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Buvusieji VSF vasaros kursantai. Iš k. t.n. Gailė Eidukaitė, t.n. Lina Meilytė,
junj. Linas Eitmanas, fil. Edvardas Tuskenis, fil. Gina Remienė.

„Musų Vytis” — Žvilgsnis į Akademinį Skautų Sąjūdį
Mūsų Vyčio žurnalas yra nuėjęs tolimą
kelią — nuo pirmųjų dienų Vokietijos
stovyklose iki šios dienos ir neaiškios
dabartinės padėties.
Per eilę metų keitėsi Mūsų Vytis. Lai
kinai žurnalas buvo užsimojęs bendrais lie
tuviškais reikalais, ketino tarnauti skautų
ir skaučių vadovams. Metams bėgant,
Mūsų Vytyje ir ASS veikloje atspindėjo ir
atskirų laikotarpių aktualios temos. Pir
mųjų metų „tremties” sąvoką pakeitė pa
stovesnis „emigracinis” gyvenimas.
Keitėsi redaktoriai, bendradarbiai,
A. S.S. vadijos pirmininkas fil. Kęstutis
Ječius ir Juozas Toliušis.

skaitytojai. Tačiau Mūsų Vytis pagrinde
buvo ir yra Akademinio skautų sąjūdžio
žurnalas.
Mūsų Vyčio puslapiuose įrašyta sava
akademikų skautų sąjūdžio istorija.
Stovyklos, sueigos, visuomeniniai rengi
niai ir vadai užpildo Mūsų Vyčio puslapius.
Nepasigendame ir rimtesnių mokslinių
straipsnių, taip pat svarstybų sąjūdžio rei
kalais. Kai kurie klausimai kartojasi per
keturis dešimtmečius: Kaip išlaikyti lie
tuvybę? Kaip pritraukti daugiau narių? Ar
ASS organizacija reikalinga? Kokia ASS
ateitis? Trumpai sakant, Mūsų Vytis yra
akademikų skautų kronika, nors gal ir
nepilnai atspindi visokeriopa sąjūdžio
veikla. Pats žurnalas yra esminė ASS
veiklos išraiška.
Mes penki jauni akademikai dirbdami
Vydūno jaunimo fondo visuomeniniuose
kursuose, sudarėme retrospektyvinį, anto
loginį Mūsų Vyčio numerį. Rodos, per be
veik keturiasdešimt metų leidimo, toks
sumanymas pirmas. Iš tūkstančių puslapių
nelengva suredaguoti reprezentacinį ketu
rių dešimtmečių veiklos leidinį. Pasiryžome sutalpinti į mūsų žurnalo puslapius
bent mažą dalelę to, kas atspindėjo Mūsų
Vytyje per jo gyvenimo laikotarpį.

M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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ISTORINE APŽVALGA

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS LAIKO PLOTMĖJE
Akademinis Skautų Sąjūdis (sutrum
pintai — A.S.S.) yra lietuvių studentų
organizacija, išsivysčiusi iš 1924 m. spalio
mėn. 16 dieną Lietuvos Universitete,
Kaune, įsteigtos Studentų Skautų Draugo
vės. Šio straipsnio uždavinys yra trumpai
apibūdinti šios akademinės skautų organi
zacijos vystymosi raidą ir jos šiandieninę
formą bei tikslus.
Lietuvių studentų skautų organizacijos
pradas yra randamas dviejuose Lietuvos
valstybės atsikūrimo dienų įvykiuose — tai
lietuvių skautų įsisteigimas lietuvių gim

nazijoje Vilniuje, 1918 metų rudenį, ir Lie
tuvos Universiteto įsteigimas Kaune 1922
m. vasario mėn. 16 dieną. Skautybės, kaip
jaunimo auklėjimo sąjūdžio, mintis Lietu
voje kilo ir išsivystė gimnazijos mokinių
tarpe. Todėl ir buvo galima laukti, kad
veiklūs gimnazijų skautai, dar neseniai su
sipažinę su skautybe ir patys kūrę skautų
vienetus, ir atvykę į universitetą nenorėjo
skirtis su skautų organizacija. Nors tuo
metu Lietuvos Universitete steigėsi daug
profesinių, ideologinių ir politinių studen
tų organizacijų ir studentai turėjo platų

ASD narės Jaunimo Kongreso stovykloje, Dainavoje, 1966 m. birželio mėn.
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pasirinkimą, būrelis studijuojančių skautų
ryžosi tęsti savo ryšį su skautybe ir 1924
m. spalio 16 dieną įsteigė Studentų Skautų
Draugovę. Naujoji S.S. Draugovė priėmė
išviršinį korporacijos charakterį ir įsijungė
į universiteto gyvenimą.
Ypač tenka pabrėžti, kad šis
akademinis skautų vienetas buvo pirmasis
pasaulyje (ir dabar, kiek yra duomenų,
savo apimtimi kaip akademinė skautų
organizacija A.S.S. yra vienintelė pasauly
je) ir todėl neturėjo pavyzdžių kitose šalyse,
iš kurių būtų galima mokytis ar kuriuos
būtų galima sekti. Visą lietuvių akademi
nės skautų organizacijos gyvenimą ypač
charakterizuoja šis originalumo, formų
kitimo ir tobulėjimo motyvas. Visai neten
ka stebėtis, kad jame periodiškai įvykda
vo krizių, kurios ryškino organizacijos
veidą ir sukūrė dabartines jos formas.
Pasaulio skautų tarpe Akademinis Skautų
Sąjūdis yra išskirtinas reiškinys — tai yra
akademinė organizacija, kurioje nėra
vykdoma tiesioginė jaunųjų skautavimo
tąsa, kurioje dominuoja metodas, bet
skautybės principai yra panaudojami
pasaulėžiūrai kurti.
Neišvengiami pirmieji 3-4 Studentų
Skautų Draugovės metai buvo gimnazijo
je pradėto skautavimo tęsinys, kiek pritai
kytas universiteto sąlygoms. Tačiau
greitai paaiškėjo, jog šio pagrindo neužte
ko savarankiškai akademinei organizaci
jai sukurti ir apipavidalinti. Įvairioms
politinėms organizacijoms priklausą nariai
atsinešė savo pažiūrų skirtumus į S.S.
Draugovę ir joje sukūrė politinių varžybų
aplinką. Jauna organizacija pergyveno
audringą formavimosi periodą. Krizė buvo
išspręsta persiorganizavimu į dvi ideologi
niai apibrėžtas korporacijas — merginų
Studenčių Skaučių Draugovę (S.S.D.) ir
vyrų Studentų Skautų Korp! Vytis. Abi
korporacijos buvo uždaros — tai yra, jų
nariai negalėjo priklausyti kitoms akade
minėms ideologinėms organizacijoms. Apie
1933-sius metus neramus formavimosi
periodas galutiniai baigėsi. Likusiais ne
priklausomo gyvenimo metais S.S.D. ir

Korp! Vytis sėkmingai brendo — nagrinėjo
skautų ideologiją, dalyvavo universiteto
gyvenime, Lietuvos Skautų Sąjungos
veikloje ir galop — jau ir visuomeniniame
gyvenime.
Kraštą ištikusių rusų ir vokiečių
okupacijų metu, gausus
akademikų
skautų dalyvavimas tautos rezistenci
niame darbe patvirtino, kad akademinė
lietuvių skautų organizacija pajėgė sufor
muoti sąmoningus individus bei valstybės
piliečius. Gi pačios akademinės skautybės
minties gajumas dar kartą buvo pademon
struotas, kai 1946 metais eilėje Vakarų
Vokietijos universitetų buvo atkurti S.S.D.
ir Korp! Vytis skyriai. Dažnai spontaniš
kas atkūrimas ir pasikeitę gyvenimo sąly
gos vėl pareikalavo pereinamojo laiko
tarpio ir formų pasikeitimo. 1947 metais
įsteigiamas Akademinis Skautų Sąjūdis
(A.S.S.) — bendras vienetas, kuris apjun
gė S.S.D. ir Korp! Vytis su visais jų
skyriais. 1948-siais metais pasirodė biule
tenis Vytis, išsivystęs į šiandieninį Mūsų
Vyčio žurnalą.
Emigracija iš Vokietijos laikinai susilp
nino organizacijos veiklą, tačiau nesukėlė
žymesnių pasikeitimų jos formose. Dau
gumas narių ir centriniai A.S.S. organai
susitelkė J.A.V., gi skyriai buvo įsteigti
Australijoje, Anglijoje, Kanadoje ir Vokie
tijoje. Organizacinį darbą Vokietijoje
padėtais pagrindais toliau tęsė ten jau
studijavę nariai, kurie greitai į A.S.S.
pradėjo įtraukti naujai pradedančius stu
dijuoti lietuvių jaunuolius — skautus ir
skautes. Apie 1954 metus, kai J.A.V.
pradėjusių studijuoti narių skaičius pakilo,
o Vokietijoje A.S.S. atkūrę nariai baigė ar
nutraukė studijas, A.S.S. vėl pergyveno
vidinį formų pakitimą. Sis pakitimas ga
lutinai suformavo šiandieninės A.S.S.
veiklos formas ir Sąjūdžio poziciją akade
miniame, skautiškajame ir visuomeniniame
lietuvių gyvenime.
Prieš pradedant apibrėžti šias dabar
tines A.S.S. veiklos formas, kurios
išsivystė paskutiniųjų penkerių metų lai
kotarpyje, kada į orgnizacijų narių eiles
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atėjo nauja, čia bepradedanti studijuoti
karta, sustokime prie pagrindinių sąjūdžio
principų — ideologijos. Reikia pažymėti,
kad per visą organizacijos istorinį kelią
veiklos formos, metodika, bei organizaci
nė struktūra keitėsi, tačiau ideologija —
bendri pasaulėžiūros bruožai liko gairėmis
A.S.S. gyvenime.
Akademinės skautybės ideologija
remiasi šiais pagrindiniais dėsniais — prin
cipais, būtent, religiniu, tautiniu ir
socialiniu.
Religinis principais yra dieviškas ar ant
gamtinis elementas, kuris sudaro žmogaus
ir jį supančios visatos pradžią ir pabaigą
ir yra vyriausias gyvenimą tvarkąs veik
snys, bei galutinis antgamtinis egzistenci
jos tikslas.
Tautinis principas — žmogaus santykis
su tauta. Tai įgimtoji žmogaus aplinka,
tauta, šeima, gyvenimo būdas, jo išraiškos
— kultūra. Žmogaus būtis pasaulyje reiš
kiasi tam tikromis formomis, kurios yra
tęstinės iš praeities į ateitį. To tęstinu
mo pasėkoje individas savo dvasinėmis ir
fizinėmis savybėmis būna labiausiai tinka
mas reikštis tuo, o ne kitu būdu. Tai yra
pasėka veikimo į daug kartų visos eilės
veiksnių, kurių visuma yra įprasta vadin
ti tautybe. Individas savo galias gali
geriausiai išvystyti ir savo gyvenimą pil
niausiai išgyventi tik savo natūralioje, jam
įgimtoje aplinkumoje. Todėl žmogaus san
tykis bei ryšys su tauta yra jam svarbus
veiksnys, neskaitant jo moralinių pareigų,
„Maironio” vardo stovykloje, Cape Cod,
1962 m.

kurios jau turi antgamtinį pradą.
Socialinis principas yra žmogaus pri
gimties dalis. Žmogus negali egzistuoti
vienas, be kitų, tačiau tai kartu jį
įspraudžia į tam tikrus rėmus, nustatomus
moralės, teisės, papročių ir t.t. Visą savo
gyvenimą individas santykiauja su kitais
žmonėmis ir tai giliai veikia tiek jį patį,
tiek ir kitus žmonės, su juo santykiaujan
čius. Nuo tų santykių pobūdžio labai daug
priklauso ir individo gyvenimo eiga.
Šie trys pagrindiniai principai ir jų
sujungimas į visumą sudaro A.S.S. ideolo
giją. Tenka pastebėti, kad ši ideologija
Sąjūdžio nariams
duoda plačius
pasaulėžiūrinius rėmus ir kad juose in
dividas gali nemažai skirtis savo asmeniš
kuose įsitikinimuose. Todėl, narių tarpe
yra randamas įvairumas pažiūrų bei pa
saulėžiūros prasme. Šis reiškinys duoda
nemaža gyvumo organizacijos vidiniame
gyvenime. Tačiau tolerancija ir pasaulė
žiūrinis „bendras vardiklis” — ideologija
apjungia visus darbus ir bendriems
organizacijos tikslams.
Laikui bėgant ir besikeičiant gyvenimo
sąlygoms šie trys anksčiau paminėti aka
deminės skautybės ideologiniai aspektai
duoda organizacinei veiklai pagrindą —
pamatus, į kuriuos, atsiremia organizaci
jos programos bei visos kultūrinio ir
kūrybinio gyvenimo išraiškos. Dabar išei
vijoje, ypač nuo 1954 metų, iš visų trijų
lygiagrečių ideologinių principų tautišku
mas yra daugiausiai pabrėžiamas. Tai na
tūralūs, dabartinio gyvenimo iššauktas,
reiškinys. Tai organizacijos reakcija į ap
linką, kuri, tautiškumo prasme, jau yra ne
sava, ne lietuviška. Šis tautiškas elemen
tas, ypač yra pabrėžiamas dabartininiame
A.S.S. programos turinyje — lietuviškosios
kultūros pažinime bei nagrinėjime ir
Sąjūdžio kasdieniniame gyvenime — tau
tiškajame romantiškume (liet, liaudies
dainos, šokiai, papročiai, literatūra. Ypač
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gamtoje — stovyklų metu), kuris nėra „archajinė lietuvybė”, bet priemonė, kurios
pagalba individas gali puikiai įsisąmoninti
tautiškos kultūros esme. Tautinės kultūros
pažinimas ir jos įsisąmoninimas yra būtina
sąlyga lietuviškam kultūriniam progresui
išeivijoje.
Dabartinę A.S.S. veiklą būtų galima
skirti į dvi dalis: visuomeninę dabartinės
lietuviškos išeivijos bendruomenės veiklą

ir vidinę organizacijos veiklą.
A.S.S. kaip organizacija bei pavieniai
jos nariai gana aktyviai reiškiasi dabarti
nėje išeivijos lietuviškoje bendruomenėje.
Daug narių energingai dalyvauja įvairiose
mūsų visuomeninėse, kultūrinėse ir profesi
nėse organizacijose. Studentijos tarpe

A.S.S. yra viena iš didžiausių ir aktyviau
sių jaunimo grupių. Sąjūdžio nariai kelis
kartus vadovavo ir šiuo metu vadovauja
Studentų Sąjungai. Nemaža prisidedama
prie žurnalo Lituanus redakcinio, ad
ministracinio ir lėšų telkimo darbo. Daug
narių pasireiškia dabartiniame sporto
gyvenime ir jo organizacinėje struktūroje.
A.S.S. Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondas
skiria negrąžinamas stipendijas lituanis
tikos studijoms. Neperseniausiai buvo

paskelbtas literatūros konkursas visam
jaunimui. Nemažas skaičius energingai

reiškiasi lietuviškoje spaudoje. Jau septin
ti metai kaip yra leidžiamas dvimėnesinis
žurnalas Mūsų Vytis. Daug A.S.S. narių
vadovauja skautiškiems jaunimo viene
tams, kuriuose jie dirba pedagoginį — auk
lėjimo darbą, kuris dabartyje yra ypač
svarbus. Išeivijos lietuviškos visuomenės
ateities egzistencija, jos išsilaikymas ir tęs
tinumas priklauso nuo šio darbo su
jaunimu. Daromos socialinės — pedagogi
nės studijos ir leidžiamas Budžiu —
praktiška medžiaga skautų vienetų vado
vams. Visoje visuomeninėje veikloje yra
plačiai bendradarbiaujama su kitomis

jaunimo bei vyresniųjų organizacijomis.

Vidinė A.S.S. veikla pasireiškia
įvairiomis formomis: eiliniai skyrių susirin
kimai, studijų dienos, suvažiavimai, vasa
ros ir žiemos stovyklos, studijų būreliai,
minėjimai, literatūrinės popietės, studijų
susipažinimo susirinkimai gimnazijos
abiturientams, koncertų, teatro spektak
lių, bei šalpos reikalams pasilinksminimų
organizavimas ir kitokie įvairūs parengi
mai. Šiose veiklos formose nariai turi pro

gos aktyviai pasireikšti intelektualinėje,
organizacinėje — darbo ir socialinėje
plotmėje, skautiškos metodikos pritaiky
mas duoda pačiam individui progos auklė
tis, bendradarbiauti dirbant su kitais.
Veiklos programoje yra pabrėžiamas in
divido bendro išsilavinimo reikalingumas.
Stengiamasi kuo daugiau sužadinti nario
intelektualinį smalsumą — norą interesuo
tis gyvenimo problemomis. Ugdyti indivi
de kritinę sąmonę ir kūrybinį entuziazmą.
Pabrėžiami narių moksliniai atsiekimai ir
jų akademinis pažangumas. Tenka konsta
tuoti faktą, kad šiuo metu per 10 Sąjūdžio
narių ruošiasi doktorato laipsniui, o kele
tas jau pasipuošę tuo titulu.
Vidinės A.S.S. veiklos turinys pasižymi
lietuviškumu, susipažinmu su savąja
kultūra ir jos nagrinėjimu. Lietuviui
jaunuoliui yra beprasmiška vadinti save
lietuviu, jei jis nežino, nejaučia, neturi savo
asmenybės turinyje to, kas padaro žmogų

tautos nariu — būtent tautinės kultūros
įsisąmoninimo. Jaustis pilnu lietuviu
reiškia turėti savyje lietuviškosios kul
tūros pagrindinius bruožus. O tautinis
įsisąmonimas įvyksta tik per tautinės
kultūros pažinimą. Tai yra pirma sąlyga
prasmingam lietuviškumui.

