkėjimus, švenčiant taip brangų ASS 60
ryžimas dirbti turės gyvybinės reikšmės m. jubiliejų.
Daugiau negu prieš tris dešimtmečius,
LSS ateičiai. Esu įsitikinęs, kad neapvilsite
Tautinės
stovyklos Alpėse metu, a.a. filis
savo jaunesnių broltų-sesių, kurie laukia
teris ir garbės narys, profesorius Ignas Kon
akademinės-broliškos rankos ištiesimo.
Linkiu jums prasmingų studijų dienų ir čius mus perspėjo: „Kartais sunku atskirti
pradžią nuo pabaigos. Išėjęs į vakarus, gali
laimingos Jubiliejinės stovyklos!
namo grįžti iš rytų. Atseit — reik laikytis!”
Ad meliorem!
v.s. Sigitas Miknaitis, Tebūna ir šia proga anie žodžiai mūsų kel
LSS Tarybos Pirmininkas rodė žvaigždė. Kas bus — kas nebus, ir va
saros vėjelio sūkuryje, ir šaltos žiemos vai
* * *
tojime, žengiant į rytus ir į vakarus,
laikykimės! Ir skausmą ir džiaugsmą telydi
Mielos sesės ir broliai akademikai,
vis lietuviška daina! Mūsų gyvenimo ir aka
Nuoširdžiai sveikiname Akademinį Skau deminio darbo vainikas, visiems taip my
tų Sąjūdį, švenčiantį 60 metų veiklos limos dainos žodžiais, tebus garbingai neša
sukaktį.
mas toliau — TĖVIŠKEI PAPUOŠT!
Linkime nenutolti nuo skautybės idealų,
Kažkada džiūgavome:
tvirtai tikėti ateitimi ir tiesti akademinės
„Tu nematei tokio žydėjimo,
skautybės draugystės giją po visą pasaulį.
laukų dainavimo smagaus,
Ad meliorem!
neveltui anuomet žadėjome
v.s. Danutė Eidukienė,
žvaigždes nukarstyt nuo dangaus”.
Seserijos Vyriausia Skautininke
Kolegos ir kolegės — pažvelkime prie
* * *
laužo nakties dangun: žvaigždės ten tebe
spindi. Pirmyn! Skubėkime jas nukarstyt!
60-ties metų jubiliejaus proga sveikinu Jos taip gražiai žėruoja ir mirksi...
ASS, ASD ir Vyčio korporaciją, linkėdama
Ad meliorem!
dar nepavargti, dar tesėti, dar gyvuoti
gyvuoti!
ASS Atlanto rajono vadeivos, vadijos ir
Ad meliorem!
visų narių vardu,
Jūsų v.s. fU. Mega Barniškaitė
s. fil. prof. dr. Vaidievutis A. Mantautas
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Žodis
sukaktuvinės sueigos proga
Chicagoje

AD MELIOREM SIEKTI IR KILTI AUKŠTYN!
fil. Edmundas Korzonas

Akademinio Skautų Sąjūdžio pra
džia yra 1924 m. spalio 16 dieną, kada
dar neseniai Kaune įkurtame Lietuvos
universitete (1930 m. pavadintame Vy
tauto Didžiojo u-tu) buvo įsteigtas aka
deminis skautų ir skaučių vienetas —
Studentų Skautų Draugovė.
Mažas būrelis studentų, skautavusių
Lietuvos aukštesnėse mokyklose, nuta
rė steigti skautišką studentų organi
zaciją. Tai buvo drąsus žingsnis ir visai
nauja mintis, nes viso pasaulio uni
versitetuose, kuriuose veikė gausybė
studentiškų korporacijų bei organi
zacijų, dar niekas nebuvo bandęs suor
ganizuoti studijuojančius skautišku pa
grindu. Studentų Skautų Draugovės
steigėjai turėjo tikslą tęsti skautavimą
studentavimo metais, bet jiems patiems
anuomet nebuvo aišku, kaip ir kokia
forma tai daryti. Užtruko ilgesnį laiką,
kol tapo nustatyti veiklos pagrindai
naujajai organizacijai.
Skautybės pradininkas Robert
Baden Powell įsteigė skautų organi
zaciją tik jauno amžiaus asmenims,
tiksliau — berniukams. Vėliau tas sąjū
dis buvo praplėstas paaugusiam jauni
mui: atsirado roveriai, kurie atitinka
mūsų skautus vyčius ir vyr. skautes; ta
čiau skautiškos organizacijos suau
Korporantiški sveikinimai akademikams
skautams-ėms, Švenčiantiems savo Sąjūdžio
60-čio sukaktį.
Vivat, crescat, floreat!
LST Korp! Neo-Lithuania
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gusiam,
studijuojančiam
jaunimui
niekas neįkūrė ir jokių programų nepa
rašė. Lietuvos universiteto Studentų
Skautų Draugovei teko pačiai nustatyti
veikimo gaires.
Iškylavimas, stovyklos, skautiški
laužai su dainomis ir jaunatvišku hu
moru patiko, — visa tai buvo palikta.
Mazgų rišimas ir visokios vaikiškos
pratybos turėjo būti pakeista kuo kitu,
kas atitiktų studijuojančio skautų jau
nimo amžių, dvasią ir pomėgius. Jie
pakeisti pašnekesiais, paskaitomis ir
svarstybomis savo tarpe.
Paprastai kiekvienas naujai įsteig
tas sambūris turi įvairių rūpesčių ir
sunkumų. Jų netrūko ir Studentų Skau
tų Draugovei. 1930—31 metai buvo lem
tingi akademinei skautijai. Dėl iškilu
sių
ginčų
politinės
pasaulėžiūros
klausimais didesnioji draugovės narių
dalis išstojo: liko tik nepriklausą
jokioms kitoms srovinėms korpora
cijoms. Pasilikusieji sudarė du, kad ir
negausius nariais, vienetus: Vyčio kor
poraciją ir Studenčių Skaučių Drau
govę. Buvo nustatytos griežtos darbo ir
tvarkos taisyklės, sustiprinusios per
organizuotų vienetų veikimą bei pri
traukusios naujų narių. 1935 metais įsi
steigė mišri draugovė Pedagoginiame