Bibliografija:
1. Akademinė Skautija, Čikaga, 1954 m.
2. A.S.S. Saviveiklos Konspektas, Urbana,
1958 m.
S.Mūsų Vytis, Čikaga, 1953-1959 m.
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ASS PERSPEKTYVOJE

Dabarties įvertinimas
ir ateities gairės
Akademinio Skautų Sąjūdžio organiza
cini gyvenimą galima būtų suskirstyti i
tris laikotarpius. Pirmas laikotarpis tai
Studenčių Skaučių Draugovės ir Korp!
Vytis veikimas Nepriklausomoje Lietuvo
je, antras — SSD ir Korp! Vytis atkūrimas
tremtyje ir jų, apjungtų Akademiniame
Skautų Sąjūdyje, veikimas tremties metais
Vokietijoje ir užjūrio kraštuose, ir trečias
laikotarpis — akademinių skautiškų kor
poracijų ir organizacijų veikimas jau po
įsikūrimo pastovesniam gyvenimui už
tėvynės ribų.
8

Labai yra lengva apibrėžti pirmąjį lai
kotarpį, nes jis apima tuos metus, kai SSD
ir Korp! Vytis veikė Lietuvoje ir organiza
cijos eilėse buvo savame krašte gimęs,
užaugęs ir lietuviškas aukštesniąsias mo
kyklas išėjęs jaunimas. Kiek sunkiau yra
pravesti liniją tarp antrojo ir trečiojo lai
kotarpio, nes ir vienas ir kitas vyko už
Tėvynės ribų, svetimuose kraštuose.
Tačiau antrasis laikotarpis turi tą būdingą
bruožą, kad organizacijos narių daugumą
sudarė jaunimas, kuris buvo gimęs ir iš
mokslintas Lietuvoje ar aukštesnius
mokslus (high school) ėjęs lietuviškose
tremtinių mokyklose.
Visais laikais Akademinis Skautų
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Sąjūdis nebuvo organizaciniai sustingęs ir
vis ieškojo naujų formų savo veikimui pa
gyvinti. Todėl nieko nėra nuostabaus, kad
keičiantis ASS narių sudėčiai, atsirado su
manymų keisti organizacinę formą ir
ieškoti naujų kelių ASS idealams įgyven
dinti. 1960 m. balandžio mėnesį ASD ir
Korp! Vytis buvo sujungti i Studentų Skau
tų Sąjungą, o filisteriai buvo išskirti j
atskirą organizaciją. Bet organizacinė
praktika parodė, kad ASD ir Korp! Vytis
suliejimas j vieną organizaciją ir filisterių
visiškas išskyrimas iš korporacijos gyveni
mo daugelyje vietovių nebuvo galima
įvykdyti, nerizikuojant sužlugdyti
korporacijų veikimo. 1962 m. birželio
mėnesį buvo atstatytas savarankus
ASD ir Korp! Vytis organizacinis veiki
mas. Tuo pačiu metu buvo nutarta suda
ryti ASS centro vadovybę, kuri vadovau
tų ASS kaip atskirai šakai Lietuvių Skau
tų Sąjungoje.
ASS išskyrimas į atskirą šaką Lietuvių
Skautų Sąjungoje yra didelės svarbos
įvykis ASS organizaciniame gyvenime. Iš
esmės nėra jau taip svarbu, kad mes dabar
formaliai daugiau nebepriklausome Skau
čių Seserijai ir Skautų Brolijai. Mūsų
ryšiai su Seserija ir Brolija nėra visad buvę
labai tamprūs. Akademinio Skautų Sąjū
džio išskyrimo į atskirą šaką faktas yra tuo
reikšmingas, kad naujoji ASS centro
vadovybė
bus
savarankus, cen
tralizuotas ir veiksmingas organas, turin
tis sąlygas konkrečiai į ASS įeinančių kor
poracijų organizaciniam darbui.
Studentavimo laikas yra trumpas. Jis
paprastai trunka 4-5 metus. Todėl yra visai
natūralu, kad ASD ir Korp! Vytis skyrių
ir centro valdybų perrinkimas būtų atlie
kamas kasmet. Bet kol praeina rinkiminė
procedūra, kol perduodamos pareigos nau
joms valdyboms, jei dar išmesime atosto
gų laikotarpį, tai veikimui nedaug belie
ka laiko. Veikti dar būtų galima, bet ką jau
bekalbėti apie planavimą ar didesnių dar

bų atlikimą, kai tam visam reikia ilgesnio
laiko ir didesnio darbininkų kolektyvo.
I ši skyrelį telpa penki pasisakymai ASS
klausimais. Autorių tema buvo laisvai apibrėž
ta: žvilgsnis į dabartini ASS, i jo kintanti veidą,
i jame iškilusias problemas, i jo viltis, ar į jo
ateiti, žodžiu, autoriai buvo prašyti rašyti tai,
„kas labiausiai ant širdies guli”. Tebuvo vienas
reikalavimas — nuoširdumas. Pasisakymai yra
diskusiniai Red.

Dabar, kai ASS centro vadovybėje bus tre
jų metų laikui išrinkti ASS pirmininkas ir
jo pavaduotojas, jie duos ASS vadovybei di
desnį pastovumą ir tęstinumą, ir, nors
korporacijų ir FSS vadovybės keisis kas
metai, jie galės, komisijų ar pakviestų
atskirų asmenų patelkiami, išdirbti planus
visai ASS veiklai, o taip pat paruošti ir pa
teikti reikalingą medžiagą korporacijų
veiklai.
Tas ASS organizacinis persitvarkymas
yra atliktas visai laiku, nes šiuo metu jau
esame įžengę į trečiąjį mūsų organizacijos
laikotarpį, kai ASS eilėsna stoja jaunimas,
kuris yra išmokęs lietuvių kalbą iš savo
tėvų, bet jau augęs svetimoje aplinkoje ir
turi susidaręs ne tik neryškų savo tėvų
gimtojo krašto vaizdą, bet turi nepilną Lie
tuvos istorijos, literatūros ir kultūrinių
atsiekimų žinojimą.
Atsižiūrint į šias naujas aplinkybes,
akademinis skautiškas jaunimas turėtų
daugiau dėmesio kreipti į Lietuvos krašto,
istorijos, tautosakos ir lietuviškų papročių
bei tradicijų pažinimą. Mūsų jaunimas
turėtų daugiau išmokti lietuviškų dainų.
Tam reikia turėti medžiagos, kurią turėtų
padėti surasti ir paruošti naujoji ASS cen
tro vadovybė.
Be to, ASS Vadija turėtų suorganizuoti
ASS spaudos skyrių, kuris rūpintųsi mūsų
periodinės spaudos išugdymu ir atskirų
studijų išleidimu skautiškos ideologijos ir
tautinio auklėjimo klausimais. Filisterių
Skautų Sąjungoje yra didelis aktyvas as
menų, išėjusių akademikų skautų mokyk-
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lą praktikoje. Tas aktyvas turėtų būti
pilnai panaudotas, kaip spaudos, taip ir
programai
reikalingos
medžiagos
paruošimo darbui atlikti.
Turėtume artimiau susipažinti su kitų
tautų akademinių skautiškų organizacijų
veiklos būdais, kad galėtume ką nors naujo
ir mūsų organizacijai naudingo išmokti. Iš
savo pusės turėtume nepraleisti progos per
tarptautinę skautų spaudą pasakyti kitų
tautų sesėms ir broliams, ko mes atsiekė
me per beveik keturių dešimčių metų
veikimo laiką. Tasai darbas galės būti
sėkmingai atliktas per ASS Vadijos vadovą
tarptautiniams reikalams.
Akademinių skautiškų vienetų išskyri
mas iš Seserijos ir Brolijos į trečią sava
rankišką šaką Lietuvių Skautų Sąjungoje
neturėtų neigiamai atsiliepti į gerų santy
kių palaikymą su sesėmis skautėmis ir
broliais skautais. Akademikų skautų-čių
korporacijų valdybos turėtų glaudžiai ben
dradarbiauti su kitų skautiškų vienetų
vadovais, o akademikės skautės ir akade
mikai skautai turėtų, kaip ir seniau,
aktingai dirbti vadovavimo darbą skautiš
kuose vienetuose, kur šitoji talka yra rei
kalinga.
Čia pateikti ateities darbų pasiūlymai,
mano giliu įsitikinimu, pagyvintų veikimą
ir idėjiniai sustiprintų mūsų organizaciją.
Fil. E. Korzonas

Sentimentas — jaunųjų žaidimas,
o pasenusių paguoda
Redaktorius prašo parašyti ką nors
trumpo apie Sąjūdį. Norėjau jau atsisaki
nėti, bet atsiminęs, kaip nesmagu pačiam
prašant kai kiti atsisakinėja, sutikau. Apie
ką rašyti? Praėjusius kelerius metus teko
būti daugiau pasyviu Sąjūdžio nariu, taigi
ir to laikotarpio organizacinio pulso vidi
niai neišgyvenau. Lieka pastabos bei kri
tiški komentarai.
Akademinio Skautų Sąjūdžio gajumas
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aiškiai rodėsi ir paskutiniuosius kelis
metus. Organizacinis dinamiškumas vėl
davė persitvarkymus ir naują statutą. Sto
vyklose netrūksta nei entuziazmo nei da
lyvių. Naujos pavardės ir pagal mūsų skalę
impresyvūs narių skaičiai. Su Korp! Gin
taras vis dar kovojama dėl principinės
organizacinės tvarkos. Deja, šis nėra prin
cipų amžius, o dominuojantis pragmatiškumas taip lengvai nepasiduos. Skautų Są
jungos vadovybėje, panaikinus „asmeny
bės kultą”, dominuoja akademikai. Čia
pasireiškia organizacinis sistematingumas
ir paprastas, be fanfarų triukšmo, darbas.
Sąjūdžio programa, kultūrinis-intelektualinis mentalitetas tiesioginai proporcingas
laikotarpio ir vietovės studentiškam narių
lygiui. Gal ne bendram vidurkiui, bet vado
vaujančios grupės mentalitetui. Tai
visuomet įrodė vietovių ir laikotarpių
veiklos skirtybės. Organizacijos centrinis
autoritetas silpnas ir daugiau formalisti
nis.
Štai trumpas kritiškas žvilgsnis.
Apsižvalgius, nėra tragiška. Prieš keletą
metų atsimenu save ir bendralaikius stu
dentavimo draugus beveik pergyvenančius
organizacijos „paskutinio mohikano” roles.
Buvo apsirikta — savisvarbos iliuzija per
daug sirgta. O ta iliuzija mūsų lietuviška
me visuomeniniame gyvenime yra gana
chroniška ir demonstratyviai sensacinga.
Aukščiau komentuoti dalykai daugiau
liečia Sąjūdžio studentiškąjį elementą, bei
aktyvią vyresniųjų mažumą, veikiančią
Skautų Sąjungoje bei Sąjūdžio organiza
ciniuose veiksniuose. Iš tikrųjų norėjau
rašyti apie Filisterių Sąjungą. Kur yra fi
listeriai? Ką jie veikia? Asmeniškai apie
juos dažniausia išgirstame per nuostabiai
išvystytą nematomą mūsų grupės komuni
kacijos būdą. Žinios ateina ir viskas. O
greitis tai nuostabus. Greičiausiai savi ir
„paraudę” erdvių satelitai padeda.
Dovanokite, nuklydau. Grįžkime prie
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įsteigtos Filisterių sąjungos ir jos veiklos.
Kad šiek tiek veikiame yra faktas. Bet
kaip veikiame? Nėra to, kas buvo pergy
venant studentavimo laikus. Su tuo grei
čiausiai sutiksite visi. Tai praeitis, kurią
galima sugrąžinti tik vienai ar kitai senti
mentaliai akimirkai. Bet nėra to, kas,
mano nuomone, yra būtina, progreso —
tobulėjimo visose veiklos frazėse. Statiškas
triukšmas, tai pragaištinga kliūtis progre
suojančio mentaliteto komunikacijai.
Štai filisterių susirinkimo vaizdas. Vis
nepajėgiame sumokėti nario mokestį.
Filmą be komentarų. Ginčai kas turi teisę
nekandidatuoti į valdybą (mūsų narių pa
razitinis išsigimimas). Paskaita, kurią
seka diskusijos. Tačiau paskaitos studen
tavimo laikais geriau buvo paruošiamos ir
atidžiau išklausomos bei komentuojamos.
Šiuo momentu noriu atpasakoti sapną,
kuris buvo štai koks: Atrodo, kad buvau
jau gerokai pražilęs ir šešiasdešimtį
besiekiąs. Kaip pritinka pagal amžių,
vaikai jau studijavo ir junjorais kandida
tavo. Štai dalyvauju filisterių susirinkime,
ir ne bet kur, o Čikagoje Jaunimo Namuo
se. Tie patys veidai, nors ir raukšlėti — tik
viršūnės daugiausia praplikusios. Iždinin
kas mėgina išrinkti dešimtmetį atgal ne
sumokėtą nario mokestį. Baliaus rengimo
komiteto pranešimas ir paskaita apie kul
tūrinį bendradarbiavimą su kraštu. O dar
kokios diskusijos pasidalinus lygiomis už
ir prieš! Pabudau išprakaitavęs. Manau
komentuoti nereikia.
Gerbiamieji! Jeigu turime savą organi
zaciją, tai turėkime ją gyvą, progresuojan
čią, su subrendusiam ir studijas baigusiam
individui tinkama programa, užsimoji
mais ir darbais. Organizaciją, kurios kiek
vienas narys atiduoda kitur neišnaudotą
savo potencialą. Organizaciją, kuri nebijo
tų keistis jei to reikalautų laiko sąlygos bei
narių mentalitetas. Organizaciją, kuriai
nerūpėtų statutų keitimo komisijos, bet
konkretūs, kad ir riboti trumpalaikiai

uždaviniai. Ojų netrūksta. Gyvenimo tiks
las yra ne gyvuliškas vegetavimas, bet
žmogiškas įsipareigojimas, ieškojimas, sie
kimas, užsiangažiavimas. Tai ne aplinkos
panorama, bet savyje išgyvenimo drama.
Žodžiai ir užsimojimai liks tik iliuzijos
jeigu nieko nebus daroma. Manau, kad
jeigu Filisterių Sąjunga aiškiai neužsian
gažuos ir neapsispręs aiškiems darbams ir
tikslams, tai ji nereikalinga. Tada geriau
tegu vienas, antras, kuris turi tam poten
cialą, dirba su skautų vienetais. Tegu tre
čias, ketvirtas pereina į realų gyvą
kultūrinį ar kūrybinį bei visuomeninį lie
tuvišką gyvenimą. O kiti, šiaip ar taip, ki
tokio gyvenimo ritmu alsuoja.
Adomas Mickevičius

Apatija
Sesė Luyda, savo redaguojamame sky
relyje „Kur Dingo Mūsų Etiketas”, daugelį
kartų kėlė mūsų organizacijos trūkumus
arba ydas, susiejusias su narių elgesiu.
Prie šių jos minčių manau reikėtų pridėti
dar vieną nepageidaujamą pasireiškimą,
kuris gal ir nėra tiesioginiai susietas su eti
ketu, bet kurį vistiek būtų galima priskir
ti prie organizacinių ydų — tai APATIJĄ.
Žvilgterėkime aplink ir paklauskime
patys savęs, kodėl jau taip įpuolėme į apa
tiją? Ką turime daryti, kad išjos išeitume?

Apatija, tokia, kokią aš ją matau,
turbūt plačiausia yda, įsikerojusi filisterių
tarpe. Norom, nenorom prisimena tie
studentiškos dainos žodžiai: „Kur dingo tie
kurie kaidais’ prieš nieką nedrebėjo...” ir
prieš akis stojasi veidai mūsų darbščiųjų
akademikų, kurie dar taip neseniai buvo
organizacijos tvirtaisiais ramsčiais, o šian
dien... jau nubyrėjo į „atsarginių” eiles.
Gaila, bet gyvenimas jau turbūt taip yra
sutvarkytas, kad žmogui senstant, dingsta
ir jo energija.
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Apatiją aš matau bent keliose mūsų
organizacijos plotmėse. Stipriausiai ji
reiškiasi nario mokesčio mokėjime. Visi
žinome koks sunkus uždavinys valdyboms
yra mokesčio išrinkimas. Gerai jei dar
iždininkas būna agresyvus ir drąsus — ta
da jis griebia narius už apykaklės ir purtyte išpurto tuos kelis dolerius, tačiau ką
turi daryti tas iždininkas, kuriam trūksta
fizinės jėgos ar drąsos? Toks skyrius daž
niausia lieka be pinigų ir tuo pačiu nuken
čia visi kiti organizacijos reikalai, kaip kad
centriniai organai, Ad Meliorem leidimas,
Mūsų Vytis, literatūrinių premijų skyri
mas ar bendrai akademiškas-visuomeniškas veikimas, nes, kaip žinote, tie keli na
rio mokesčio doleriai nepalieka vien tik
skyriaus kasoje, bet yra siunčiami toliau,
tuo įgalindami įvairius kitus darbus.
Sesės-broliai, mokėdami nario mokestį,
atlikime savo pareigą ir pajuskime kad tai
nėra mums jau toks nepakeliamas sunku
mas; priešingai tai turi būti garbė ir pasi
didžiavimas, kad savo dalimi mes priside
dame prie palaikymo bei išugdymo tos, dar
jaunystėje pamiltos, organizacijos.
Antroje vietoje apatiją užtinkame Mūsų
Vytis prenumeravime. Nuostabu, kai žvilg
teri į skaitytojų sąrašus — kiek maža juose
filisterių. Daug daugiau yra ne akademi
kų skaitančių mūsų žurnalą, negu tų,
kuriems organizacijos leidinys turėtų būti
arčiausia prie širdies.
Trečioje vietoje (tačiau, gaila, ne pasku
tinėje) paminėta yra apatija, pasireiškianti
valdybų rinkimuose. Kaip pavyzdį, paim
kime kad ir mūsų X skyrių. Jo sąrašuose
matome šimtus filisterių, kurių didelė dau
guma dar tebedalyvauja įvairiausioje orga
nizacinėje bei visuomeninėje veikloje.
Tačiau kai buvo šaukiamas susirinkimas
naujai valdybai išrinkti, į jį teikėsi ateiti
tik aštuoniolika narių. Na ir, žinoma, čia
prasidėjo „rinkiminė komedija” — vos tik
spėjo kurs vieną iš dalyvaujančiųjų iš-
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statyti į kandidatus, kaip tuoj pasipylė
kandidatų graudūs išsisukinėjimai,
atsiprašinėjimai bei kitokie, būti ar nebūti,
pasiteisinimai. Iš šalies stebint, tikrai net
koktu darėsi. Gera dar kad liko keletas
drąsuolių, kurie organizacijos reikalus
laikė aukščiau už savo asmeninius malo
numus — iš tų ir išrinko naują valdybą.
Pabaigai, nenoriu bartis ar mokyti fili
sterių, kaip reikia savo gyvenimą tvarky
ti, vien tik noriu palinkėti, kad sekančiais
veiklos metais filisteriai ir apskritai visi
kiti nariai, plačiau įsijungtų į aktyviųjų
eiles ir kad neleistų apatijai išbraukti
mūsų garbingos organizacijos iš gyvųjų
tarpo. Ad Meliorem!
Fil. Vyt. Šliūpas
Dvi didelės bėdos yra sugriebę Aka
deminį Skautų Sąjūdį. Būtent — studentai
kenčia nuo idėjinės tuštumos, o filisteriai
nepajėgia prilaikyti daugelio baigusiųjų
studijas. Kitaip sakant — jaunimas serga
kokybe, o senimas — kiekybe.
Pažvelkime į paskutinųjų metų Korp!
Vytis ir ASD veiklą. Į akis krenta gausybė
pasilinksminimų, vakaruškų, ir tik retas
atvejis, kur prasiveržia studentiškasjaunatviškas idealizavimas, pasiauko
jimas. Lietuvių Studentų Sąjunga rodo tik
neaiškius gyvybės ženklus. Pagrindinis
studentų darbas — esą studentų leidžiamas
Lituanus — yra filisterių pečiais
stumiamas. Neabejoju, kad, jei filisteriai
iš Lituanus darbo pasitrauktų, tas
žurnalas sustotų, kaip sustojo Studentų
Gairės, kai filisteriai pasitraukė iš redakci
jos. Ar buvo girdimas studentų balsas
Kultūros Kongreso metu? — Kaž kas
apgailestavo, kad jaunimo neįsileido.
Tačiau mūsų studentų protesto ar
pasitenkinimo balsų dėl to kongreso
nebuvo girdėti, tartum jų kultūrinės
veiklos gairės neliestų. Kokie studentų
nuopelnai lietuvių tautos laisvės kovoje?
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— Jų nesimato. Ar nebuvo galima Kubos
krizės metu pravesti plačią laiškų rašymo

akciją, organizuoti demonstracijas, reika
lauti pašalinti Sovietų bazes iš visų paverg
tųjų kraštų? Rašant šias eilutes, yra pa
vojus, kad Vengrijos klausimas gali būti
išbrauktas iš Jungtinių Tautų darbotvar
kės. Ar netiktų mūsų studentams pasisa
kyti prieš tokią galimybę. Ar išleistas, ar

bent paremtas koks vertingas literatūri-

nis-muzikinis-mokslinis leidinys? Ar galvo
jama, kaip tinkamai pagerbti ir įvertinti
mūsų dar gyvus Nepriklausomybės Akto
Signatarus — prel. Šaulį ir prof. Kairį? Ar

iš viso mūsų studentų balsas efektingai
girdimas kurioj nors periodinėj spaudoj,
kur studentai galėtų turėti daug įtakos,
formuojant mūsų visuomenės nuomonę
vienu ar kitu klausimu? Ar nelaikąs pasi
sakyti „kultūrinio glėbesčiavimosi”
klausimu? Ar nebūtų prasminga (gal su
latviais ir estais) suorganizuoti 1,000,000
parašų peticiją Prezidentui, pasisakant dėl
sovietinės okupacijos Lietuvoje ir visam
Pabaltyj panaikinimo? Ar pajudėjo bent
kiek į priekį jaunimo literatūros metraščio
išleidimas? (Toks užsimojimas buvo prieš
keletą metų. Ir redaktorius tam darbui jau
buvo rastas, ir sutikęs).
Kadangi į visus šiuos klausimus (jų yra

žymiai daugiau) be sąžinės graužimo galiu
atsakyti neigiamai, todėl ir tvirtinu, kad

studentus yra apsėdusi idėjinė tuštuma.
Vertingų ir studentams tinkamų darbų yra
begalės. Reikia ir drąsos juos pradėti, entu
ziazmo juos tęsti ir ištvermės juos užbaig
ti. Vien sušukimas ,,Ad meliorem” nekels
mus aukščiau. Mūsų darbai turėtų lietu

viškai visuomenei šaukti, kad akademikai

skautai eina „Ad meliorem” keliu. Siūlau:
sudaryti iš trijų įžvalgių filisterių pataria
mąją grupę Korp! Vytis ir ASD centro val
dyboms. Šie trys žmonės turėtų būti
plataus akiračio, veiksmingi, praktiški,
nusimaną lietuviškuose ir tarptautiniuose

reikaluose. Jie turėtų būti studentų
„įkvėpimo šaltinis” ir imti dalį atsakomy
bės už tai, kas yra padaryta ar nepadaryta.
Su filisteriais padėtis yra kita. Turime
žmonių, kuriais ne tik akademikai skau
tai, bet visa lietuviškoji skautija ir net
lietuvių tauta gali didžiuotis: skautiškos
vadovybės aukščiausiuose postuose A.
Dundzila, E. Vilkas, V. Šliūpas; mokslinė
je srityje — prof St. Kolupaila, prof. Ig.
Končius, dr. A. Avižienis, dr. R. Viskanta;

Lietuvių Bendruomenėje — V. Kamantas;
žurnalų vyr. redaktoriai: Lituanus — A.
Mickevičius, Mūsų Vyčio — V. Germanas;

politikoj —• T. Remeikis; raštijoj — Br.
Kviklys, A. Musteikis; mene — K. Zapkus.
Be abejo, šį sąrašą būtų galima gerokai
praplėsti, tačiau ir tai sudarytų tik sauje
lę žmonių, kurie pereina per Korp! Vytis
ir ASD gretas. Kiti nubyra. Ir tai yra bene
didžiausia FSS problema. Juk ASD ir

Korp! Vytis sudaro didžiausią studentų
grupę. (Bent taip rodė T. Remeikio anketa
prieš keletą metų.) Tad ar neturėtų ir
mūsų filisteriai būti gausesni už kitų or
ganizacijų alumnus? Turėtų, bet taip nėra.
Man rodos, FSS nepatraukli yra todėl, kad
iki šiol dar neatrado savo kelio, išskyrus
tai, kad Jungia studijas baigusius skautus-skautes”. To organizacijai nepakanka.

Gal būt ta „idėjinė tuštuma” pas studen
tus yra viena iš priežasčių, kuri nepajėgia
pakankamai uždegti studentus ir juos pri
laikyti prie FSS.
Ne šių pastabų tikslas siūlyti FSS-gai
realios ir prasmingos veiklos gaires.
(Galima būtų kai ką įvykdyti iš aukščiau
minėtų užklausimų). Noriu tik atkreipti

dėmesį, kad FSS kaip organizacija nerodo
tendencijos augti. Atvirai šnekantįjį mie
ga. Tikiuosi, kad šis miegas yra tik meškos
miegas, t.y. bus miegama tik vieną sezoną.

Jei šis miegas užsitęs daugiau kaip vieną
sezoną, kils įtarimas, kad meška jau nebe
gyva.
Fil. Romas Kezys
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ASS dinamiškasis organas visada buvo
jos studijuojanti, aktyvioji narių grupė. Ji
duoda organizacijai linkmę, spalvą ir vardą
visuomenėje. Narys išsijungęs iš tos grupės
automatiškai nustoja sukęs jos ratus, nors
dar ir bėga kurį laiką su ja iš užsilikusios
inercijos. Kai ta energija pasibaigia, jis pa
mato, kad kažkur užsibuvo, kad organiza
cija jau yra sparčiai pabėgėjus pirmyn ir
kad jam yra likus vienintelė galimybė ją
sekti.
Sekti organizaciją nėra taip sunku, jei
yra noro ją suprasti ir surasti joje intere
są, tuo įsigyjant joje sau vietą. Visi, kurie
nori, gali rasti būdų prisidėti prie organi
zacinės veiklos. Vieniem užtenka, laiks
nuo laiko, aplankius aktyviąją grupę pri
siminti savo pergyvenimus joje, kiti nori
sekti grupės veiklą ir semtis iš jos jaunat
viškos dvasios, minčių ir darbų. Dar kiti
randa joje vietą, prisidėdami savo patari
mais ar patirtim.
Tačiau šioje sekimo alegorijoje glūdi
gilus ir baimingas faktas, būtent ar visa
da tai, kas bus sekama bus verta sekti. Gir
dėti pasisakymų, kad organizacija nebėra
tokia kokia buvo sukurta, kad jos veikla
nebe tokia, kokia buvo. Koks galvojimo
keistumas šitaip besiskundžiančių narių.
Tai faktas, kurio net nereikia kartoti. Jie
irgi nebe tokie, kokie buvo. Kiekviena
kultūra turi savo galimumus išraiškai,
kiekviena generacija savo išraiškos būdą.
Yra atskirų generacijų pareiga šią
problemą suprasti, išstudijuoti ir su ja susi
gyventi.
Ši problema, ypač paintensyvinta mūsų
atveju, kadangi yra netik generacijų pasi
keitimas, bet ir kultūrų, su visa savo ver
tybių sistema. Be to, yra dar ir pasimetimo
žymių, kylančių iš vertybių ir ištikimybės
konfliktų, taip kad dalis jaunimo nežino ką
jie turi atstovauti, todėl jiems lengviausia
išeitis neatstovauti nieko. Dažnai kalbama
apie apatiją dabartinėje organizacijos
veikloje, bet ar ieškoma jos priežasties ir
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ar mėginamąją išspręsti? Pastebimas įsiti
kinimų trūkumas, bet ar jiems yra
pateikiama nors viena, veikianti vertybių
sistema, į kurią būtų verta tikėti ir už ją
pasisakyti? Vietoje to jiems yra kišama per
prievartą vis kas buvo kažkur, kažkada,
kas jau atliko savo nustatytą darbą ir at
siekė tikslą.
Reikia pripažinti, kad svetur gyvenda
mas jaunimas save laiko šiek tiek internacionaliu. Jis laiko, kad turi platesnį
pasaulio kultūrų pažinimą, kuris plečia jo
akiratį į gyvenimą. Čia jis dažnai pamato,
kad norėdamas būti objektyvus, ypač savęs
ir tiesos ieškant, jis turi pripažinti arba
visas kultūras arba nė vienos. Mūsų
jaunimas, jei to dar sąmoningai nesiekia,
tai jau regimai eina ta kryptim. Tas atsi
liepia dabartinėje mūsų veikloje. Lietuvy
bė joje priimama kaip faktas, tačiau į ją
nesigilinama. Interesuojamasi organizaci
joje surasti internacionalią, modernią
dvasią, ar tai būtų „La dolce vita” ar
abstrakčių tiesų išraiškų siekimo srityje.
Jaunimas bijo gyvenimo dvilypumo, kurį
kuria jam „namų” ir „universitetų” rei
kalavimai. Nauji vadai žino, kad jie nepa
trauks organizacijai jaunimo, neleisdami
joje sukurti tokios atmosferos, kurią jis
pats laiko modernia ir gal net, savo
kultūros samprata, universalia.
Visi turėtų atsiminti, kad organizacija
turi pareigą jungti savo narius tik dėl užsi
brėžtų principų. Taip pat narys turi teisę
organizacijai priešintis, jei jos principai yra
pažeidžiami. Kitu atžvilgiu organizacija
yra naudinga visiems asmeniškai dėl įvai
rių priežasčių. Viena iš jų, visiems labai
svarbi, bet prieš kurią kaip tik ir yra dau
giausia šiaušiamas!, yra dinamiškas orga
nizacijos kitimas — augimas. Organizaci
ja, kuri eina su savo laiko dvasia, yra ver
tingiausia ir daugiausia individui duodan
ti. Dažnai organizacija, kai kuriems indi
vidams lieka vienintelis prieinamas kon
taktas su jaunimu. Ji jam per savo jaunus
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narius atskleidžia naujus horizontus, ir
duoda progos tolimesniam augimui. Ar
timas bendravimas ugdo viens kito supra
timą ir įvertinimą. Jaunimas gauna ver
tingų patarimų ir žinių, o vyresnieji jau
natviškos dvasios, išvengdami to jiems
pavojingo savęs užsidarymo ir užmigimo
kažkada nusipelnytų laurų pavėsy.
Nariai, kurie nepatenkinti ryškėjančia
ASS kryptimi, jai nieko nepadės, gyvenda
mi jo praeities iliuzijoje. Jei jie norėtų, jie
galėtų greit įsitikinti, kad naujas ASS
veidas nėra jiems nei nusmukimas, nei nu
krypimas nuo originalaus organizacijos
principo. Kas nuostabu ir negali palikti
neįvertinta yra tai, kad organizacija tiek
išlaiko savo principus ir tiek panaši į ori
ginalią, atsiminus kokias audras ir nepa
lankius vandenis ji turėjo perplaukti. Ir tai
yra faktas, pažvelgus į dabartinę ASS
veiklą. Neišmesta nei viena tradicija, gal
tik laikui ir vietai pritaikinta, kad nenu
bluktų. Organizacija atrado tikslą burda
ma akademišką jaunimą į dinamišką būrį,
kuris yra jėga Lietuvos reikalui. Tame
būryje yra nesunku rasti išraiškos naujoms
idėjoms, nes organizacija išmoko toleran
tiškumo. Gal čia ir glūdi jos pasisekimo
paslaptis, o kad ji yra sėkminga, rodo vis
augantis jos narių skaičius.

Dalė Koklytė
V.

Mantautas, IV-ji tautinė stovykla,

MŪSŲ VYČIO
15-os METŲ KELIAS
Prieš 15 metų — 1948.IX.25 d. —
lietuvių tremtinių stovykloje, Memmingeno mieste Vokietijoje, vos 100 egz. tiražu
buvo išleistas kuklutis mašinėle rašytas,
rotatoriumi spausdintas Vyčio biuletenis —
šiandieninio Mūsų Vyčio pirmtakūnas.
Spaudos ir pašto persiuntimo išlaidos
atsėjo 24,70 naujųjų vokiškų markių (apie
6 doleriai), kuriuos suaukojo po valiutos re
formos labai neturtingi ir suvargę keli
vytiečiai. Tai buvo akademinės skautijos
periodikos pradžia. Mat Lietuvoje veikę
akademiniai skautiškieji vienetai savo pe
riodikos (išskyrus 2-3 skautiškų kalendo
rių) neturėjo; jos ir nelabai reikėjo, nes
visas gyvenimas reiškėsi tame pačiame
universitete.
Kuklus, sunkiai išskaitomas ir techniš
kai labai netobulas biuletenis buvo betgi
labai atidžiai skaitomas tų, kuriems jis
buvo skirtas; augo tiražu ir puslapių skai
čiumi. Iš pradžių griežtai ribojęsis tik bro
liškų ryšių palaikymu (visi numeriai buvo
numeruoti ir skiriami tik akademinės
skautijos nariams), greitai ėmė tarnauti ir
būti įdomus skautų vadams — vadovėms,
skautininkams, skautams vyčiams, vyr.
skautėms, vyresnio amžiaus jūros skau
tams. Per pirmuosius trejus metus patiekė
nemažai rimtų akademinio lygio skautiš
kos ideologijos studijų; vienos jų buvo nau
jai sukurtos, kitos gi perspausdintos iš sun
kiai prieinamos skautiškos literatūros, iš
leistos Nepriklausomybės metais. Tuome
tinė mūsų skautiškoji vadovybė, įvertinda
ma Vyčio darbą, 1951 m. pradžioje pa
kvietė laikraštėlį likti oficialiu skautiš
kosios vadovybės, akademinės skaūtijos, o
praktiškai ir visų vyresniojo amžiaus
skautų-čių organu.
1950 m. gegužės mėn. Vyčio spausdini
mas perkeltas į Čikagą, o 1951 m. naujas
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numeris išėjo jau Mūsų Vyčio vardu. Var
do pakeitimo motyvai tik praktiški: tokiu
vardu JAV-bėse iš senų laikų buvo leidžia
mas kitas žurnalas.
Iš jau spėjusių pagelsti laikraštėlio
komplektų galime atsekti ir jo tikslus.
1950.11.16 d. numeryje jie bandyti formu
luoti šitaip: Išlaikyti laisvajame pasauly
je tautiškai gyvą tą tautos dalį, kurios
negali pasiekti okupantas; ugdyti lietuviš
koje kovingoje dvasioje jaunąją kartą, di
dinti tautos gyvybines jėgas, šiam reikalui
naudojant skautų-čių organizaciją ir jos
darbo metodus. Tų pačių metų Šv. Jurgio
šventės proga išleistas Vytis, komen
tuodamas mūsų tikslus, šitaip kalba:
„..jeigu šiandieną reikia laikyti kalavi
ją giliai paslėptą, nereiškia, kad kitaip ne
begalime kariauti. Kai tauta žudoma di
džiosioms galybėms ją atidavus budeliams
(tyliai tam pritariant arba šaltai „iš pado
rumo” reiškiant mažą pasipiktinimą), čia
reikia daryti viską, kad tas lietuvis, kuris
lietuviškai nebegalvoja, sugrįžtų į savo
tautą; kad klumpantis svetimame purve
būtų pakeltas, kad tebesijaučiąs lietuviu
neprarastų vilties, kad kovojantis už lietu
vybę būtų paremtas ir sustiprintas. Skau
tas vytis, vadas, akademikas dargi nėra
eiliniai tautiečiai, o daugiau — Šv. Jurgio
riteriai, Didžiojo Vyčio kariai. Skautas ir
gyventi turi kiek kitaip, kaip kiti. Jis turi
sunkiai dirbti, kad iš jo uždarbio būtų
naudos tėvų žemei; jis turi siekti mokslo
ir specialybės, kad čia nebūtų pastumdėliu
ir negrįžtų namo nieko neišmanančiu; jis
kuria tik lietuvišką šeimą, žinodamas, kad
kitokia yra pražūtis jam pačiam ir kraštui;
jis dirba visuomeninėse organizacijose, kad
sujungtomis jėgomis būtų tęsiama kova.
Pagaliau, jis nepamiršta, kad geriausia
jauno žmogaus būdą formuoja lietuviškoji
skautybė. Skautas iškyla aukščiau politi
nių partijų ir asmeninių ambicijų, savo
tautos likimą statydamas gyvenimo ir
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kovos tikslu”.
Liečiant tikslui atsiekti priemones, tai
Vytyje ir Mūsų Vytyje nerasime
išskaičiuotų didžiųjų filosofinių gudrybių,
pabrėžiant tik pačias paprasčiausias:
sutelkti išeivių vaikus į skiltis, draugoves,
dirbti su skautiškais vienetais, turint gal
voje, jeigu bus pririštas mūsų jaunimas
prie lietuviškojo kamieno, nebus sunkiai
sprendžiamas ir pats lietuvybės išlaikymo
klausimas; vadinasi, veikti ne per
„veiksnius”, partijas, o visiškai priešingai:
iš apačios, per vaikus. Daryti, kad ir labai
mažus, geruosius darbelius, nuo kurių
nėra atleidžiamas nė vienas skautas-ė net
ir tada, kai pasiekia gražaus amžiaus ir
skautiškos uniformos jau seniai nebenešio
ja; padėti nesveikam, neturtingam, nelai
mingam, vaikui ir senam, ypač nelaimingo
atsitikimo, sunkios kelionės metu.
Laikraštis ir tuometinė ASS vadovybė
jau tada, kai mes buvome baisiai netur
tingi, stengėsi organizuoti savigalbos
priemones paremti mokslus einančius
mūsų tautiečius, tiek bestudijuojančius čia,
o ypač pasilikusius Lietuvoje, kurie dėl
savo „socialinės kilmės”, savo ar jų tėvų
lietuviškos veiklos negali gauti okupantų
teikiamų lengvatų. Šiam reikalui jau
anksti buvo sukurtas ir Dr. Vydūno Var
do Šalpos Fondas, iš pradžių tik šiuo tikslu
ir ėjęs, tik pastaraisiais metais, dėl mums
nežinomų motyvų, atsisakęs didžiausios
svarbiausio tikslo dalies.
Vytis ir Mūsų Vytis patys savaime neat
sirado: juos sukūrė žmonės ir pirmoje eilėje
akademikai skautai-ės. Būtų be galo ilga
eilė, jeigu juos visus surašytum; laikas,
vieta ir atmintis to nebeleidžia padaryti.
Tačiau yra pavardžių, kurių bet kuriomis
aplinkybėmis negalima nepaminėti.
Minėtini redaktoriai, redakcinio kolektyvo
nariai, bendradarbiai, dailininkai, fotogra
fai...
Žurnalą įkurti ir 1948-1956 m. eigoje
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L. Grinius — F. S. S. suvažiavimas,
Cleveland, 1965 m.