Brangieji „Mūsų Vyčio” stovyklos sesės
ir broliai —
Šešių dešimčių metų sukakties stovyk
lautojus nuoširdžiai sveikina Vyčio korpo
racijos filisteris Jurgis Gimbutas
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institute Klaipėtoje, o 1939 metais pra
dėjo veikti Korp! Vytis ir Studenčių
Skaučių Draugovė Vilniaus universi
tete. Narių skaičiumi akademiniai skau
tiški vienetai nepralenkė kai kurių kitų
universitetinių korporacijų, bet 1939
metais Korp! Vytis turėjo apie 100 na
rių, o Studenčių Skaučių Draugovė
siekė virš 200.
Lietuvos okupacija ir Antro Pas.
karo audros sutrukdė korporacijos ir
draugovės veikimą, bet 1946 metais tie
vienetai pradėjo iš naujo kurtis išei
vijoje — Vokietijos universitetuose.
1947 metais Lietuvių Skautų Są
jungos suvažiavimo metu Kaselyje
(Vakarų Vokietijoje) buvo įsteigtas Aka
deminis Skautų Sąjūdis, apjungiantis
Korp! Vytis ir Akademikių Skaučių
Draugovės veiklą. Sutarta, kad bus dvi
savarankiškos organizacijos: tose vie
tovėse, kur susitelks pakankamas skau
tiškos studentijos vyrų-merginų skai
čius, junginiai galės veikti atskirai; kur
būreliai bus negausūs, bus veikiama
ASS vienetų vardu. Prasidėjus lietuvių
emigracijai į užjūrius, 1950—51 metais

įsisteigė nauji ASS vienetai ir jų pa
daliniai Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, Kanadoje ir Australijoje.
Negalima pamiršti ir trečiosios ASS
šakos — Filisterių Skautų Sąjungos,
kuri atliko ir dabar tebetęsia savo svar
bų vaidmenį sąjūdyje. Jos įnašas
akademinės skautijos judėjime yra la
bai svarus.
Užuomazgoje nepr. Lietuvoje buvo
įsteigta Filisterių Skautų draugija,
tačiau savo trumpu gyvavimo laiku (iki
okupacijos meto) ji neturėjo progos iš
vystyti ryškesnę veiklą. 1954 metais
įsteigiama Filisterių Skautų Ramovė,
kuri 1960 metais perorganizuota į Filis
terių Skautų Sąjungą. Baigusieji stu
dijas Vyčio korporantai ir draugovės
narės pereidavo į FSS. Filisterių Skau
tų Sąjunga yra išvysčiusi gražią veiklą
ir sudaro stiprų užnugarį korporacijai
bei Akademikių Skaučių Draugovei. Kai
yra reikalas, filisteriai,-ės darbu ir pa
tarimais visad aniems talkina.
Metai po metų Akademinis Skautų
Sąjūdis augo, stiprėjo ir pradėjo leisti
naujus ūgius.

Vydūno Jaunimo Fondo tarybos posėdis 1982 m. Antras iš
kairės — fil. Edm. Korzonas, sukaktuvinio žodžio autorius.
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1952 metais įsteigtas Vydūno Jau
nimo Fondas, kuris jau 32 metus savo
kruopščiu darbu kaupia lėšas ir skiria
stipendijas lietuvių studijuojančiam jau
nimui.
1970 metais buvo įkurta Akademi
nės Skautijos Leidykla, iki šiol jau išlei
dusi 26 vertingas knygas.
Nelengvi fondo ir leidyklos darbai
yra atliekami vieno kito pasišventusio
entuziasto ir sukviestos saujelės bend
radarbių iš ASS narių tarpo. Daug
Sąjūdžio narių yra įsijungę į lietuvybės
darbo sritis: jie aktyviai reiškiasi Lie
tuvių Bendruomenėje ir kitose visuome
ninėse bei kultūrinėse organizacijose.
Galime didžiuotis, kad nemažai Sąjū
džio narių profesoriauja ir dirba
mokslinį darbą įvairiuose universite
tuose.
1948 metais Vokietijoje pradėta
leisti biuletenį „Vytį”. Perkėlus leidimą
į JAV, jis virto periodiniu Sąjūdžio
žurnalu ir buvo pavadintas „Mūsų Vy
čiu”. Būta tarpsnių, kai atrodė, jog
žurnalas sustos ėjęs, bet ASS vadovy
bės pasiryžimas išlaikyti jį gyvą laimė
jo, ir šiandien galime džiaugtis, kad
„Mūsų Vytis” gražiai redaguojamas
pasiekia savo skaitytojus reguliariai.
Studentų Skautų Draugovės, o vėliau
Korp! Vytis ir Akademikių Skaučių
Draugovės santykiai su Lietuvių Skau
tų Sąjunga ne visais laikais buvo
vienodi ir priklausė nuo laiko sąlygų.
Tie santykiai galutinai sureguliuoti
1962 metais, kada Akademinis Skautų
Sąjūdis įsijungė į LSS kaip trečioji
Sąjungos šaka šalia Brolijos ir Se
serijos.
Kaip taisyklė, baigę aukštesniąsias
mokyklas ir nuėję siekti aukštojo
mokslo į universitetus ar kolegijas,
akademikės skautės ir akademikai
skautai nenutraukė ryšių su savo jau
nesniaisiais broliais ir sesėmis, bet liko
dirbti skautų draugovėse ir tuntuose va
dovais arba ateidami talkon padėti vyk
dyti įvairius kitus liet, skautybės užmo
jus. Jie tęsia šį talkos darbą ir užbaigę
4