redaguoti teko man. 1957 m. MV redagavo
Eugenijus Vilkas, 1958 m. Vytenis Stasiš
kis, 1959 m. Algirdas Avižienis, 1960 m.
Adomas Mickevičius, 1961 Antanas Dundzila, o nuo 1962 metų pradžios redaguoja
dabartinis redaktorius Vytautas Ger
manas, dirbęs MV redakcijoje nuo 1958
metų. Techniškųjų redaktorių, red. pava
duotojų tarpe minėtini: Br. Juodelis, J.E.
Gilunas, Alb. Karnius, B. Milaknis, Vyt.
Černius, H. Juknaitis, A. Marchertas, K.
Jėčius ir kiti. Atskirus skyrius vedė ar
šiaipjau redakcijoje dirbo: Ema Pilmonaitė, A. Karnienė, Gabr. Prialgauskaitė, D.
EIvikytė-Vaičiūnienė, G. Gedgaudaitė, N.
Maskaliūnienė, O. Ščiukaitė, L. Čepienė,
Br. Kliorė, I Čepėnaitė-Užgirienė, T.
Remeikis, R. Vėžys, L. Česnaitė, J. Vazbys,
D. Koklytė, Rūta Kviklytė-Kulikauskienė,
D. Bulgarauskaitė, D. Tijūnėlis, L. Pet
rauskaitė, S. Grėbliūnas, R. Kezys, G.
Penikas, J. Tamulaitis, R. Cinką ir dau
gelis kitų.
Skoningais ir gražiais viršeliais MV
puošė dailininkai: Paulius Augius (A.A.),
Alg. Kurauskas, L. Klimas, A. ViliušytėMartienė, V. Raulinaitė, Ad. Šermukšnis,
Ada Korsakaitė, Stepas Makarevičius, B.
Milaknis, P. Jasiukonis, K. Zapkus, J.
Šapkus, K. Mikėnas, Z. Biliūnaitė, Dalė
Meilutė, A. Trinkūnas, V. Pavilčiūtė, B.
Bulotaitė, V. Vizbaras, Beata Trumpauskaitė, Br. Jameikienė, Aid. Simutytė, R.
Cinką, A. Skuodaitė ir kiti.

MV administravo: E. Vilkas, A.
Karaliūnas, L. Knopfmileris, V. Namikas,
Ant. Paužuolis, H. Bokas, padedami talki
ninkų. Šie asmenys per eilę metų sukau
pė MV išleidimui reikalingą pinigų sumą,
ypač kai padidėjo išlaidos 1953 m. MV-čiui
perėjus į spaustuvę. Čia prisimintini ir
nuoširdūs platintojai bei aukotojai.
Nuoširdžiai prisimenu kai kurių auko
tojų pavardes. Bene pirmuoju buvo fil. G.
Juškėnas, prisiuntęs 10 vokiškų markių
(naujųjų!)ir 500 lapų rotatorinio popie
riaus. Maždaug tuo pačiu laiku V.
Stasiškis prisiuntė 5 DM. Panašiu būdu
parėmė K. Kasperavičius (A.A.), Ap.
Treinys, V. Augulis ir kt. Veikliausi šal
poje buvo Pabaltijo universiteto, Freiburgo, Stuttgarto skyriai. Bet labiausia man
iš atminties neišdildo Aldonos Viliušytės
(dabar Martienė, mokytoja, taut, šokių
specialistė) auka. Kai gyvendamas Schw.
Gmuendo stovyklos palėpėje spausdinau
MV ir jam išsiuntinėti trūko lėšų, ji neti
kėtai, niekieno neprašyta, neraginama at
nešė laikraščiui ar ne 20-30 DM. Tai buvo,
rodosi, didžioji pusė mėnesinės algos, kurią
ji gaudavo kaip stovyklos vaikų darželio
mokytoja. Kai aš tiek daug pinigų nenorė
jau priimti ir bandžiau bent dalį grąžinti
atgal, ji išbėgo iš redakcijos, sakydama:
„Brolis skautininkas daugiau duodi ir dau
giau aukoji”. Ši jos auka nebuvo paskuti
nė, atvirkščiai, virto nuolatine, periodiška
ir kartojosi kelius mėnesius, kol darželis
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buvo uždarytas ir ji nebegaudavo atlygi
nimo. Panašių geradarių buvo ir daugiau.
Jų aukas galima lyginti „našlės skati
kui”. Aš nežinau ar dabartinis MV, jau
išaugęs į gražų iliustruotą žurnalą, dabar
turi tokių geradarių iš jau kartais labiau
praturtėjusių ASS narių tarpo?
1953 metai labai svarbūs MV gyveni
me: tada jis iš rotatorinio persilaužė į
spaustuvėje spausdintą. Ilgai dėl to
delsėme, svarstėme, diskutavome. Svar
styklių lėkštė persvėrė į spaustuvės pusę,
kai clevelandiškė filisterė M. Barniškaitė
ant jos padėjo apie 120 naujų prenumera
torių, pati viena juos surinkusi ir gražiai
atsiskaičiusi. Pirmąjį numerį rinkome linotipu mažytėlėje brolių Šulaičių spaustu
vėlėje, įruoštoje paprastame garaže. Spaus
dinti vežėme į kitą, susegti į trečią, o nu
plauti į ketvirtąją spaustuvę. Laikraštėlis
išėjo labai murzinas, kad ir gražiai papuoš
tas dail. A. Kurausko vinjetėmis ir dail. P.
Augiaus skoningu skautišku viršeliu. La
bai nuvargę jį bespausdindami ir nežmo
niškai išsitepę spaustuvės dažais, mudu su
tech, redaktorium Albinu Karnium (labai
sumaniu ir skautišku vyru!) apsisprendė
me pereiti į brangesnę dr. Mykolo Morkū
no spaustuvę, kurioje MV spausdinamas ir
dabar.
MV brošiūruoti, kad išeitų pigiau, su
tarėme atlikti Čikagos ASS narių talka. Ši
tradicija, įvesta gal apie 1951 metus, tęsia
ma ir toliau. Ji turi dvejopą naudą: spaus
tuvė atskaito tam tikrą sumą, o susirinkę
nariai gražiai pabendrauja.
Panašiu būdu kartais, daugiau ar
mažiau sėkmingai, atliekama ir ekspedicija.

Per 15 metų MV puslapius kūrė gal keli
šimtai bendradarbių, iš jų kai kurių nebėra
ir gyvųjų tarpe. Skaitytojai, bendradarbiai
ir redakcijos nariai čia sudarydavo it vieną
darnią šeimą, kurioje labai retai būdavo
nuomonių skirtumų ir tai tik neesminiuose
reikaluose. Tie šimtai redakcijos ir admi
nistracijos bendradarbių per 15 metų
parodė didelį pasišventimą, nesgi nė vienas
iš jų nėra paėmęs nė cento atlyginimo už
savo darbą. Taigi MV yra tik didelio jaunų
žmonių pasišventimo idėjinis kūdikis.
Per eilę metų keitėsi MV forma, forma
tas, rašiniai. Iš pradžių, mūsų sukurtas, jis
buvo skautiškas ir tik skautiškas, vėliau,
kitų redaktorių tvarkomas, kiek pakeistas
nors iš esmės ir neatitolintas nuo skautybės. Bene didžiausią įnašą skautams vado
vams yra davęs MV redakcijos narys senį.
Antanas Saulaitis Jr. SJ, 1959-1960 m.
labai vykusiai redagavęs ir prie MV leidęs
priedą skautų vadovams „Budžiu”. Prie
MV buvo išleista keletas stambesnių vei
kalėlių skautiškais klausimas, jų tarpe
„Skautai ir pasaulėžiūra” (prof. St. Šal
kauskio), „Skautiški žaidimai” (B. Mont
vilos, K. Dineikos), „Akademinė Skautija”
(Br. Kviklio) ir keliolika kitų. Kartais net
gaila, kad dabar ši praktika nebetęsiama.
Kaip MV įkūrėjui ir pirmajam redakto
riui, man labai malonu sveikinti dabarti
nius MV redakcijos darbuotojus ir pasi
džiaugti, kad tęsiama žurnalo leidimo tra
dicija. Aš neįtaigoju MV leidėjus ir redak
torius, kad MV būtų išaugintas į kokį ne
paprastą žurnalą, tačiau labai norėčiau,
kad jis dar ilgus metus nebūtų nuvertin
tas ar nuskautintas. •
Bronius Kviklys

FU. Bronius Kviklys
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MŪSŲ VYTIS
REDAKTORIŲ IR ADMINISTRATORIŲ SĄRAŠAS

1948
1949
1950
1951

redaktoriai
Bronius Kviklys
Bronius Kviklys, V. Baukytė
Bronius Kviklys
Bronius Kviklys

1952
1953
1954
1955

Bronius
Bronius
Bronius
Bronius

1956
1957
1958
1959

Bronius Kviklys
Eugenijus Vilkas
Vytenis Stasiškis (Statkus)
Algis Avižienis,
Adomas Mickevičius
Adomas Mickevičius
Antanas Dundzila
Vytautas Germanas
Vytautas Germanas
Vytautas Germanas
Vytautas Germanas
---Rimantas Griškelis
Rimantas Griškelis
Ramunė Kviklytė
Ramunė Kviklytė
Ramunė Kviklytė
Ramunė Kviklytė
Ramunė Kviklytė
Liūtas Grinius
Liūtas Grinius
Liūtas Grinius,
Rimantas Griškelis
Antanas Saulaitis, SJ
Antanas Saulaitis, SJ
Antanas Saulaitis, SJ
Juozas Toliušis

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Kviklys
Kviklys
Kviklys
Kviklys

Juozas Toliušis
Juozas Toliušis
Juozas Toliušis
Juozas Toliušis
Juozas Toliušis,
Vilija Vakarytė
1986 Vilija Vakarytė,
Jonas Dainauskas

1981
1982
1983
1984
1985

administratoriai

Eugenijus Vilkas
Eugenijus Vilkas,
Aleksandras Karaliūnas
Aleksandras Karaliūnas
Aleksandras Karaliūnas
Leonas Knopfmileris
Leonas Knopfmileris.
A. Karaliūnas
A. Karaliūnas
Vytas Namikas
Vytas Namikas
Vytas Namikas,
Antanas Paužuolis
Antanas Paužuolis
Antanas Paužuolis
Henrikas Bokas
Henrikas Bokas
Eduardas Zabarskas
Eduardas Zabarskas
Jonas Tamulaitis
Jonas Tamulaitis
Jonas Tamulaitis
Jonas Tamulaitis
Jonas Tamulaitis
Alfredas Kleinaitis
Alfredas Kleinaitis
Alfredas Kleinaitis
Alfredas Kleinaitis
Alfredas Kleinaitis

Alfredas Kleinaitis
Alfredas Kleinaitis
Alfredas Kleinaitis
Alfredas Kleinaitis,
Danutė Korzonienė
Danutė Korzonienė
Danutė Korzonienė
Danutė Korzonienė
Danutė Korzonienė
Rita ir Rimantas Penčylos
Rita ir Rimantas Penčylos
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FONDO VADOVŲ ŽODIS
Fil. V. Mikūnas

Šis gražus vakaras yra skirtas mūsų
džiaugsmui ir persvarstymui. Džiaugiamės
ankstyvo pavasario daigu, kuris per dvide
šimt penkerius metus išaugo į stamboką
medį — Vydūno Jaunimo Fondą. Susuma
vome jo darbo rezultatus, kurie teikia kū
rėjams ir darbuotojams pasitenkinimą ir
džiaugsmą. Dirbo daug žmonių ir ilgas va
landas, kad pasaulį, anot Robert Baden
Powell, paliktų gražesnį negu jį rado.
Persvarstymų metas reikalingas tam,
kad rastume naudinga ir reikalinga dirb
ti toliau iki Fondo paslaugų bus reikalin
ga lietuviška išeivija. Pagaliau per 25 me
tus Fondas kontaktus su visuomene turėjo
tik Fondo vajuose. Išvystymas platesnio
visuomeninio bendradarbiavimo yra svar
bus veiksnys tolimesniame ir sėkmingesniame gyvavime. Todėl sveikiname Jus,
mieli šios šventės dalyviai, ir džiaugiamės
Jūsų gausiu dalyvavimu.
Nevarginsime Jūsų statistiniais skai
čiais, kurie jų norėtų, gali rasti spaudoje.
Pagaliau jie jau buvo ne kartą paskelbti.
Mūsų tikslas yra pakalbėti apie VJF
aplamai. Fondų turime daug, bet turime ir
daug įvairių tikslų. Visi jie dirba naudin
gą darbą ir tai pačiai lietuvių visuomenei.
Kam gi reikalingas Vydūno Jaunimo Fon
das, kurio sukaktį šiandien švenčiame?
Vienas šimtas septyni lietuviai studen
tai kreipėsi iš 12 kraštų, prašydami pini
ginės paramos studijoms tęsti arba jas
užbaigti. Visi jie turėjo šeimose finansinius
sunkumus. Daugeliu atvejų VJF pagalbos
reikėdavo 1-2 semestrams. Per tą laiką su
sitvarkydavo ir jie be mūsų pagalbos stu
dijas sėkmingai užbaigdavo. 94.2% skoli
ninkų su VJF pilnai ar dalinai atsiskaitė.
Septyniolika lietuvių studentų norėjo
savo lituanistinį išsilavinimą praturtinti
vasaros kursuose prie Fordhamo ar Kento
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universitetų. Visiems jiems teikėme pirme
nybę, ir jie gavo negrąžinamas stipendijas.
Mes tikrai žinome, kad be VJF pagalbos
dalis jų lituanistinių studijų nebūtų užbai
gę. Penki prašymai buvo nepatenkinti ir
tai buvo VJF klaida: sekančiais metais jie
į mus jau nesikreipė. Reikėjo mums dėti
daugiau pastangų lėšas sutelkti, šis nuo
stolis turėtų graužti kiekvieno Fondo pa
reigūno sąžinę. Nuo dabar mes patenkina
me visus lituanistinių stovyklų dalyvių
prašymus ir šis skaičius didėja.
Septynios organizacijos susilaukė Fon
do paskolų. Niekas negavo pinigų savo eg
zistencijai pratęsti, jeigu neįrodė gyvybin
gumo, kūrybingumo, sumanumo. Organi
zacijų paskolos reikalaujamos grąžinti.
Keturioms lituanistinėms mokykloms
atskubėjome į pagalbą su aukomis, kad
būtų sėkmingai užbaigti mokslo metai.
Jaunimo knygų leidimas yra viena
svarbiausių lietuvybės išlaikymo proble
mų. Keliais atvejais VJF parėmė jaunimo
spaudos leidinius bei naujai leidžiamas
knygas.
Jaunimo stovyklų reikšmę supranta tie,
kuriems svarbi ir reikšminga lietuviškos
išeivijos ateitis. Seniau jos reikalavo dau
giau paramos ir VJF jas rėmė. Dabar jos
išsiverčia iš savo išteklių.
Keturiais atvejais padėjome nukentėjusiems jaunuoliams, dažnu atveju našlai
čiams, kurie liko tėvynėje. Bet tai nebuvo
VJF sritis, tik atskiri ypatingi atvejai.
Jaunimas ir tik jaunimas rūpėjo VJF.
Tai galioja dabar ir, tikiu, galios ateityje.
Jaunimo negalime palikti šešėlyje, jis turi
būti mūsų priešakyje, prieš mūsų akis.
Šiam tikslui VJF buvo įkurtas ir tokiu jis
žada likti ateityje.
Kai 1952.III.23 penki A.S.S. vadovai
nutarė steigti Šalpos Fondą ir po dviejų
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mėnesių jis pradėjo veikti, tai sutapo su
1949 metų Scheinfeldo mieste įvykusio
A.S.S. suvažiavimo nutarimu. Mintis buvo
atvežta į J.A.V. ir realizuota a.a. Juozo
Ivanausko rūpesčiu Čikagoje. Fondui tal
kon atskubėjo A.S.S. Vadija ir ypatingai jos
pirmininkas prof. Ig. Končius, kuris pats
pirmasis sau nustatė taisykles remti asme
niškais pinigais naujagimį. Ir tai jis vyk
dė per kelerius metus. Prof. S. Kolupaila
sutiko būti Fondo valdybos pirmininku ir
savo ilgų metų patirtimi ir savo autorite
tu stiprino Fondo valdybos pirmuosius dar
bus. Fondo kūrimas vyko pamažu: trūko
lėšų ir patirties. Sakoma, kad dideli daly
kai gauna pradžią mažuose. Ir taip iš ka
lėdinių atvirukų pajamų pajėgė sutelkti
lėšas, kurios atliko anksčiau minėtus dar
bus. Čia glūdi visa VJF veiklos sėkmė ir
ištvermė.
Pirmoji Fondo valdyba žengė netvirtus
žingsnius. Malonu tai prisiminti ir kartu
tų žingsnių bendrakeleivius esančius kar
tu su mumis: fil. Ona Ščiukaitė ir fil.
Amalija Jagutienė. Po dvidešimt penkerių
metų dar esame vis trijulė gražus skaičius
— trejybė.
Per tuos 25 metus savo laisvalaikį VJFui aukojo daug A.S.S. narių: 3 asmenys val
dyboje ir kiek mažesnis skaičius taryboje.
Jie vežė kartais gan sunkų šalpos vežimą
skautams ir visiems kitiems, už tai padė
kos žodį tariame tų 137 Fondo ištekliais
pasinaudojusių asmenų vardu. Šiandien
mus pasiekė padėkos laiškas pirmojo stu
dento paskolą gavusio, tai gražus VJF dar
bo įvertinimas ir paskatinimas tolimes
niam darbui.