fil. Br. Kviklys, „Musų Vyčio” žurnalo
steigėjas.
aukštuosius mokslus ar įstoję į filis
terių gretas. Glaudus ryšys su jauno
amžiaus skautais ir skautėmis teikia di
delę naudą visai lietuviškai skautijai.
Aplamai paėmus, juk visi esame vienos
šeimos nariai: ar būtume jaunesnio
amžiaus, ar vyresnio, ar būtume bepra
dedą mokytis, ar bestudijuoją, ar jau
baigę aukštuosius mokslus — mūsų
visų ta pati skautiška ideologija, pa
grįsta religiniu, tautiniu ir visuomeni
niu principu.
Švęsdami šią Akademinio Skautų
Sąjūdžio sukaktį, privalome nepamiršti,
kad per tuos šešis dešimtmečius turė
jome daug pasišventusių vadovų ir va
dovių, kurie didele energija ir atsi
davimu atliko sunkų darbą, išlaikydami
Sąjūdį gyvą ir veiklų. Jiems visiems
priklauso širdinga padėka.
Akademinio Skautų Sąjūdžio ateitis
priklauso nuo mūsų pačių ir nuo atei
nančių kartų, kurias privalome pa
rengti siekti užsimotų idealų — tobules
nio asmens, geresnio lietuvio, tauresnio
visuomenės nario.
Ad Meliorem!
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Akademinės skautijos pirmūnas,
Korp! Vytis garbės narys
fil. Jonas Dainauskas pasakoja:

AKADEMIKŲ SKAUTŲ
DRAUGOVĖS UŽUOMAZGA

Daugumas net didelių idėjų prade
dama realizuoti be griežtos, aiškiai su
formuotos ideologijos, gausaus sąjū
džio, o tuo labiau ryškių formų
organizacijos. Ne kitaip buvo ir su
Lietuvos universiteto Stud. Skautų
Draugovės užuomazga. Šešiasdešimt
metų perspektyvoje neabejotina, kad tai
buvo didelės reikšmės skautiškas
eksperimentas, nors to eksperimento
reikšmės draugovės iniciatoriai tikriau
siai nebuvo tada patys pilnai supratę.
Iš tos užuomazgos išaugo dabartinis
Akademinis Skautų Sąjūdis, kuris mū
sų visuomeniniame gyvenime ne tik
išsivystė į didelės auklėjamosios reikš
mės faktorių, bet sugeba vis patraukti
mūsų skautus, atėjusius studijuoti ir
toliau gyventi skautybės idėjomis, nuo
lat didinti to sąjūdžio gretas, būti gyvu
vadovų rezervu visam Lietuvių Skautų
Sąjungos veikimui.
Skautybės idėja lietuviuose prigijo
nuo pat pirmųjų nepriklausomos Lietu
vos dienų, nes ji atitiko ano laiko lietu
viško jaunimo, o ypač moksleivijos
veržlumą, idealizmą ir tėvynės ateities
vizijas. Pirmieji skautai Lietuvoje atsi
rado 1918 m. rudenį, kada Lietuvos
nepriklausomybės atgavimas ėjo tik pir
muosius savo žingsnius. Daug vyresnių
to laiko skautų tuojau pat turėjo stoti
ginklu ginti nepriklausomybės atga
vimą. Visa tai neatskiriamai rišasi ir su
visa Lietuvos skautija, ir su lietuviais
studentais skautais.
Iki 1924 metų skautai buvo grynai
moksleivių organizacija. Anuo kū

rimosi laiku skautų vienetai buvo atsi
radę veik visose Lietuvos gimnazijose,
jau veikė paskiri tuntai ir vyriausias
L.S.S. štabas Kaune. Lietuvių Skautų
Paspirties Draugija (vėliau pavadinta
Skautams Remti Draugija) rūpinosi
skautybės plėtimu Lietuvoje. 1924 m.
Lietuvos Skautų Asociacija buvo pri
imta pilnateisiu Pasaulio Skautų Są
jungos nariu. Tais pačiais metais 37
Lietuvos skautai pirmą kartą dalyvavo
pasaulinėje skautų jamboree Kopenha
goje, Danijoje. Aname reprezentaci
niame skautų vienete dalyvavo jau įvai
rių Lietuvos vietovių nariai, nors tuo
metu bene aktyviausi buvo Kauno skau
tai, o ypač tie, kurie skautauti pradėjo
vos atsiradus skautybei Lietuvoje; šie
buvo praėję pakankamą skautiško
auklėjimo bei saviauklos kelią ir jau su
prato, kad svarbiausias skautybės
tikslas — išugdyti vaiko pilnutinę as
menybę — išvystyti jo dorines, protines
galias; jau buvo suprasta, kad skautybė vadovaujasi ne vien išorinėmis prie
monėmis ar savita metodikos technika,
nes skautiškas ugdymas vystosi iš vi
daus, t.y. remiasi auklėjamomis-idėjinėmis vertybėmis. Pagaliau, ypač Stu
dentų Skautų Draugovės steigimo
iniciatoriams, buvo aišku, kad skautybė yra daugiau negu saviauklos ugdy
mo metodas, nes neša su savimi gyve
nimo esmės problemą ir pateikia tam
tikrą josios sprendimą.
Skautavimo patirties nagrinėjimas
jau pakankamai aiškai rodė, jog juo la
biau skautybė išsiplečia iš vaikų į
5
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Lietuvos Skautų Paspirties draugijos centro valdyba 1923 m.
bręstantį jaunimą, tuo daugiau josios
ugdomieji pradai turi būti grindžiami ir
įprasminami idėjiškai bei ideologiškai.
Auklėjamu požiūriu skautybės idealas
negalįs būti veiksmingas, jeigu to ide
alo pagrindai nepažįstami ir neišryš
kinami, atseit, jeigu nesusipažįstama su
to idealo filosofija. Gi besiribojant tik
praktiniu skautybės metodu, pvz. daryti
skautišką „gerą darbelį” tik todėl, kad
taip daro visi skautai, yra pavojus iš
kreipti skautybės esmę bei paskirtį ir
pastūmėti skautaujančius į bemintiškumą bei beprincipiškumą, pastūmėti
juos tapti tik skautais iš vardo.
Pastarieji pavojai, reikia pasakyti,
gana dažnai lydėjo lietuvių skautų
veiklą: tai šen, tai ten atsirasdavo pa
vienių „intepretatorių”, kurie buvo la
biau suvilioti išoriniais skautiškos
veiklos reiškiniais, uniforma, ženklais
ar susižavėję kuria skautiško patyrimo
specialybe, mažiau sugebėjo įsigilinti į
skautybės idėjos filosofinius pagrindus,
mažiau ar ir iš viso nesuprato skautavimo esmės. Tačiau tokie „atskalūniškumai”, gal savo pasireiškimo metu
ir gana skaudūs skautiškam sąjūdžiui,
niekur ir niekad nesugebėjo pažeisti
6

skautybės filosofinių pagrindų. Tie ma
ži „bandymai” reformuoti tariamai
ortodoksinę skautiją kurio nors skau
tiško vieneto mastu, pvz. lietuvių skau
tų sąjūdyje, lygiai kaip ir dideli bandy
mai kituose kraštuose pasisavinti
skautavimo techninius metodus, iškrai
pant ar visai atmetant filosofinius
skautybės pagrindus (kaip tai darė italų
„Balila”, nacių „Hitlerjugend” ir komu
nistų
„Komsomolas”),
panaikinant
savo valdžios ribose tikrą skautybę, nė
per nago juodumą nepakeitė BadenPowellio
suformuluotos skautavimo
esmės.

Studentų draugovės ištakos
Greta to, stebint lietuvių skautišką
gyvenimą, paskirų skautiškų vienetų
klestėjimą ar smukimą, jau ir anuomet,
1924 metais, buvo neabejotina, jog
tikroji skautiška veikla geriausiai vys
tosi ten, kur skautai bei jų vadovai
skautiškos veiklos ir elgesio dėsnius tai
kė savo kasdieniniame gyvenime, dar
be, mokykloje, namuose, aplinkoje. Ieš
kant kelio ta kryptimi, vyresniojo
amžiaus skautai domėjosi Roover skau-
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tų (dabar vadinamų skautų vyčių)
veikla. Kauno skautai buvo įsteigę Šv.
Jurgio broliją, kurios nariai kasdieni
niame gyvenime turėjo vadovautis kil
niojo riteriškumo dėsniais visų pirma
savo aplinkoje. Per tą laiką Lietuvos
valstybė jau pradėjo savo taikos kūry
bos laikotarpį. Vyresnieji skautai bend
ravo su savanoriais-kūrėjais, kariais,
šauliais, o kai kurie jų net dalyvavo
Klaipėdos atvadavime; visi jau gerai su
prato savo krašto meilės svarbą.
Visa tai formavo galvojimą, pasau
lėžiūrą tų skautų, kurie 1924 m. atsidū
rė universitete ir kurių daugumą sudarė
beveik vien lietuviškos mokyklos auklė
tiniai. Savaime suprantama, jog jie gy
venimo filosofijos, o tuo labiau skautybės filosofijos dėsnius ne visuomet
aiškiai suprato. Visiems jiems tačiau
skautavimas buvo virtęs būtinybe. Tuo
tarpu, pagal tolaikę skautavimo prak
tiką ir skautiškų organizacijų struktūrą
jie, atėję į universitetą, turėjo atsisvei
kinti su asmenišku skautavimu, ypač
jei neturėjo vadovo pareigų kuriame
skautų vienete. Juk studentas pradeda
ruoštis savarankiškam gyvenimui, pra
deda mokytis savo būsimos specialy
bės, tad jojo žaidimais susidomėjimo
laikotarpis jau yra pasibaigęs; tuo
pačiu esą išnyksta visos skautavimo
galimybės.