Negalėčiau užmiršti mūsų dailininkų,
kurie per 25 metus kūrė gražius ir širdžiai
artimus kūrinius, kuriuos mes kalėdinių
atvirukų formoje patiekdavome mūsų
rėmėjams. Tie dažnai kuklūs atvirukai
buvo VJF pagrindinis pajamų šaltinis.
Vienas iš pirmųjų VJF talkininkavo ir
šiandien yra kartu su mumis tai A.S.S.
bičiulis aktorius ir dailininkas Jonas
Kelečius. Jam priklauso mūsų tikrai didelė
padėka. Viso atvirukus kūrė 34 dailinin
kai ir 2 menininkai fotografai. Minėtini
didesnį skaičių sukūrę dail.: V. K. Jonynas
(5), Z. Sodeikienė (6), A. Sutkuvienė (7), B.
Trumpauskaitė (5), A. Rūkštelė (4), A.
Vaišnoras (4), V. Vijeikis (45) ir visa eilė
dailininkų po mažiau. Be mūsų dailininkų
kūrinių neišleistume atvirukų ir netektu
me pagrindinių pajamų. Todėl jiems
visiems tikrai širdingai dėkojame.
Minėtinas dar vienas VJF darbas, kuris
jau virto kasmetine tradicija, tai atžymėjimo premija ir žymuo išskirtinam jaunes
nės kartos lietuviui veikėjui. Šią tradiciją
perėmėme iš A.S.S., kuri kelerius metus iš
eilės skyrė premijas pradedantiems rašy
tojams. 1972 m. paskyrėmė simbolines ra
dijo darbuotojų premijas R. Genčiui ir A.
Regiui. Sekančiais metais premijų pobūdis
kiek keitėsi. 1973 metais mus nustebino
fil. A. Rukšėno, Day of Shame knygos au
toriaus, puikus Simo Kudirkos įvykių
iškėlimas ir pristatymas pasauliui. Už šį
didelį darbą jam buvo įteikta atžymėjimo
premija ir žymuo. 1974 metais suspindėjo
Čikagoje nauja muz. fil. A. Vasaičio žvaigž
dė, jis buvo apdovanotas tų metų premija
ir žymeniu. Čikagos muzikiniame gyvenime

IV-toj tautinėj stovykloj, Michigan, 1958 m.
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(ypatingai jaunimo tarpe), išsiskiria graži
ir sėkminga muz. F. Strolios asmenybė. Jis
buvo atžymėtas 1976 metų premija ir žy
meniu.
Priartėjome prie 1977 metų, kurie
atnešė naują pripažinimą sėkmingam
visuomenės ir mokslo darbuotojui. Nekal
bėsiu apie jo ilgametį gražų darbą su
skautais. Jis su skautais tęsia didįjį gyve
nimo žaidimą, kurio maža dalis yra užsiė
mimas su vilkiukais. Mūsų naujasis laure
atas visuomeninį ir tikriau redagavimo
darbą pradėjo su Lituanus žurnalu. Šį
darbą jis tęsia su pertraukomis daugelį
metų. Kasmetinis paruošimas mums taip
svarbaus Violations of Human Rights in
Soviet Occupied Lithuania (jau išėjo 6
knygos), ta pačia tema knyga portugalų
kalboje išleista Sao Paulo mieste Brazili
joje, du Baltų Instituto leidiniai vokiečių
kalba (1967 ir 1970 m.). Redaguoti
leidiniai: Lituanistikos Instituto 1971 m.

Suvažiavimo Darbai, Lietuvių Išeivijos Bib
liografija (kartu su J. Dainausku). Redak
cinis ir vadovavimo darbas Akademinės
Skautijos Knygų Leidykloje, Lituanistikos
Institute ir mokslinis darbas Calumet Ko
legijoje. Šiuo metu spaudoje yra pats svar
biausias ir didžiausias veikalas Dissidents
in Lithuania since 1945. Daugumą šių
darbų patiekiame mūsų kuklioje parodėlė
je Jūsų susipažinimui. Tai darbai, o ne
žodžiai, kuriuos verta pamatyti, paskaityti
ir pastudijuoti. Jie kalba už tai, kodėl šių
metų premija, minint Vydūno Jaunimo
Fondo dvidešimt penkerių metų veiklos
sukaktį, yra paskirta fil. Dr. Tomui Remeikiui. Valdybos nutarimu pristatau jį jums.
Sveikiname mūsų naująjį laureatą ir
linkime jam ir toliau sėkmingai dirbti
pradėtą darbą. Mes tikime juo ir linkime
jam ir toliau sėkmingai dirbti pradėtą dar
bą. Mes tikime juo ir linkime jam sėkmės
ir ištvermės.

F.S.S. Steigiamasis suvažiavimas, Michigan, 1960 m.

22

23

IŠ ASS PRAEITIES...

1985
Kovo 2 d. Čikagos ASD ir Korp! Vytis
skyriai dalyvavo Kaziuko Mugėje ir
suruošė „Cajun” temos kavinę.

Įvyko tradicinės ASS Velykų rekolekcijos,
pravestos ASS dvasios vado kun. Jono Ku
biliaus, SJ, Čikagoje.

Gegužės 12 d. Jaunimo centre didžiojoje
salėje įvyko FSS suorganizuotas koncertas.
Programą atliko Petro Aglinsko vadovau
jamas Čikagos „Loop Group”.
Gegužės 16 d. ASS Adelaide skyrius at
šventė savo 35 metų gyvavimo sukaktį. Tai
vienintelis skyrius Australijoje, kuris vei
kia nuo pat įsteigimo 1950 m.
ASD Čikagos skyrius, fil. Lydai Bakaitytei
pirmininkaujant savo susižiedavusiom
draugėm suruošė mergvakarį, pagal senas
Čikagos ASD skyriaus tapusias tradicijas.
Išleidom ne vieną, o keturias ASD nares
—- t.n. Neris Pupiūtę, t.n. Violetą Kušeliauskaitę, t.n. Vidą Reklaitytę ir fil. Ramoną
Zygaitę. Gražią birželio 13 d. susirinko
būrys vyresnių ir jaunesnių sesių pas t.n.

Viktoriją Kučaitę pabendrauti ir padainuo
ti, išleisdamos mūsų nares į naujo gyveni
mo pradžią. ASD vardu, Lyda palinkėjo lai
mingo vedybinio gyvenimo ir įteikė visoms
po gražią dovanėlę.

Liepos 8 d. — rugpjūčio 17 d. įvyko Akade
minio Skautų Sąjūdžio Vydūno Jaunimo
Fondo antrieji visuomeninio darbo vasaros
kursai. Penki kursantai dirbo Pasaulio
Lietuvių Archyve, Čiurlionio galerijoje ir
LB Socialinių Reikalų Tarybos patalpose.
Buvo parašytas straipsnis Mūsų Vytis
žurnalui, sutvarkyta Vydūno Fondo karto
teka, rašomi laiškai OSI ir Dariaus-Girėno
pašto ženklo išleidimo reikalais ir
aplankyta Draugo spaustuvė.
Rugpjūčio 23-26 d. įvyko ASS studijų
dienos Dainavoje. Fil. Edis Sabas ir Edvar
das Tuskenis išsamiai ir jautriai papa
sakojo savo įspūdžius ir išgyvenimus iš Vil
niaus universiteto kursų. Fil. Algis Šilas
informavo dalyvius apie buvusią „Baltic
Freedom Cruise”. Vytautas Beleška
pasakojo mums apie lietuvius ir muziką.
Fil. v.s. Bronius Kviklys buvo Popiežiaus
Jono Pauliaus II-jo apdovanotas aukso or
dinu „Augustae Crucis Insigne PRO ECCLESIA ET PONTIFICE” už jo darbą
ruošiant daugiatomį Lietuvos Bažnyčių
veikalą.
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1984
ASS Jubiliejinė stovykla Dainavoje įvyko
rugpjūčio 23-26 dienomis. 1984 metais
Akademinis skautų sąjūdis švenčia 60
metų veiklos sukaktį. Stovyklos ruošos
komitetą sudarė fil. Dalia Petreikytė, Sva
jonė Kerelytė, Rita Likanderytė, Linas
Meilus ir Ramūnas Vidžiūnas.

Sausio 22 d. įvyko Čikagos ASS popietė fil.
J. Dainausko 80-tojo gimtadienio proga.

Australijos rajone šiuo metu veikia trys
ASS skyriai: Adelaidėje, Melbourne ir
Sidnėjuje. Adelaidės skyriui priklauso apie
15 filisterių. Nariai rugsėjo 8 d. paminėjo
sąjūdžio 60 m. sukaktį. Melbourne ASS
skyriaus veikla yra pati gyviausia. Rugsėjo
26 dienos sueigoje skyriaus pirmininkas
fil. A. Žilinskas kalbėjo apie organizacinę
drausmę, tartasi einamaisiais reikalais.
Spalio 16 d. skyrius per lietuvišką radijo
valandėlę paminėjo ASS 60-metį. ASS
Sydnėjaus skyriuje veikia ASD ir filiste
riai. Visai rajono veiklai vadovauja ASS
įgaliotinis fil. A. Žilinskas.
Spalio 21 d. Melbourne ASS skyrius
atšventė sąjūdžio 60 metų sukaktį. Įvyko
Šv. Mišios, ASD narės pakėlimas ir fil. A.
Žilinsko paskaita — ASS nueito kelio ap
žvalga.

vakarones — prelegentas Antanas Pranckevičius, sovietų disidentinio judėjimo
dalyvis kalbėjo tema: neoficiali kultūra
Sovietų Sąjungoje, pristatytas spalvotas
muzikinis filmas „Velnio nuotaka”
susuktas Lietuvoje pagal K. Borutos
sakmę „Baltaragio Malūnas”, gen. S.
Raštikio raštų ketvirto tomo sutiktuvės ir
R. Šilbajorio kritikos rinktinės „Žodžiai ir
Prasmė” sutiktuvės.

Kovo mėn. Sydnėjuje išrinko ASS skyriaus
ASD vadovę fil. Laimą Bačkutę.
ASS Sydnėjaus skyriui priklauso 11 filiste
rių ir 8 ASD narės. Skyriui vadovauja fil.
Izidorius Jonaitis. Melbourne ASS skyriui
priklauso 11 filisterių, 3 ASD narės ir 2
Korp! Vytis nariai. Skyriui pirmininkau
ja fil. Algimantas Žilinskas.

Spalio 7-29 dienomis Čikagos Čiurlionio
galerijoje įvyko fil. dail. Zitos Sodeikienės
kūrinių ciklo paroda „Berlyno Siena”.
Spalio 16 d. Melbourne akademikai
skautai minėjo skautijos 65 m. jubiliejų.

Spalio 9 d. Sydnėjaus ASS skyrius suruošė
59-sias ASS metines Bankstowne.
Spalio 7-9 d. Čikagos ASS skyrius minėjo
ASS metinę šventę Jaunimo Centre.
Šiais metais ASS leidinys Vytis — Mūsų
Vytis šventė 35 metus.

1983
Sausio 5 d. įvyko Worcesterio ASS sky
riaus sueiga.

Rudenį įvyko ASS 59-tos metinės Melbour
ne.
VJF pagerbė fil. Rimantą Dirvenį įteikda
mi premiją už sėkmingą visuomeninį dar
bą — vadovaujant II Pasaulio Lietuvių Dienų Žaidynėms ir Akademinės skautijos
leidyklai.

Čikagos FSS valdyba suruošė sekančias
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Spalio 17 d. ASS Melbourne skyrius savo
metinę šventę suruošė Lietuvių Namuose.
Ją pravedė skyriaus pirmininkas fil. A.
Žilinskas.

Spalio 17 d. ASS Sydnėjaus skyrius
metinės šventės proga paminėjo Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto 60-metį.
Sausio 10 d. Čikagos Jaunimo Centre
įvyko ASS sueiga kurioje keturi akademi
kai skautai pasidalino įspūdžiais apie daly
vavimą Vilniaus universiteto devintuose 6
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savaičių lituanistikos kursuose.

Kovo 13 d. Melbourne ASS skyrius sukvie
tė sueigą, kurios metu paskaitą skaitė dr.
K. Brazaitienė.

Rugpjūčio 27-29 dienomis Tabor Farm
vietovėje (Sodus, MI) įvyko ASS 30 metų
sukaktuvinės studijų dienos. Dalyvavo virš
80 asmenų iš Čikagos, Detroito bei Los
Angeles ir net iš Saudi Arabijos.
Rugsėjo 3 d. Čiurlionio galerijoje Čikagoje
ASS VP fil. dr. Raimundas Strikas atida
rė fil. Ringailės Zotovienės tapybos darbų
parodą, suruoštą FSS skyriaus.

VJF kalėdinius atvirukus paruošė Los
Angeles FSS skyrius, vadovaujamos fil.
Giedrės Gustaitės.

Rugsėjo 14 d. Sydnėjaus filisterių būrelis
ir ASD susitiko bendrai sueigai. Dalyva
vo 16 narių. Apsvarstė metinės šventės
rengimą spalio 17 d. ir nutarė skirti atei
nančią šventę Kauno universiteto 60 metų
sukakties paminėjimui.

Rugpjūčio 8 d. įvyko Melbourne ASS
skyriaus sueiga, kurioje fil. Antanas
Bakaitis buvo apdovanotas Lelijos ordinu.

1981
Kovo 21-22 dienomis įvyko ASS Studijų
savaitgalis Anglesea, Australijoje.
Dalyvavo apie 40 asmenų.
Rugpjūčio 13-16 dienomis Camp Eberhard
vasarvietėje (Three Rivers, Ml) įvyko ASS
studijų dienos. Dalyvavo apie 60 asmenų,
daugiausia iš Čikagos. Programa buvo
skirta lietuvių kultūros ir liaudies meno
apraiškoms nagrinėti. Muzikas Faustas
Strolia skaitė paskaitą apie lietuviškų ves
tuvinių papročių muziką, pailiustruojant
akordeonu. D. Žilevičienė pristatė dabar
tinius Lietuvos dailininkus, parodant kai
kurių dailininkų, bei „dievdirbių” skaidres
ir darbus išstatytus salėje. Fil. E. Butėnas

parodė 1980 metų Šokių Šventės skaidrių
montažą, parengtą jo, fil. R. Jelionytės ir
A. Stasiulio. Fil. J. Dainauskas kalbėjo
apie poetą ir Lietuvos diplomatą O.
Milašių, kuris parašė du tomus Lietuvių
Liaudies Pasakų ir dainų, išverstų į pran
cūzų kalbą. Tų kelių liaudies dainų teks
tus yra iliustravęs dail. Pranas Gailius.
Toliau apie tą „Suitą” kalbėjo pats daili
ninkas. V.s. Alė Namikienė kalbėjo apie
lietuvių šeimos papročius. Po vakarienės
vyko liaudies dainų koncertas, kurį atliko
fil. N. Linkevičiūtė, akompanuojant fil. A.
Vasaičiui. Sekė Perkūno Krukonio
parengtas skaidrių montažas „Manoji Lie
tuva” su sinchronizuota lietuvių muzika.
Spalio 18 d. ASS Čikagos skyriaus metinės
šventės pobūvyje Vydūno Jaunimo Fondo
premija buvo įteikta muzikui fil. Alvydui
Vasaičiui. Premija įteikiama lietuviškosios
operos talkininkui už jo sėkmingą darbą su
Čikagos Lietuvių Operos „I Lituani” pasta
tymu.

Lapkrčio 15 d. įvyko Los Angeles ASS
skyriaus metinė šventė. Dalyvavo apie 100
narių ir svečių.
Po kelių metų pertraukos, Čikagos akade
mikai vėl surengė ASS žiemos stovyklą
1981 m., šiaurės Michigane. 40 stovyk
lautojams vadovavo t.n. G. Liubinskaitė,
senj. V. Butikas ir fil. A. Strikas.
Kovo 22 d. Melbourne ASS skyriaus susi
laukė pirmųjų trijų ASD tikrųjų narių —
Danutės Špokaitės, Loretos Čižauskaitės ir
Ramutės Juškaitės.

1980
Rugpjūčio 21-24 dienomis, Three Rivers,
Ml vyko akademikų skautų studijų dienos
ir ASS narių suvažiavimas. Dalyvavo dau
giau kaip 80 asmenų, daugumas ASS
Čikagos nariai. Studijų dienų programa
prasidėjo su fil. J. Dainausko paskaita
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„Vytauto Didžiojo valstybės administraci
ja”, minint Vytauto Didžiojo 550 metų mir
ties sukaktį. Prof. L. Sabaliūnas kalbėjo
tema „Maskva ir artimieji rytai”. Ta pačia
tema kalbėjo prof. J. Šmulkštys —
„Amerikos politika artimuose rytuose”.
T.n. D. Korzonienė moderavo simpoziumą
„Lankymasis Lietuvoje ir kultūrinių ryšių
palaikymas su Lietuva”. Prof. fil. T.
Remeikis kalbėjo apie „Lietuvos par
tizanus”, fil. J. Dainauskas kalbėjo apie
pogrindžio spaudą. Fil. V. Kamantas
moderavo simpoziumą „Kokį įnašą
jaunimas gali duoti lietuviškos visuomenės
veikloje”. Prof. A. Mickūnas skaitė savo
rašinį „Sancho Pancho pašnekesys su
asilu”. Kanklininkė M. Bankaitytė davė
labai gerą koncertą.
Studijų dienų metu, vyko ASS suvažiavi
mas ir ASS dalinių narių sueigos. Disku
sijose buvo pabrėžta, kad Sąjūdžio narių
tarpe per maža asmeninių ryšių ir tarpu
savio bendravimo. AS Leidykla pristatė
savo naują leidinį „Akademinis Skautų
Sąjūdis”. Toliau buvo priimtas ASS veiklos
projektas, kurį Vadijos pavedimu parengė
4 narių komisija.