Tačiau tie keli kauniškiai skautai,
ypač 1924 metų universiteto „naujo
kai”, panoro ir studentaudami nenu
traukti ryšių su skautavimu ir sugal
vojo universitete įsteigti skautišką
vienetą. Tai buvo sumanymas, kuriam
tolygių pavyzdžių skautiškame gyve
nime dar nebuvo. Pati idėja atrodė
esanti nesuderinama su to laiko stu
dento tipo vaizdu. Lietuvos universite
tas pradėjo veikti tik nuo 1922.11.16 d.,
tad jame studentiškos organizacijos tik
pradėjo organizuotis, gi Vakarų Euro
pos ir kitų kraštų, kur lietuviai iki to
laiko galėjo studijuoti, studentiškų
organizacijų vaizdas neatskiriamai

rišosi su buršiškumu, išgėrimais, išdai
gomis ar net skandalais, kas, aišku, ne
galėjo nieko bendro turėti su kokiu nors
skautišku vienetu. Daug kas ir iš tuo
metinių lietuvių skautų vadovų į suma
nymą steigti studentišką skautų vie
netą žiūrėjo skeptiškai. Pašaliečiai gi
sakė neįsivaizduoją, kad universiteto
sienose švaistytųsi plikakeliai su laz
domis, keistomis skrybėlėmis ir t.t.
Trijulė imasi iniciatyvos

Tuoj po 1924 metų imatrikuliacijos,
t.y. rugsėjo mėn. vidury, Kauno skautai
— Civinskas, Grigaitis ir Kazakevičius
sutarė bandyti steigti skautų vienetą
universitete. Jau įsisteigusios iki to
laiko kelios studentiškos organizacijos
pasirinko politinės veiklos kryptį, kur
buvo ugdomos simpatijos tik poli
tiniams vienminčiams ir netolerancija
kitų politinių idėjų pasekėjams. Tai
buvo L.K. Stud. Ateitininkų sąjunga

J. Kazakevičius, vienas stud, skautų
vieneto kūrėjų, vėliau gydytojas, ma
joras.
7
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(įsisteigusi 1922.V. 14), L. Stud. Taut,
korporacija „Neo-Lithuania” (įsistei
gusi 1922.XI.9) ir Stud. „Varpo” drau
gija (įsisteigusi 1923.XII.6), kurios kopi
javo politines Krikščionių Demokratų
partijos, Tautos Pažangos partijos (vė
liau išsirutuliojusios į Tautininkų są
jungą) ir Valstiečių Liaudininkų są
jungos pažiūras. Skautiškos orga
nizacijos iniciatorių manymu, poli
tinių studentiškų organizacijų praktika
buvo nesuderinama su skautišku artimo
meilės nuostatu. Skautams nėra reikalo
glaustis prie kitų ideologinių akademi
nių vienetų, nes skautiškoji ideologija
sudaranti pakankamą pagrindą kurti
savitą, akademinį vienetą. Pradininkai
tikėjo būtinumu steigti savą organi
zaciją, kuri padėtų studentams skau
tams palaikyti brolišką bendravimą ir
brandyti skautišką asmenybę. Reikėjo
tik norą skautauti suderinti su studi
jomis ir studentiškomis formomis, t.y.
steigti studentišką organizaciją.
Išorinė tos organizacijos forma tu
rėjo būti tikrai studentiška, būtent:
spalvota
kepuraitė,
akademinės
spalvos-juostos, vėliava, lotynų kalba
šūkis, sava vitrina — skelbimų lenta,
papuošta organizacijos emblema.
Vidinę formą buvo manyta išlaikyti
skautišką: toji organizacija turėjo būti
suskirstyta skiltimis. Turėjo būti ruošia
mos ir sueigos, iškylos, stovyklos, dė
vima skautiška uniforma. Sueigų tu
rinyje turėjo dominuoti saviaukla ir
lavinimasis visuomeniniam darbui, stu
dijuojama skautiška ideologija bei
metodika, formuluojama skautybės filo
sofija, nuodugniai mokomasi skautiškų
specialybių.
Pagal
universiteto
regulaminą,
prašymą universiteto rektoriui leisti
steigti naują studentišką organizaciją
turėjo pasirašyti bent 16 tame semestre
įregistruotų klausytojų. Prie prašymo
turėjo būti pridėti steigiamos organi
zacijos įstatai. Į valdomuosius studen
tiško vieneto organus galėjo būti ren
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kami tik tikrieji universiteto
klausytoj ai-studentai, nors organiza
cijos nariais galėjo būti ir laisvieji klau
sytojai, kurie į universitetą buvo pri
imti be gimnazijos baigimo — brandos
atestato.
Tie keli kauniškiai studentai skau
tai, o ypač jau minėti Civinskas, Gri
gaitis ir Kazokas, veik kasdieną disku
tavo tokios organizacijos įsteigimo
klausimą. Jų sumanymui pritarė Skau
tams Remti draugijos pirmininkas dr.
Jurgis Alekna, o ypač tos pat draugijos
narys, Kauno kunigų seminarijos pro
fesorius kun. dr. Merkelis. Buvo nutar
ta skautišką studentų organizaciją
steigti „Studentų Skautų Draugovės”
vardu. Gavus universiteto organizacijų
įstatų pavyzdį bei „Draugijų Įstatymo”
tekstą, rugsėjo mėn. pabaigoje tos pa
čios trijulės buvo surašytas draugovės
įstatų projektas, kurį K. Grigaitis per
spausdino mašinėle. Tada pradėta ieš
koti parašų skautų, 1924 m. įstojusių ir
nuo seniau studijavusių. Su vienais jau
buvo susirišta per imatrikuliaciją, kiti
atsiliepė į skelbimą, kuris kabojo bend
roje studentiškų skelbimų vitrinoje.
Pagaliau spalio mėn. pradžioje buvo
parengtas prašymas, kurį, kiek prisi
menama, pasirašė kauniškiai — Vy
tautas Civinskas, Viktoras Cečeta, Jo
nas Dainauskas, Kęstutis Grigaitis,
Petras Jurgėla, Kazys Kasakaitis,
Domininką Kesiūnaitė, Antanas Mačiuika, Henrikas Vaitkevičius ir Vytau
tas Velbutas; panevėžiškiai — Povilas
Šležas, Antanas Vaitkevičius ir šiauliš
kiai — Vacys Baniulis, Zenonas Glodenis, Leopoldas Kumpikevičius, Stasė
Stanikūnaitė ir Aldona Veitaitė. Keturi
jų buvo laisvieji klausytojai, gi visi kiti
— tikrieji studentai. Iš visų, rodos, tik
vienas liko nebaigęs aukštojo mokslo.
Tą prašymą universiteto rektoriui
įteikė V. Civinskas. Visai netrukus,
1924.X.16 d., rektorius leido tiems ini
ciatoriams Lietuvos universitete steigti
pirmą skautišką vienetą — Studentų
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Skautų Draugovę, įregistruojant uni
versiteto studentiškų organizacijų rejes
tre 18 numeriu. Laikui bėgant, studen
tiškų organizacijų Lietuvos universitete
buvo įsisteigę arti poros šimtų. Uni
versiteto bendrose iškilmėse organi
zacijos rikiavosi įsisteigimo datų eile,
tad kiekviena studentiška organizacija
labai saugojo savo pirmumo privilegiją.
Pagal universiteto regulaminą į stu
dentiškos organizacijos bylą buvo de
dami visi tos organizacijos veiklos duo
menys:
vadovybės pasikeitimai,
adresai, organizacijos statistika ir pan.
Kitaip tariant, veiklios nesusilikvidavusios organizacijos tokia byla telkė
savo istorijos medžiagą. Deja, šiandien
mums ne tik kad neįmanu prieiti prie
tokių Lietuvos universiteto bylų, bet ir
bendrai nežinia, kas atsitiko su studen
tiškų organizacijų bylomis. 1941 m. va
saros pabaigoje betikrinant buv. Tarp
tautinio Banko (Laisvės ai. 44)
patalpas, buvo rasta gana daug įvai
riausių organizacijų bylų, į tas pa
talpas, matyti, bolševikų sugabentų.
Tarp tų bylų rasta ir „Lietuvos uni
versiteto studentiškų organizacijų byla
Nr. 18”. Ji tuomet perduota pogrindyje
vokiečių okupacijos laikais veikusios
Korp! Vytis vadovybei, kurios vienas
narys ją 1944 m. vasarą paslėpė kažkur
Suvalkijoje. Ar toji medžiaga išliko nuo
sunykimo — neįmanu pasakyti. Stu
dentų skautų sąjūdžio nariai išsiblaškė
po visą pasaulį, organizacija Lietuvoje
nustojo egzistavusi. Svarbiausia tačiau
tai, kad savito akademinio skautų vie
neto idėja, nežiūrint į jokias audras, ne
tik toliau yra gyva, bet lietuviškoje
veikloje įleido dar gilesnes šaknis, tapo
sudėtine visos Lietuvių Skautų Są
jungos dalimi — jos trečia šaka.

dinti studentų organizacijų narių subu
vimas. Kilo klausimas dėl sueigos tvar
kos, draugovės vadovybės, draugovės
narių susiskirstymo ar suskirstymo į
skiltis. Normalioje skautiškoje organi
zacijoje vadovybė arba bent tos vado
vybės „viršūnė” yra skiriama, tačiau
SSD atveju tokia tvarka prieštarautų
universiteto regulaminui. Toje plotmėje
kaip tik ir kilo pirmieji nuomonių skir
tumai tarp SSD ir kai kurių Vyriausio
Skautų Štabo vadovų. SSD liko tačiau
prie universitetinės tvarkos, išrink
dama sau valdybą, pradžioje su pirmi
ninku K. Kasakaičiu, o paskui su V. Civinsku ir nariais: K. Grigaičiu, J.
Kazakevičiumi ir S. Stanikūnaite. Skil
čių klausimas nebuvo išspręstas, nes
pirma norėta nusistatyti, kuris konkre
tesnis veiklos planas, programa, užda
viniai. Buvo norėta suorganizuoti skiltį
teikti pagalbą moksle aštuntos klasės
moksleiviams, kurie sekančiais metais
turėjo ateiti į universitetą. Rodos sekan-

Pirmoji valdyba

Gavus rektoriaus leidimą, rodos, po
kelių dienų įvyko pirmoji SSD sueiga, o
ne susirinkimas, kaip buvo įprasta va