1979
A. Kezys, SJ atnašavo Šv. Mišias, kurių
metu buvo perskaitytos kelios eilutės iš lie
tuvių kalinių poezijos rankraštinio rinki
nio.

ASS Metinėje šventėje Čikagoje Vydūno
jaunimo fondo premija buvo įteikta fil. Ni
jolei Pupienei, Vl-tosios lietuvių Tautinių
šokių šventes vadovei.
Spalio 19 d. Sydnėjaus ASS skyriaus savo
metinės sueigos metu suruošė Akademinės
skautijos leidyklos išleistų knygų pristaty
mą.
Sydnėjaus ASD suruošė trijų Pabaltijo tau
tų išeivių meno ir tautodailės parodą Syd
nėjaus miesto centre.
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1978
Australijoje VI Tautinėje stovykloje, sausio
7 d., įvyko ASS sueiga.

Sausio 27 d. Sydnėjuje įsisteigė naujas ASS
skyrius. Skyriui vadovauja fil. Izidorius Jo
naitis.

Vydūno jaunimo fondo 25 m. šventė įvyko
Čikagoje, balandžio 16 d. Metinė premija
skirta fil. dr. Tomui Remeikiui už visuome
ninį darbą.

Rugsėjo 29 d. pas fil. L. Grinių įvyko pir
masis Washington© akademikų skautų su
ėjimas.

1977
Kovo 23 d. Vydūno jaunimo fondo
sidabrinė (25 m.) veiklos sukaktis: fondas
rėmė aukštojo mokslo siekiantį jaunimą,
bei lituanistinį švietimą, jaunimo visuome
ninę veiklą. VJF sumanytojas ir steigėjas
buvo a.a. fil. J. Ivanauskas. Kiti steigėjai:
fil. H. Bokas, fil. E. Slavinskas, fil. A.
Vengris ir fil. O. Ščiukaitė.

1976
Muz. Faustas Strolia buvo apdovanotas
VJF dovana už darbą vadovaujant cho
rams ir mokant muzikos mokyklose ir sto
vyklose. Premija buvo įteikta ASS Čikagos
skyriaus metinėje šventėje spalio 16 d.

1975
Balandžio 4 d. Vydūno jaunimo fondas pre
mijavo labiausią pasižymėjusią visuomenininkę fil. Daivą Kezienę.

Gegužės 4 d. ASS Čikagos skyrius surengė
jaunesniųjų skautų-čių kūrybos dieną.
Dalyvavo apie 200 varžovų, buvo įteikta 60
premijų.
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Rugpjūčio 27-rugsėjo 1 d. įvyko ASS sto
vyklą Rako miške. Dalyvavo apie 70 narių
ir keliasdešimt svečių.
Gruodžio 16 d. FSS Čikagos skyriaus suei
goje Jaunimo centre Elena Juciutė, gavusi
ASD spalvas 1932 m., buvo pagerbta, jai
iškilmingai prisegant ASD ženklelį ir spal
vas. Elena Juciutė yra knygos Pėdos mir
ties zonoje autorė.

1974
ASS 50 metų jubiliejinė stovykla įvyko
Dainavoje, rugpjūčio 26-rugsėjo 2 dieno
mis. Viršininkas buvo ASS Vadijos pirmi
ninkas fil. v.s. E. Korzonas. Programoje
buvo virš 20 paskaitų, temų ir diskusijų.
Stovyklos metu vyko visuotinas ASS
akivaizdinis suvažiavimas, kuriame 89
pilnateisiai nariai priėmė rezoliucijas ASS
ESS ir ASS reikalais. Stovykloje dalyvavo
188 nariai ir svečiai.
ASS Vadija ir FSS Centro valdyba suruošė
jubiliejinę akademiją Čikagoje, spalio 19 d.
Prelegentai buvo fil. E. Korzonas, fil. J.
Gimbutas ir fil. J. Dainauskas.

1973
Mūsų Vyčio 25 m. sukaktis — pirmasis
Vyčio numeris pasirodė 1948 m. rugsėjo 25
d. Memmingeno lietuvių stovykloje, fil. v.s.
Broniaus Kviklio išleistas. Tikslas buvo
pirmajame numeryje taip nusakytas: „Kor
poracijos vadovybė pasiryžo suregistruoti
mūsiškius ir per šį kuklų biuletenį subur
ti tiek senuosius, tiek naujuosius studen
tus skautus. Šie kuklūs lapeliai tepadeda
mums suartėti”. 1950 m. Vytis perkeltas
į Čikagą ir 1951 m. gavo Mūsų Vyčio
vardą.

VJF 20 m. sukaktis — 1952 m. balandžio
mėn. buvo priimti pirmieji fondo įstatai.
1952 m. birželio 3 d. sudaryta pirmoji

Vydūno šalpos fondo valdyba: pirm. prof.
S. Kolupaila, O Ščiukaitė, V. Mikalavičius,
A. Kalvaitytė, L. Maskaliūnas. Studentai
naudojasi Vydūno fondo pašalpomis
aukštiesiems mokslams 20 m. veiklos mi
nėjimas įvyko spalio 6 d. Lietuvių tauti
niuose namuose, Čikagoje.
Birželio 30-liepos 1 d. įvyko ASS suvažia
vimas Christiana Lodge, IN vasarvietėje.
Dalyvavo 156 nariai iš 12 vietovių.

Sausio 21-22 ASS Čikagos skyrius suren
gė aktorių Jono Kelečiaus ir Leono Baraus
ko dviejų spektaklių dramos vakarą.
Aktoriai pristatė Justino Marcinkevičiaus
Lietuvoje sukurtos dramos „Mindaugas”
ištraukas ir Antano Vaičiulaičio pasakos
„Uodas” improvizaciją.
Kovo 4-5 dienomis Dainavoje įvyko
Detroito ASS skyriaus žiemos stovykla.
Šeštadienį vakare, labai šaltam ore, buvo
pakelta į t.n. Vida Bliūdžiutė, o į senjorus
A. Paškus, R. Selenis, E. Sventickas, J.
Vaičiūnas. Pakėlimus pravedė fil. Jūratė
Pečiūrienė ir fil. Algis Rugienius.
Sekmadienį įvyko ASS sueiga ir simpoziu
mas, kurį pravedė A. Astašaitis, tema „Ar
skautų ideologija tinka šių laikų gyveni
mui?”

ASS trečioji studijinė stovykla buvo rug
pjūčio 27-rugsėjo 3 d. Dainavoje. Ji paruoš
ta Čikagos skyriaus. Stovyklai vadovavo
fil. M. Pleškys, kuris ėjo viršininko ir aka
deminės programos vedėjo pareigas. Sto
vyklos metu buvo skaitytos šios paskaitos:
Lietuvos proistorijos studijų būklė šiandie
ną — kun. V. Bagdanavičius, Bendros lie
tuviškos architektūros išvystymas — A.
Tamašauskas, Lietuvių kalbos raida Ame
rikoje — R. Kinka, Lietuvių išeivijos poli
tinė veikla — R. Selenis, Lietuvos valdžia
ir jos elgesys krizėje — D. Bruškytė, Reli
ginis šių dienų žmogaus persiorientavimas
— kun. J. Kubilius, SJ, Žmogaus nerimas
paskutinio dešimtmečio Lietuvos prozoj —
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dr. B. Vaškelis, Lietuvoj išleistus istorinius
veikalus įvertinant — dr. R. Misiūnas,
Žvilgsnis į prozą Lietuvoj — dr. K. Keblys,
Lietuvių bendruomenės politinė veikla —
Aušrą Zerr. Taip pat buvo pravestos svarstybos tokiomis temomis: Anglų kalbos
vartojimas mūsų tarpe, ar verta studijuo
ti Vilniaus universitete. Meninėje progra
mos dąlyje dalyvavo jaunieji poetai, skai
tydami savo kūrybą ir Windsoro mergaičių
„Aušros” kvartetas. Stovyklos metu įvyko
grafikos darbų paroda iš Lietuvos, kurią
techniškai apipavidalino R. Penčyla ir R.
Griškelis. Stovyklautojams ją iš meniško
taško pristatė iš Austrijos atyvkęs II PLJK
atstovas dail. Kęstutis Lapšys.

1971
ASD kandidačių ir Korp! Vytis junjorų
bendros sueigos metu Čikagoje vyko disku
sijos apie jaunimą ir šių dienų moralę. Štai
keli klausimai ir jų atsakymai. Žurnalai
dažnai rašo apie universitetuose paplitu
sią teoriją „try it before you buy it”.
Jaunuoliai galvoja, kad vestuvinis kon
traktas yra nereikalingas. Kokia jūsų
nuomonė? Ar jūsų, ar gal jūsų draugų
tarpe tai praktikuojama?
— Niekada. Amerikiečių tarpe turime
tokių pažįstamų, bet pas lietuvius nesigir
di.
— Jeigu nusičiaudai Cicero, tai po nepil
no pusvalandžio apie tai jau žino Mar
quette parkas. Reikia būti morali vien jau
dėl to, kad esi lietuvaitė. O kokia jūsų
nuomonė apie vedybinį gyvenimą be
vestuvinės sutarties?
— Žmogui reikia pasitikėjimo drauge su
meile. Ypač mergaitei, kuri gimdo
kūdikius. Koks jai gyvenimas jeigu sulau
kus kūdikio jos mylimas nutars, kad ji ne
jam skirta ir kad kartu gyvendami jie pa
darė klaidą.
— Meilė turi būti pastovi. Ir apsivedęs
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žmogus neturi vis rūpintis kas bus vėliau.
Vedyboms vistiek yra ekonominiai
pagrindai. Vedybinė sutartis duoda
didesnį atsakomybės jausmą.
Kažin kaip į šių diskusijų klausimus at
sakytų lietuviškas jaunimas šiandien?
ASS vasaros stovykla įvyko Chesterton, In
dianoje, 1971 m. birželio 26 d. iki liepos 3
d. Programa buvo įvairi: kun. A. Kezys, SJ
parodė savo filmą „Dvylika”, buvo disku
sijos apie moterų išsilaisvinimą, apie
visokias mokslų sritis, buvo net dramos ir
muzikos vakaras.

1970
Vasario 14 d. Čikagos ASD ir Korp! Vytis
Gintaro svetainės apatinėje salėje surengė
tradicinį blynų balių. Skaniais bulviniais
blynais vaišino susirinkusius vyriausias
virėjas senj. V. Sadauskas ir gausus kan
didačių būrys.

1969
Kovo 15-22 dienomis Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre Čikagoje buvo suruošta
dail. J. Kelečiaus darbų paroda. Parodą
surengė Čikagos FSS skyrius. Dail. A.
Valeška susirinkusiems pristatė Kelečių ir
kalbėjo apie jo kūrybos raidą. Dail. fil. B.
Jameikienė supažindino amerikiečius
žiūrovus su dail. Kelečiaus bruožais. Ati
daryme dalyvavo virš 300 asmenų.
Gegužės 17 d. akademikai skautai
maloniai sveikino savo korporacijos narį
senj. Antaną Saulaitį jo kunigystės įšven
tinimo proga.

Birželio 27 d. vyko „Šatrijos raganos”
draugovės sueiga Klevelande, kurioje dvi
ASD kandidatės, Meilė Krygerienė ir
Irena Navickaitė, buvo apdovanotos spal
vomis. Iš t.n. Stefos Gedgaudienės ASD
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„Šatrijos raganos” vadžias perėmė t.n.
Dalia Orentaitė.
Birželio 30-liepos 6 dienomis Los Angeles
akademikai skautai stovyklavo LindėsDobilo stovykloje, kuri įvyko Plaskett
Creek Campground — Los Padres National
Forest. Stovyklos viršininkas buvo senj. E.
Janulaitis. Stovyklos programoje buvo
skaitoma paskaita Vyto Katiliaus
„Akademikų skautų veiklos gairės”. Linas
Baškauskas pravedė diskusijas apie pavo
jingų narkotikų naudojimą. Senj. Saulius
Naujokaitis skaitė paskaitą apie dabar
tinius studentus Amerikoje. Šitiems junjorams ir kandidatėms buvo įteiktos
spalvos: Juliui Šermukšniui, Vytui
Katiliui, Violetai Dičiutei ir Irenai
Šepetytei.

Rugpjūčio 23-rugsėjo 1 dienomis gamtos ir
paprasto gyvenimo ieškantys studentai ją
rado ASS Akvarijaus stovykloje. Dalyva
vo maždaug 24 asmenys iš Čikagos,
Detroito, Klevelando, Bostono, o savait
galio metu net ir iš Anglijos. Viršininkė
buvo t.n. Virginija Bobinaitė.
Čikagos ASS skyriaus metinė šventė buvo
padalyta į tris dalis. Pirmoji — kandidačių
temų pristatymas ir gynimas. Antroji —
linksmas laužas fil. B. Kožicienės patalpo
se. Trečioji — iškilmingoji dalis. Kun. J.
Kubilius, SJ atlaikė Šv. Mišias. Po mišių,
pavalgę pusryčius, visi nuvažiavo į Šv.
Kazimiero kapines aplankyti palaidotų
narių kapus. Vakare įvyko minėjimas
Golden Age restorane, kuriame nauji sen
jorai ir tikr. narės buvo papuošti naujomis
spalvomis.

Worcesterio septintoji ASS šventė įvyko
spalio 11 d. Tuo pačiu metu vyko Atlanto
rajono tradicinis ASS suvažiavimas. Ketu
rios kandidatės ir junjoras pasipuošė spal
vomis, o sueigos metu visi akademikai nag
rinėjo A. Zaparacko „Akademikai skautai

45 m. bėgyje ir jų ateitis” ir fil. Saulaičio,
S J pašnekesį apie jaunimo veiklą ir jų pro
blemas Europoje. Suvažiavimas baigėsi
sprendimu visiems vėl susitikti metų gale
Bostone ASS Šventėje.

Lapkričio 23 d. Čikagoje vyko vienos
dienos ASS suvažiavimas. Skyrių atstovai
ir centro valdybų pirmininkai pateikė
trumpas veiklos apžvalgas. Taip pat vyko
atskiros ASD ir Korp! Vytis sueigos.
Suvažiavimui pirmininkavo fil. R. Dirvo
ms.

1967
Klevelando ASS skyrius Naujų metų pro
ga ruošė uždarą Naujų metų sutikimą.
ASS žiemos stovykla įvyko Caberfaę kal
nuose. Naujų metų sutikime buvo apkrik
štyti nauji stovyklautojai pagal įprastas
tradicijas, atsisveikinta su senaisiais me
tais (barzdotas senis fil. Angis iš Austra
lijos), pasveikinti naujieji metai (kūdikėlis
fil. Algis Zaparackas).
Vasario 17 d. Klevelando akademikai
skautai rodė apylinkės visuomenei filmą
„Lietuva-Vilnius 1966 m. rudenį”. Filmą
reikėjo rodyti dar antrą kartą.
Los Angeles Korp! Vytis ir ASD, skautų
suruoštoje Kaziuko mugėje įrengė įdomią
kavinę. Tema — pop art.

Bendroje Los Angeles skyriaus ASS sueigo
je kun. Celiešius skaitė įdomią paskaitą
apie šių dienų moralės problemas.

Velykų vakarą Los Angeles jaunimas
turėjo progos smagiai pasišokti ASS
suruoštuose velykiniuose šokiuose.
Fil. A. Avižienis, per LA filisterių sueigą,
skaitė paskaitą apie 2000 metus ir mūsų
ateitį. Kaip dažnai būna, diskusijos
nukrypo į lietuvybės išlaikymą šeimose.

Trečiadienį ir ketvirtadienį prieš Velykas
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kun. G. Sabataitis pravedė rekolekcijas Či
kagos ASS nariams. Rekolekcijų tema:
„Dievas mūsų gyvenime”.

Gegužės 30 d. Čikagos ASD ir Korp! Vytis
vėliavos su palyda dalyvavo prezidento J.
Griniaus paminklo šventinime Tautinėse
kapinėse. Liepos mėn. ASD ir Korp! Vytis
nariai su vėliavomis dalyvavo Pavergtų
tautų eisenoje didmiestyje.
Birželio mėn. Čikagos ASD ir K!Vytis
iškylavo Warren Dunes parke, kur
K! Vytį skaniai pamaitino ASD. Visi lošė
kvadratą bei futbolą, šoko tautinius šokius
vandenyje.

Liepos 1-4 dienomis ASS nariai susirinko
Pottawattamie Resort, MI visuotinam
narių suvažiavimas rūpinosi: 1) naujų ASS
narių verbavimu raginant, kad junjorų
paruošimo konspektas būtų greičiau už
baigtas, 2) padėti Brolijai ir Seserijai ir 3)
kviesti Korp! Gintarą dalyvauti ASS pastovyklėje tautinėje stovykloje.

Čikagos ASS narių grupė aplankė Čikagos
ir Klevelando stovyklaujančius skautus
Rakė. Geriausiems skiltininkams buvo
įteiktos plokštelės bei knygos.
Darbo dienos savaitgalį Čikagos ASS
nariai nuvažiavo į Wisconsin Dells tradi
cinei laivelių kelionei.
Spalio 30 d. įvyko Čikagos ASS metinė
šventė. ASS nariai dalyvavo Šv. Mišiose ir
mirusiųjų ASS narių kapų lankyme. Va
kare įvyko vakarienė su kalbėtojais, svei
kinimais, menine programa ir šokiais.

Čikagos ASS skyrius suruošė priėmimą
senj. Algiui Zaparackui jam tik grįžus iš
Pietų Amerikos. Jis ten dalyvavo Jaunimo
metų uždaryme. Priėmime jis pasidalino
kelionės įspūdžiais.
Los Angeles filisteriai surengė Kęstučio
Mikėno keramikos darbų parodą, kuri
buvo visuomenės šiltai priimta.
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Į Lietuvių fondo narius įsijungė Worcesterio ASS skyrius įnešdamas $100. Worcesterio ASS taip pat paaukojo $25 Skautų
aidui ir $25 Lituanus.

ASS Jubiliejinė stovykla įvyko Ramiojo
vandenyno pakraštyje, prie Plaskett
Creek, rugpjūčio 24-rugsėjo 4 dienomis.

Stovyklaujančių skaičius pasiekė 90.

1966
Rugpjūčio mėn. Los Angeles ASS nariai
stovyklavo skautų naujai nusipirktoj sto
vyklavietėje. Kalakutinės savaitgaly Los
Angeles ASS nariai vėl stovyklavo savo
tradicinėj rudens stovykloje. Naujus metus
ASS nariai sutiko bestovyklaudami ir beslidinėdami nuo aukštųjų Mammoth kal
nų.

San Francisco ASS šių metų veikla buvo
pradėta su savaitgalio iškyla prie jūros,
kur visi turėjo progos pasimaudyti, o
vakare prie lauželio padainuoti.
Lapkričio 13 d. įvyko San Francisco ASS
skyriaus metinė šventė. Rytą buvo išklau
sytos Šv. Mišios Santa Clara universitete,
o po to, sueigoje, buvęs partizanas p. Vo
kietaitis skaitė paskaitą apie rezistencinę
veiklą Lietuvoje.

Gruodžio 11 d. Los Angeles ASS surengė
prezidento Griniaus 100 m. gimimo minė
jimą.

San Francisco buvo sušaukta Korp! Vytis
ir ASD sueiga, sausio 30 d. dalyvaujant de
vyniems nariams. Buvo nutarta įsteigti
ASS San Francisco skyrių su pirmininku
fil. Romu Venckum.

Vasario 19 d. Šv. Valentino dienos proga,
Detroito ASS surengė šokius „Širdukas-a
go-go”. Visus šokius pravedė lietuviškas
„disc jockey”.
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Ištrauka iš Vytauto Černiaus paskaitos
„Įpročiai, korporacija ir mes”: Tremtyje
Korp! Vytis susikūrė su įvairesnių asme
nybių baze. Jon atėjo įvairesnių tipų
asmenybės. Korporacija pasidarė a)
buršiškesnė — nuo vokiško „der Bursche”
— jaunas vyras, bernas. Korporacija pra
dėjo rodyti kai kuriuos „young man’s
gang” požymius, su šiuo susietais agresyviniais pasireiškimais. Šis procesas pra
sidėjo Vokietijoje, bet visų labiausiai
pradėjo reikštis prieš dešimt, dvyliką me
tų. Kai kurie pavyzdžiai: dainos kaip „Ei
lelijėle, ei lelijėle”, kiškiuko svetainė”
Lietuvių studentų sąjungos suvažiavime,
„Smuklė” Kaziuko mugėje; b) pasekanti
amerikiečių studentų organizacijų įpročius
(švarkai, sueigų ir suvažiavimų pravedimas, alus). Skaityta ASS Studijų dieną,
kovo 28, 1965, Čikagoje.
ASS žiemos stovykla įvyko Caberfae, MI.
Viršininkas fil. Giedrius Penčyla. Ši sto
vykla pasižymėjo sniego stoka.

1964
UCLA universitete dėstomą lietuvių kal
bos kursą lanko 16 studentų, iš to skai
čiaus 13 yra lietuviai, kurių 12 yra ASS
nariai. Šį kursą dėsto prof. Marija Gimbu
tienė.

Vasario 9 d. ASS surengė Finis semestri
Los Angeles. Programą atliko senj. A. Mučinskas pateikdamas savo radio programą
ir poezijos rinkinį, fil. M. Mikėnienė pa
skalydama savo verstą Oscar Wilde
pasakėčią „Lakštingala ir rožė”, Vitas
Radvenis ir Vytenis Dūda, padainuodami.

Urbanoje ASS skyrius suruošė vasario 16
d. minėjimą, kurioje t.n. Ramunė Kvikly
tė buvo prelegentė. Ta pačia proga buvo
suruošta parodėlė.

Vasario 26 d. Jaunimo centre įvyko ben
dra ASD ir Korp! Vytis sueiga, kurioje kal
bėjo prof. Končius.
Arkv. A. Samore lankantis Čikagoje, ASS
skyrius dalyvavo jo priėmime ir paaukojo
$25, S. Lozoraičiui vykstant į Lietuvių kon
gresą Pietų Amerikoje skyrius paaukojo
$15, o vasario 16 proga ALTai $25.

ASS dalyvavo Čikagos Kaziuko mugėje su
spaudos kiosku ir kavine, kurioje galėjai
apkeliauti pasaulį per tiek laiko, kiek
užtrunka išgerti puoduką kavos.
Lietuviškos operos organizatoriai Čikagoje
ir šiais metais pakvietė ASD ir Korp! Vytis
operos Toscos spektaklių metu padėti pa
laikyti tvarką prie įėjimo ir nurodyti
žmonėms vietas.
Balandžio 12 d. buvo atsisveikinta su
Korp! Vytis garbės nariu a.a. prof. S.
Kolupaila. Šalia karsto išsirikiavo
Amerikos, Lietuvos, Lituanicos skautų
tunto, ASD, Korp! Vytis ir Korp! Gintaro
vėliavos. Atsisveikinimo programai vado
vavo fil. Bronius Kviklys.

Gegužės 3 d. Los Angeles ASD sueigoje
vyko diskusijos apie nykstantį Amerikos
lietuvį.
Gegužės 10 d. Los Angeles FSS skyrius
suruošė prof. S. Kolupailai pagerbti minė
jimą. Fil. Mykolas Naujokaitis pasakojo
apie profesorių akademikų tarpe ir jo
vestas per Lietuvą baidarėmis garsiąsias
keliones, kuriose ir kalbėtojui teko
dalyvauti. Fil. Rūta Kulikauskienė klau
sytojus supažindino su profesoriaus gyve
nimu, o s. M Gimbutienė pateikė prisimi
nimų apie profesorių iš savo studentavimo
dienų.

Urbanos skyriaus ASS nariai užprašė Šv.
Mišias Čikagos jėzuitų koplyčioje už buv.
prezidento J.F. Kennedy sielą.
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Čikagos ASD ir Korp! Vytis birželio 6-7
dienomis suruošė iškylą į Wisconsin Dells.
Dienos praleistos iškylaujant gamtoje ar
plaukiojant baidarėmis. Dalyvavo 20
asmenų.

Šiais metais LA skyriai ASD ir Korp!
Vytis įsigijo vėliavas. Lapkričio 8 d. vėliavos
buvo iškilmingai pašventintos. Krikšto
tėvais buvo fil. Milda Mikėnienė ir fil. Liūtas
Grinius.

Liepos 4-5 dienomis Jonyno vasarvietėje,
Chesterton, IN vyko ASS suvažiavimas.
Jame susirinko 80 dalyvių, daugiausia iš
ASD ir K!V. Šio suvažiavimo tikslas buvo
ieškoti būdų kultūrinei veiklai padidinti,
pagilinti programinį ideologinį tobulinimąsi ir apspręsti organizacinius reikalus.

Lapkričio 8 d. Urbanos ASS skyrius
suruošė metinę šventę, kuri praėjo labai
šeimyniška nuotaika. Po uždaros sueigos,
ASD pavaišino svečius savo keptu kugeliu.

Los Angeles ASD ir Korp! Vytis stovykla
vo liepos 4-tos savaitgalį prie Lake Arrow
head. Dalyvavo 30 akademikų kurie džiau
gėsi ežeru, laužu ir fil. M. Naujokaičio
paskaita apie buv. Lietuvos prezidentą An
taną Smetoną.

Rugpjūčio 15 d. Maironio parke įvyko
Worcesterio ASS skyriaus metinė šventė.
Povilas Šimkus davė platesnį pranešimą
apie gyvenimą Lietuvoje ir įspūdžius Vil
niuje, jam ten lankantis šiais metais.
ASS ruošiasi išleisti prof. Stepono
Kolupailos monografiją ir skautiškų dainų
plokštelę.

Keli Čikagos ASS skyriaus nariai liepos
11-12 d. aplankė stovyklaujančius tuntus
Rako stovyklavietėje. Jie nuvežė 3 taures
stovykloje pasižymėjusiams skiltininkams.

Gruodžio 20 įvyko bendra ASS sueiga —
Kalėdinė eglutė Urbanoje. Sueigos metu
buvo rodomos skaidrės iš pereitų stovyklų
ir filmai apie slidinėjimą. Po sueigos, vyko
vaišės.

Darbo dienos savaitgalį Los Angeles
ASS skyrius stovyklavo prie Horseshoe
ežero, apie 300 mylių į šiaurę nuo Los
Angeles. Suvažiavo virš 30 akademikų.
Programoje senj. D. Januta kalbėjo apie
akademiškumą, A. Karalius skaitė Jono
Meko „Aš, Amerika ir Lietuva”, ir vyko
politinės priešrinkiminės diskusijos.

Gruodžio 27 d. LA ASS suruošė dovanų
vakarą. Po atskirų ASD ir Korp! Vytis
sueigų senj. Donatas Januta pateikė pašne
kesį apie lietuvių veiklą Amerikoje 19-to
šimtmečio gale ir 20-to šimtmečio pradžio
je. Tada visi pasikeitė dovanomis ir
užbaigė vakarą užkandžiais ir kavute.

Čikagos ASS skyrius atšventė savo meti
nę šventę Šv. Mišiomis, mirusių ASS narių
kapų lankymu, tikrųjų narių pakėlimais
ir viešu minėjimu, kuriame pagrindinis
prelegefttas buvo fil. K. Palčiauskas. Sekė
vaišės, meninė programa su fil. Nerija
Linkevičiūte ir muz. Armonu, ir šokiai.

1963

Los Angeles skyriaus metinė šventė įvyko
spalio 24 d. Tautiniuose namuose. Po
uždaros sueigos sekė 40 m. ASS veiklos
minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos
konsulas dr. Bielskis.
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ASS New Yorko skyrius vasario 2 d.
surengė Klevelando vyrų okteto koncertą.
Į parengimą atsilankė apie 400 žmonių.
Pirmoji Los Angeles ASS studijų diena
įvyko balandžio 20 d. Temos buvo: „Tau
tybės klausimas” — senj. Gidas Radvenis,
„Lietuvių studentija” — t.n. Ina Stadalninkaitė ir Rūta Kulikauskienė, „ASS
ideologija” — senj. Algis Karalius ir „Lie
tuvių kultūra” — senj. Romas Venckus.
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Gegužės 4 d. įvyko ASS Bostono skyriaus
metinė šventė. Uždaroje iškilmingoje suei
goje 4 kandidatės ir 7 junjorai davė pasi
žadėjimus. Taip pat, buvo pašventintos
Bostono ASD ir Korp! Vytis skyrių vėlia
vos.

Gegužės 31-birželio 2 dienomis Čikagoje
įvyko trečiasis FSS visuotinis suvažia
vimas. Filisteriai diskutavo kaip aktyviau
įsijungti į Lietuvos laisvinimo darbą, kaip
dirbti su ALTu, VLIKu, ir LB. Taip pat
buvo išrinkta nauja FSS centro valdyba,
sudaryta iš Klevelando skyriaus filisterių.
Worcesterio ASS skyrius turėjo savo
pirmąją šventę rugpjūčio 10 d. Pasižadėji
mus davė 10 kandidačių ir junjorų. Wor
cesterio ASS pirmininkė — t.n. Dalia Palubeckaitė.

Padėkos dienois savaitgaly, Los Angeles
ASS nariai surengė žiemos stovyką San
Bernardino kalnuose. Dalyvavo 36 asme
nų. Prie paskaitų prisidėjo fil. Liūtas
Grinius, t.n. Rūta Kulikauskienė ir fil.
Algirdas Avižienis.

ASS žiemos stovykla Caberfae, MI
sutraukė virš 140 dalyvių nuo 1963
gruodžio 27 d. iki sausio 1 d. Prie vakarinių
programų prisidėjo „Antro kaimo” akto
riai. Stovyklos viršininkas senj. Saulius
Grebliūnas.

1962
ASS žiemos stovykla vyko 1962 m.
gruodžio 28 iki 1963 m. sausio 1 d. Wells
ton, ML Ši stovykla pasižymėjo senj. Vlado
Stropaus bandymais slidinėti.

Bostono skyrius įsirengė kavinę Ragainę,
kuri ypač žiemos metu yra dažnai naudo
jama. Vasario 11 d. kai dėl staigaus oro
pasikeitimo turėjo būti nutraukta
čiuožinėjimo iškyla, korporantai susirinko
į Ragainę ir linksmai dainavo.

Bostono ASS skyrius vasario 16 d.

minėjimą atidarė Lietuvos ir Amerikos
himnais ir rodė dvi kontroversines filmas
„Operation Abolition” ir „Nightmare in
Red”.

Vasario 23 d. Urbanos ASS skyrius
pakvietė fil. V. Užgirį kalbėti apie gyvybės
evoliuciją žemėje, o balandžio 6 d. junj. J.
Bavarskis pristatė Archibald MacLeish
veikalą „J.B.”
Vasario 25 d. Čikagos ASD kandidatės
pakvietė fil. dr. M. Budrienę papasakoti
apie ASD įsikūrimą ir veiklą Lietuvoje.
Kovo 10 d. Urbanos ASS suruošė visiems
studentams smagų Užgavėnių blynų
vakarą — šokius.

Virš 30 Čikagos korporantų talkininkavo
Aidos operos pastatyme, kur jie pasirodė
kaip šaunūs faraono kareiviai, o kelios
ASD narės kaip faraono tarnaitės. Operos
choro valdyboje darbuojasi korporantai A.
Trinkūnas ir V*. Stropus.

Kovo 24 d. į New Yorko ASS skyriaus
sueigą atvyko fil. Tomas Remeikis iš Čika
gos. Jis davė įdomu referatą apie tarptau
tinę skautų padėtį ir lietuvių skautų prob
lemas.

Los Angeles ASS nariai įruošė kavinę
Kaziuko mugės metu tropinių vandenų
temos dekoracijomis.
Gegužės 5-6 dienomis New Yorko ASS
skyrius turėjo iškilmingą sueigą kurioje
junjorai ir kandidatės davė pasižadėjimą.
Po sueigos vyko paskaitų ciklas „Žvilgsnis
į pavergtą Lietuvą” — fil. Tomas Remeikis
atsiuntė anglų kalba temą „Sociopolitinis
Lietuvos komunistų partijos portretas”,
muz. Vytautas Strolia davė paskaitą tema
„Muzika okupanto siekimų tarnyboje”,
Vincas Rastenis kalbėjo tema „Melas, kaip
valdymo priemonė”.

Gegužės 5-6 dienomis vyko ASS suruoštos
studijų dienos Urbanoje. Dienos prasidėjo
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su visų pamėgta dainų švente. Šeštadienį
rytą vyko registracija ir atidarymas. Pir
masis kalbėjo inž. Juozas Miklovas. Nese
niai pabėgęs iš Lietuvos, jis kalbėjo apie
okupuotos Lietuvos jaunimą. Sekantis
kalbėtojas buvo dail. Algirdas Kurauskas,
kuris apibūdino dabartinius Lietuvos
menininkus ir meno sroves ir išnagrinėjo
meno kryptis tremtyje. Tada vyko Adomo
Mickevičiaus vedamas simpoziumas apie
organizacijų reikšmę mums. Vakare visi
linksmai šoko. Sekmadienį Montrealio
teatro aktorius Kazys Veselka apibudino
teatrą bendrai, išdėstydamas dramos
struktūrą ir reikšmę.

ASS nariai suruošė pavasario balių „Alyvų
žiedai”, kuris įvyko gegužės 12 d. Čikago
je. Dainavo Čikagos vyrų choras, buvo
loterija ir mėgiama dainų šventė. Pelnas
buvo skirtas Vydūno fondui.
Birželio 15 d. vakare Detroito ASS skyrius
suruošė Finis semestri visiems studentams.
Vakaras prasidėjo laužu. Senj. R. Griškelis
pravedė dainas ir perskaitė sumuštinį.
Sekančią dieną atvyko senj. Arūnas
Dailydė iš Toronto ir buvo suruošta sueiga
su Detroito ASS valdyba, kurioje buvo
sprendžiama vasaros stovyklos reikalai. Po
sueigos dalyviai prisidėjo prie ateitininkų
studijų dienų.

ASS suvažiavime Christiana Lodge užsire
gistravo 110 narių. Buvo svarstoma ASS
statuto pakeitimai ir realizuojamas ASS
įsijungimas į Lietuvių skautų sąjungą kaip
trečia šaka. Siūloma, kad ASS nariai įsi
trauktų į Lietuvos laisvinimo darbus. Pa
geidaujama, kad lietuviškos organizacijų
rengiamos lietuvių prelegentų paskaitos
būtų perduodamos lietuvių kalba.

FSS Čikagos skyrius rugpjūčio 25 d. suren
gė iškylą Gintaro vasarvietėj, Union Pier,
ML Valdas Adamkevičius kalbėjo apie lais
vojo pasaulio lietuvių politinius-visuomeninius veiksnius, kiek plačiau paliesdamas
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VLIKą, ALTą ir LB. Vėliau, prie laužo,
Kazys Almenas skaitė iš savo kūrybos.

Rugsėjo 1-9 dienomis Morpeth, Ontario
įvyko XIILji Akademinio skautų sąjūdžio
stovykla Atžalynas. Dr. Jonas Grinius su
pažindino su savo buvusiais profesoriais
Putinu ir Maironiu. Taip pat dr. Grinius
skaitė paskaitas apie lietuvį studentą da
bartinėje lietuvių literatūroje ir lietuvių
rezistenciją žiūrint vokiečių akimis. Dr.
Rimvydas Šilbajoris skaitė paskaitą apie
naujas sroves poezijoje. Fil. Bronius Vaš
kelis kalbėjo apie lietuvišką simbolizmą ir
jo, kaipo literatūrinės srovės, įtaką. Fil.
Dalia Bulgarauskaitė — apie Kazį Binkį,
senj. Algis Šenbergas — apie istoriją ir po
litinį mokslą Sovietų Sąjungoje, fil. Šernas
— apie profesinius inžinierius. Buvo išvyka
į Stratfordą, kur ASS nariai matė Šekspyro
dramą „Audra”. ASS praturtėjo 23 naujais
nariais, kurie pasipuošė akademikų spalvo
mis stovyklos metu.
Spalio 7 d. Bostono ASS susirinkime fil. A.
Treinys papasakojo apie ASS istoriją.