K. Grigaitis, pirmasis arbiter elegantiarum.
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čiame susirinkime susikristalizavo min
tis įsteigti gaisrininkų ir Roover skautų
skiltis, o taip pat ir pirmosios pagalbos
būrelį, kuriame tilptų ir tos trys kolegės-skautės. Taip pat kilo uniformos
klausimas: dėvėti esamą skautišką ar
įvesti naują — studentišką. Didžiausiu
savitos studentiškos uniformos propagatoriumi buvo SS Draugovės pirmasis
Arbiter Elegantiarum K. Grigaitis. Bu
vo nutarta laikytis skautiškų uniformų
pavyzdžio, pasilaikant naujoje studen
tiškoje uniformoje, kaip pagrindinį
ženklą — skautišką lelijėlę.
Pagrindinė kepuraitės, vėliavos ir
ženklelio skydo spalva buvo pasirinkta
tamsiai mėlyna, dangaus atspalvio; pa
galbinės — aukso ir žalia. Mėlyna, kiek
panaši į rugiagėlių spalvą, turėjo reikš
ti dangaus gilumo skautiškus drau
govės siekius, aukso, kiek panaši į pie
nių spalvą, turėjo simbolizuoti
planuojamus darbus, o žalia, Lietuvos
laukų spalva — viltį ir tikėjimą, kad
draugovės siekiai bus nuolat siekiami.
Ženklelis — mažas, tamsiai mėlynos
spalvos rombas su aukso spalvos leli
jėle, savo forma ir spalvomis turįs pa
našumo į sumažintą Lietuvos universi
teto baigimo ženklelį, kad nuolat
primintų
pagrindinį
studentavimo
tikslą baigti aukštąjį mokslą. Šūkis —
„Ad Meliorem!” buvo parinktas todėl,
jog jis apibrėžia pagrindinį skautavimo
tikslą: tobulėti, visais požiūriais siekti ir
kilti aukštyn. (SSD kepuraitės, juostos,
ženklelio, vėliavos ir šūkio projektus pa
rengė šio rašinio autorius J. Damaus
kas, kuris gimnazijos laikais daug
piešė, o universitete tada buvo pasi
rinkęs architektūrą — Red.)
Uniformas siuvo vienas Kauno
kepurninkas, tuo tarpu kai kiti studen
tai savo uniformas taisėsi daugiausia
Vokietijoje. Kepuraitės ir juostos pa
vyzdį V. Civinskas įteikė rektoratui, nes
to reikalavo universiteto regulaminas.
SS Draugovės uniforma tada buvo iš
visų ketvirtoji Lietuvos universiteto stu
dentų uniforma. SS Draugovės skelbi
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mams iškabinti buvo įrengta vitrina su
draugovės pavadinimu ir skautiška leli
jėle, tuo įvedant į universiteto sienas
skautiškos veiklos simbolį. Nauja uni
forma pasipuošę, SS Draugovės nariai
pirmą kartą viešai pasirodė per Lie
tuvos Kariuomenės šventę (lapkričio 23
d.) studentų bažnyčioje ir universitete
per iškilmingą minėjimą.
Siekiant ir ateičiai turėti draugovėje
naujų narių, pradėta nuo iškylų į pa
skiras gimnazijas, kai šios rengė savo
moksleivių balius, ypač ten, kur buvo
stipresni skautų vienetai. 1924 m. gruo
džio pirmomis dienomis tokia SSD išvy
ka suorganizuota į Kaišiadorius, 1925
m. sausio mėn. į Šiaulius, vasario mėn.
į Panevėžį ir t.t. Per tą laiką, susi
formavo dvi skiltys, kurių vienai va
dovavo V. Cečeta, o kitai J. Kazakevi
čius. Veikliausioji buvo gaisrininkų
skiltis, kuri visus savo praktikos darbus
vykdė Kauno Savanorių Gaisrininkų
draugijos būstinėje, Ožeškienės g-je prie
Akmens laiptų. Pradėjus ta ar kita
forma reikštis SSD veiklai, naujos skau
tų organizacijos užuomazgos laiko
tarpis pasibaigė.
* * *

Aišku, jog ilgų metų perspektyvoje
daug kas ir iš tos užuomazgos duo
menų šiandieną gal kitaip yra supran
tama, vertinama, nei tada (1924 metais)
tai atrodė SSD steigėjams. Pradžioje
taikytas klasiškas skautų veiklos bū
das per skiltis studentiškos, o tuo la
biau akademinės veiklos plotmėje pa
reikalavo įvairių reformų, tačiau
organizatoriai, atrodo, pagrinde niekur
nebuvo suklydę, nes akademiniame
skautų sąjūdyje ir šiandien skautybės
principų taikymas savo kasdieniniame
gyvenime esąs sėkmingiausias aidas
visai akademikų skautų veiklai. „Žo
džiai pamoko, gi pavyzdžiai patraukia”
— sako sena romėnų patarlė. Bet ko
kiai, o tuo labiau ideologinei veiklai tai
tėra vienintelis veiklos būdas.
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IŠEIVIŠKOJI
AKADEMINĖ
SKAUTIJA
VAIZDUOSE
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VOKIETIJOS UNIVERSITETUOSE
1946—1954

ASD ir korp! Vytis nariai Pabaltijo universitete Pinneberge 1949 m

Būrelis Pinnebergo „fuksų”.
12

15

Vytiečiai Mainze su fu. A. plateriu (J94g)

Freiburgo skyrius 1949 m.
13

16

Dalis Frankfurto „živiliečių” savo suei
goje 1948 rugp. Živilietės — pirmas atsi
kūręs SSD vienetas Vokietijoje.

Vytiečiai Bonnoje 1954 m.

ASS nariai-narės Stuttgarte. Iniciatorius — s. senj.
K. Nenortas.
14
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SUVAŽIAVIMAI

Studenčių skaučių suvažiavimas Hanau mieste, Vokietijoje,
1947 spalio 4—5 d., suruoštas Frankfurto živiliečių pastangomis.

Užkandžiaujame 1957 m. gegužės mėn. vykusiame AS S
suvažiavime Clevelande.
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Sąjūdžio suvažiavimas 1977 m. Union Pier, Mich.

1965 m. FSS suvažiavimo dalyviai paskaitos metu Clevelande.
16

19

1958 m. ASS suvažiavimo metu Urbanoje kalba prezidiumo narys senj. R.
Kezys.

ASS suvažiavimas Dainavoje 1974 m. rugpj. mėn.
17
LIETUVOS
NAC’ON ALINE
M MAŽVYDO
BIF” IOT~KA

20

VYDŪNO FONDO
AKIMIRKOS

Prie mikrofono VJF aštuntosios premi
jos laimėtoja fU. N. Pupienė ir ilgame
tis fondo valdybos pirm. Vyt. Mikūnas
1981 m.

VJF tarybos ir valdybos nariai apžiūri
naujai išleistus 1978 m. kalėdinius atvi
rukus. Dešinėje tarybos p-kė D.
Eidukienė.
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100-ji fondo paskola [teikiama G. Vilkaitei-Miceikienei 1970.XI.4.

1968 ruduo: vienuoliktoji VJF valdyba. Tuo metu fondas
inkorporuotas Illinois valstijoje.
19
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SVARSTYBOS

Diskusijos apie lituanistikos kursus Vilniaus univer
sitete: R. Jelionytė, J. Kapačinskas ir R. Likanderytė. (Chicago 1982 m. sausis).

Diskusijos po paskaitos 1980 m. studijų dienomis: V. Mikūnas,
prof. R. Šilbajoris, N. Linkevičiūtė ir D. Korzonienė.
20
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VLIKo pirmininko dr. K. Valiūno
paskaita 1975 m. studijų dienose 1975
m.

Svarstybos 1971 m. studijų dienomis
Chestertone, Ind.: fil. V. Kamantus, fil.
dr. T. Remeikis ir dr. Z. Rekašius.
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AUKA VIEŠPAČIUI

I

Tradicines akad. skautijos rekolekcijas
Chicagoje veda ASS dvasios vadas kun.
J. Kubilius, SJ. (1983)

Su. Mišios ASS stovykloje Deerfield,
Ohio, 1955 m.

FU. J. Damauskas talkina
skaitiniais tėvui A. Keziui, SJ,
1980 m. studijų dienomis.
22
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ASS SKYRIUOSE

Spalvų uždėjimas naujoms Clevelando ASD sesėms 1969 m.

Chicagos korp! Vytis nariai pakėlimų metu 1970 m.
23
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Los Angeles ASS skyrius metinės šventės sueigoje 1981 lapkričio mėn.
24

27

Hartfordo skyriaus korporantai 1963 m.

Gėlėmis papuošti naujieji senjorai ir t.n. Chicagoje 1977 m.
25
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Su krikšto tėvais po Worchesterio akad. skautų vėliavų šventinimo.

Dalis ASS Melburno skyriaus narių, 1984.
26

29

KAZIUKAS

ASS spaudos kioskas Chicagos skautų mugėje.

Los Angeles akad. skautų „O. K. Kazio” kavinėje, 1981 m.
27

30

ASL PASTOGĖJE

Akademinės Skautijos leidyklos stei
gėjai: filisteriai G. Musteikytė, R. Dirvo
ms ir T. Remeikis, 1970 m.

AS leidyklos posėdis 1975 m.

ASL išleistos gen. St. Raštikio knygos sutiktuvėse ją pristato dr. S. Vardys
(Chicago, 1976).
28

31

Dvi ASL išleistos knygos: pirmoji
(Viena saulė danguje, 1971) ir vėliau
sioji (Susitikimas prie katedros, 1974).

MARUA JURGITA SAULAITYTĖ

VIENA SAULĖ
DANGUJE

SQAIVA3
1971

29

32

Pirmoje akad. stovykloje „Ragainėje”, Horneburge, netoli
Hamburgo.
30
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1954 — jubil. ASS stovyklos kampelis Kanadoje.

Smagu buvo 1956 m. ASS Žiemos stovykloje,
Caberfee, Mich.
31

34

1981 m. Australijos rajoninėje stovyk
loje susitikę filisteriai: kun. P. Dauk
nys, A. Jakštas, svečias iš Amerikos —
V. Vidugiris ir B. Burkus — stovyklos
virš.

1974 ASS Jubiliejinė Dainavoje, Manchester, Mich.
32
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ASD sesių veidai
Penktoje Tautinėje
stovykloje (Rakas,
Custer, Mich.)

Studijų dienos
Rakė 1975 m.
33
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KELETAS
SĄJŪDŽIO
PIRMŪNŲ

Prof. Ignas Končius, 1947 m. Kasselyje,
Vokietijoje, įkurto ASS pirmasis pirmi
ninkas.

Senj. Eug. Vilkas — pirmasis korp!
Vytis vairininkas Amerikoje.

v.s. fil. M. Barniškaitė — pirmoji akad.
skaučių pirmininkė šiapus Atlanto.
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B. Caplikaitė (Kožicienė) — pirmojo
išeivijoje (Vokietijoje) stud, skaučių
vieneto — Živilės skilties vadovė.

L. Grinius 1948 m. lapkr. mėn. Chicagoje sušaukė skautų,čių sueigą,
uždegdamas
naują
liet.
skautijos
lauželį,, įsiliepsnojusį šiame mieste į
tūkstantinį būrį.

Prof. dr. R. Šilbajoris, vienas pirmųjų
Lituanistikos katedros laisvojo pasaulio
universitete [steigimo puoselėtojų ir
ragintojų.
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1974 m. ASS Jubiliejinėje stovykloje, Dainavoje.

Rikiuotė 1947 m. ASS stovykloje „Smiliai nėje”, Warren Dunes, Mich.
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