New Yorko ASS skyriaus sueigoje spalio
14 d. fil. Romas Kezys pranešė savo įspū
džius iš Europos ir Helsinkio jaunimo fes
tivalio. Be to, apie ASS vasaros stovyklą
pranešimą padarė fil. G. Penikas. Sueigą
pravedė senj. A. Rimas. Dalyvavo apie 60
narių.

1961
Birželio dienomis Christiana Lodge, MI
vyko antrasis visuotinis FSS suvažiavi
mas. Apie 60 dalyvių klausėsi R. Šilbajorio ir fil. J. Dainausko paskaitų ir trijų
neseniai iš Lietuvos atvykusių studentų
pasisakymų. Programos vedėjas fil. Edvar
das Kaminskas.

Lapkričio 4 d. Urbanos ASS skyrius
atšventė metinę šventę. Aktorius A. Rūkas
paskaita apibūdino dabartinės lietuvių
rašytojų sroves tremtyje ir Lietuvoje.
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1960
Vasario 6 d. Hartforde įvyko Korp! Vytis
senjorų pakėlimo iškilmės. Šeši junjorai iš
Hartfordo ir septyni iš New Yorko gavo
spalvas.
Gegužės 28-30 dienomis Christiana Lodge,
MI susirinko 73 dalyviai į FSS steigiamąjį
suvažiavimą. Diskutuotos buvo įvairios
numatytos FSS kultūrinės, visuomeninnės
ir vidinės veiklos programos. Išrinkta pir
moji FSS valdyba: fil. V. Šliupas, fil. E.
Kaminskas, fil. B. Lukštaitė, fil. D.
Koklytė ir fil. A. Avižienis.
Lapkričio 6 d. Čikagos ASS nariai suruošė
metinę šventę. Rytą Šv. Mišios, o vakare
iškilminga sueiga ir vakarienė. Pagrindinę
vakaro kalbą apie akademikų rezistenciją
Lietuvoje okupacijos metu sakė fil. B.
Kviklys. Buvo pristatytas naujas ASS pir
mininkas Edmundas Korzonas.

1959
ASS vasaros stovykla Ežerėnai įvyko 30
mylių į rytus nuo Klevelando. Dalyvavo
133 stovyklautojai. ASS pilnateisių narių
šeima padidėjo priimant 22 naujus narius.
Kovo 14 d. ASD ir Korp! Vytis pastango
mis Detroito visuomenė turėjo progą pama
tyti filmą iš Kanados ir Amerikos lietuvių
gyvenimo.
Detroito ASD sueigoje kovo 11 d. dr.
Kaupas pravedė pašnekesį apie dramą.
Diskusijose buvo paliesti šių dienų žino
mesni vaidinimai lietuvių ir amerikiečių
tarpe.

New Yorke balandžio 4 d. Baltic Freedom
House įvyko ASD šventė, kurioje įvyko
tikrųjų narių pakėlimai. Pagrindinę kal
bą sakė v.s. Čepienė. Šventės proga A.
Alytienė ASD skyriui padovanojo vėliavai
stovą ir vėliavų juostas.

Balandžio 11 d. įvyko Klevelando ASD ir
Korp! Vytis susirinkimas, kuriame buvo
svarstoma kandidačių programa, statuto
keitimas ir sudarytos ASS vasaros stovyk
los darbų komisijos.
Balandžio 18-19 dienomis Akademinio
skautų sąjūdžio suorganizuoti Jarošeko
kvarteto koncertai New Yorke ir Hartforde
buvo maloni proga dainą mėgiančiai visuo
menei praleisti porą valandų. New Yorke
susirinko 600 klausytojų.

ASD narės organizuotai dalyvavo lojalu
mo parade, kuris įvyko New Yorko Fifth
Ave. gegužės 2 d.
Birželio 7 d. ASS Čikagos skyrius suruošė
susipažinimo popietę skyriaus narių
tėvams. Susibūrimo tikslas buvo supažin
dinti tėvus su organizacijos gyvenimu ir
veikla. Programoje Nerija Linkevičiūtė pa
dainavo kelias dainas, o t.n. Aldona
Sidzikauskaitė paskambino pianinu.
Birželio 13 d. įvykusioje Klevelando ASS
skyriaus sueigoje fil. R. Minkūnas davė
pašnekesį apie Grenlandiją, jį pailiustruo
damas spalvotomis nuotraukomis.

Liepos mėn. 18 d. iš viso Atlanto pakraš
čio rinkosi ASS nariai ponų Devenių ūkyje,
Watertown, CN. Be futbolo spardymo, sau
lės ir dainų, lietuviškos skautijos įkūrėjas
Petras Jurgėla skaitė paskaitą apie Darių
ir Girėną. Sekė įvairūs organizaciniai
posėdžiai.
Darbo dienos savaitgaly Lake Geneva, WI
Stone Manor vasarvietėje dalyvavo 90 ASS
narių iš Čikagos, Urbanos, Klevelando, De
troito ir net vienas iš Los Angeles. Muz.
prof. V. Jakubėno paskaita apie lietuvių
liaudies dainas, jų pradžią, istoriją ir
dabartinį stovį, sukėlė entuziastišką susi
domėjimą ir diskusijas. Fil. A. Avižienis
kalbėjo tema „Griežtieji mokslai ir jų įtaka
modernioje žmogaus galvosenoje”. Sekma-
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dienio vakare t.n. Nijolė Martinaitytė
pristatė kelis lietuvių rašytojus, reprezen
tuojant atgimimo, nepriklausomybės ir
tremties laikus.

Rugpjūčio 22-23 dienomis Klevelando ASS
skyrius iškylavo prie Pymatuning ežero.
Kun. L. Jankus pravedė diskusijas religi
niais klausimais Korp! Vytis sueigoje
rugpjūčio 28 d.
Rugsėjo 20 d. Klevelando ASS skyrius da
lyvavo sueigoje, kur buvo aptarta skyriaus
veikla ir išklausyti pranešimai apie ASS
Studijų dienas ir New Yorko ASS veiklą.
ASD narės su gedulo kaspinu perjuosta
vėliava dalyvavo katedroj ir protestavo
prieš Chruščevą parade.

ASS New Yorko skyrius surinko 888
parašus po prez. Eisenhoweriui adresuotu
laišku, prašant, kad jis reikalautų iš
Chruščevo panaikinti sovietų režimą Lie
tuvoje ir kituose pavergtuose kraštuose.'
Rugsėjo 19-20 dienomis Toronto ASS
nariai turėjo rudens stovyklą Wasaga, On
tario. Bendroji tema „Lietuviškieji minė
jimai” buvo nagrinėjama paskaitos, disku
sijų bei simpoziumo pobūdžiu. Laužo metu
buvo pristatyta naujoji Nykos-Niliūno
poezija.

Čikagos ASS surengė Rudens lapų balių
spalio 24 d. South Shore Country Club.
Programą atliko sol. Aldona Stempužienė.

Lapkričio mėn Akademinis skautų sąjūdis
paskelbė Jaunimo literatūros konkursą.
Buvo paskirtos prozos ir poezijos premijos
po $150. Jury komisijai atidarius vokus,
paaiškėjo, kad prozos premijos laimėtoju
tapo apysakos „Vartai balto sidabro” au
torius Kazys Almenas. Poezijos premijos
laimėtoju tapo eilėraščių rinkinio autorius
Bernardas Prapuolenis.
Lapkričio 29 d. Vytauto Didžiojo universi
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tete Kaune ir Vilniaus universitete studi
javę vytiečiai ir Studenčių skaučių
draugovės narės susirinko pasimelsti už
mirusius, žuvusius ir kenčiančius narius.
Daniškoje svetainėje susirinko 24 SSD ir
Korp! Vytis nariai. Išklausius sveikinimų,
fil. Ona Ščiukaitė padarė pranešimą apie
SSD narių likimą ir fil. Bronius Kviklys
apie Korp! Vytis.
Lapkričio 21d. Urbanos ASS suruošė me
tinę šventę. Įvyko tikrųjų narių pakėlimai,
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis kalbė
tojas buvo fil. A. Mickevičius. Senj. R. Punkrys skaitė paskaitą „Amerikos mažumos
ir mes”.
Lapkričio mėn. 7 d. Jaunimo centre susi
rinko Čikagos ASS nariai atšvęsti ASS 35
metų sukaktį ir Čikagos skyriaus dešimt
metį. Įvyko iškilminga uždara sueiga,
kurioje junjorams ir kandidatėms buvo su
teiktos spalvos. Kun. J. Kubilius, SJ
įdomiai kalbėjo tema „Ar religija gali būti
modernaus gyvenimo funkcija”. Fil. E.
Korzonas trumpai prisiminė 35 metų aka
deminės skautijos laikotarpį. Sekantį rytą
kun. Kubilius atlaikė pamaldas už žuvu
sius ASS narius.
Lapkričio 26 d. ASS Čikagos skyrius
suruošė kalakutvakarį. Šokiams malonią
pertrauką padarė Klevelando skyriaus
atlikta programa.

Akademinės skautijos 35 metų sukakties
proga, Klevelando ASS skyrius spalio 17
d. surengė šaunų vakarą. Meninę progra
mą atliko ASD trio ir R. Vizgirdas, kuris
perskaitė feljetoną. Įdomų pašnekesį jau
nimo klausimais pravedė fil. R. Šilbajoris.
Vėliau sekė vaišės, šokiai ir vakaro kara
liaus ir karalienės rinkimai.
Gruodžio 6 d. New Yorko ASS skyrius
paaukojo $32.50 Mūsų Vyčiui. Ateityje
planuojama akcentuoti ideologinį intelek
tualinį skyriaus narių lavinimą.
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1958
Lapkričio 29 d. Los Angeles buvo
paminėtas ASS įsikūrimas. Fil. P. Abelkis
skaitė apžvalginę paskaitą. Prie kavos, už
kandžių ir dainų fil. V. Variakojis skaitė R.
Spalio parašytų Kauno studentijos gyveni
mo ištraukų.

Gruodžio 13 d. įvyko New Yorko Korp!
Vytis šventė. 8 junjorai buvo pakelti į sen
jorus. Šventę pagerbė savo atsilankymu ir
jautria kalba gen. kons. J. Budrys. Fil. V.
Augulis papasakojo nueitą ASS kelią nuo
Lietuvos iki šiandienos.
Gruodžio 21 d. Klevelande įvyko ASS
šventė Čiurlionio ansamblio namuose.
Nariai dalyvavo bendroje ASS sueigoje ir
atskirose ASD ir Korp! Vytis sueigose,
kuriuose buvo aptarta ateities veikla, ke
lionė į žiemos stovyklą, vasaros ASS
stovyklos reikalai ir išrinktos naujos
valdybos. Vakare buvo paminėta 34-toji
akademinės skautijos sukaktis. Po tautos
himno, fil. R. Minkūnas patiekė lietuvių
akademikų skautų istorijos apžvalgą ir
pristatė Kauno VDU-to Studentų skautų
draugovės 1924 metų vieną steigėjų, fil. s.
Vytautą Civinską. Viktoras Mariūnas šne
kėjo tema „tautinis apsisprendimas”. Po
įvairių sveikinimų, sugiedota Gaudeamus
ir pažiūrėta senj. V. Kamanto filmo iš
Klevelando ASS gyvenimo.

Čikagos ASS skyriaus Visuomeninių stu
dijų būrelis šiais mokslo metais diskutavo
temą „Nonkonfirmizmo sąvoka ir
išraiškos,” kurią pristatė V. Pavilčiutė ir
K. Zapkus. Gruodžio mėn. susirinkime A.
Kliorė pravedė nuotraukomis ir filmu iliu
struotą pašnekesį „šių dienų astronomija”.
Gruodžio 27, 1958 iki sausio 1, 1959
sėkmingai įvyko ASS žiemos stovykla.

Virš 80 stovyklautojų susirinko į Wellston,
šiauriniame Michigane.

Gegužės 28 iki birželio 6 dienomis vyko
aštuntoji ASS vasaros stovykla Warren
Dunes, ML 120 dalyvių pavadino stovyk
lą Žaliakalnis. Vyko ASD, Korp! Vytis ir
bendra ASS sueiga. Pasižadėjimus davė 11
junjorų ir kandidačių. Viršininkas buvo fil.
E. Vilkas.
Liepos 4-6 dienomis buvo suruošta pirmo
ji Kalifornijos ASS stovykla, Lake Arrow
head apylinkėje. 15 dalyvių girdėjo A.
Dundzilos, D. Karaliūtės ir R. Kuzarino
pašnekesius. Pašlaistės stovyklos viršinin
kas buvo senj. Povilas Abelkis.

1957
ASD Klevelando skyriui priklausė 5 filisterės, 15 tikrųjų narių ir 9 kandidatės.
Išrinktą valdybą sudarė Jolanta Drasutytė, Viktorija Vaivadaitė ir Jūratė Laikūnaitė.

ASS dienos Klevelande vyko 1957 gegužės
4-5 dienomis. Suvažiavo apie 65 dalyviai
aptarti bendrus reikalus, susipažinti ir
pasisemti jėgų tolimesnei veiklai.
Urbanoje, gegužės 10-11 dienomis įvyko
visuotinis metinis ASS suvažiavimas. 185
dalyviai klausėsi dr. Juliaus Kaupo, kun.
dr. Jono Kubiliaus, SJ, fil. R. Šilbajorio ir
fil. V. Černiaus paskaitų. Vyko ASS dar
bo posėdis, atskiri ASD ir Korp! Vytis
posėdžiai ir ASS iškilmingoji sueiga. Taip
pat pasižadėjimus davė dvylika kandida
čių ir junjorų.
Urbanos ASS suruošta iškyla į Lake of the
Woods liepos 27 ir 28 dienomis pasižymė
jo gražia lietuviška ir skautiška nuotaika.
Iškyloje dalyvavo 46 asmenų, daugumoje
svečiai iš Čikagos ASS skyriaus.
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Studijų dienos vyko prie Delhi, Kanadoje,
rugpjūčio 30 iki rugsėjo 2 d. Graži gamta,
įdomi programa, puikus oras ir, svarbiau
sia, dalyvių darbinga ir linksma nuotaika
įgalino visapusišką stovyklos pasisekimą.
Gruodžio 27 iki 1958 m. sausio 1 dienomis
vyko ASS žiemos stovykla. Vadovai 72
stovyklautojams buvo fil. E. Kaminskas ir
t.n. Viktorija Vaivadaitė. Paminėtini buvo
fil. A. Avižienio pašnekesys „Kasdieninė
mis temomis”, literatūros valandėlė ir sa
votiškas filmų festivalis.

1956
Akademikų skautų ramovė Čikagoje buvo
suruošusi išvyką į tėvų saleziečių ūkį.
Vienas šio ūkio šeimininkų vytietis kun.
A. Perkūmas papasakojo savo at
siminimus, kaip jam teko dirbti Palangos
skautų tarpe, drauge su žinomu bolševiku
M. Gedvilą, tada buvusiu skautų globėju.
Be to, eilę nuotykių iš savo misijų darbų
Kinijoje.
Čikagos ASS nariai savo metinę šventę
gražiai atšventė lapkričio 4 d. Iš ryto buvo
pamaldos Jėzuitų namuose, kurias atlaikė
ir pamokslą pasakė Korp! Vytis kapelionas
kun. J. Raibužis, SJ. Sueiga ir vakarinė
programa įvyko Čikagos viešbučio salėje.
Dalyvavo apie 100 ASS narių.

Melbourne ASS skyriui priklausė 10 t.n.
ir 5 kand. Vadovavo E. Pankevičius, I.
Laisvėnaitės ir A. Žilinsko padedamas.
Vienas iš efektingesnių šio skyriaus pasi
rodymų buvo Atvelykio proga suruošta
savaitgalio stovykla Mt. Evelyn apylin
kėse. Suvažiavo 33 stovyklautojai.

ASD Čikagos skyrius kandidačių būreliui
išaugus iki 30, skyriaus vadovybė, geres
nius veikimui, būrelį padalino į tris viene
tus.
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1955
Gruodžio 27 d. Detroito, Urbanos, Klevelando ir Čikagos ASS nariai pradėjo žiemos
stovyklos-studijų dienų programą. Fil. dr.
M. Budrienė pasveikino dalyvius. Progra
moje fil. G. Čaplikaitė kalbėjo psichologi
nėmis temomis, senj. A. Avižienis ir senj.
L. Sabaliūnas aptarė akademiko skauto
uždavinius šiandien. T.n. D. Variakojytė ir
senj. A. Augūnas nagrinėjo mišrių vedybų
problemas. Bitė Monstavičiutė visus ma
loniai nuteikė trumpa literatūros ir muzi
kos valandėle. T.n. A. Ščiukaitė ir fil. V.
Černius vadovavo. Finansus ir ūkį tvarkė
senj. A. Dundzila, šeimininkavo t.n.
Garmutė. Dainas ir programą pravedė t.n.
5. Juodvalkytė.

Liepos 2-4 dienomis netoli Klevelando
įvyko V-ji ASS stovyklą. Pasirodė iš
Čikagos 42 dalyvių, Klevelando — 41,
Detroito — 20, Urbanos — 14, Bostono —
6, Montrealio — 2, New Yorko — 1 ir To
ronto — 1. Sesių stovyklai pirmininkavo O.
Mendelevičiutė, brolių senj. K. Mikėnas.

1954
Šiuo metu Urbanoje studijuoja apie 50 lie
tuvių. Korp! Vytis dabar turi 15 narių,
kurie dalyvauja sueigose ir paruošė vasa
rio 16-tos minėjimą.

Korp! Vytis Klevelando skyrius paminėjo
akademinės skautijos 29 metų sukaktį.
Prisimintina žuvusieji, išklausyta veiklos
apžvalga, išklausyti sveikinimai. Meninę
dalį gražiai atliko aktorius Kačinskas.
Čikagos ASD gruodžio mėn. pabaigoje
gražiai pasireiškė lietuvių liaudies meno
populiarinimo srityje. Jų suruošta paroda
ir arbatėlė susilaukė didelio susidomėjimu.
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Sesės gražiai talkininkavo ruošiant kalė
dinę eglutę Pramonės muziejuje ir kalėdi
nį vaidinimą mažiesiems.
Kun. fil. Pranas Dauknys, Mūsų Vytis ben
dradarbis šiuo metu gyvena Romoje, atei
nantį pavasarį ruošiasi išvykti į Argenti
ną pastoracijos darbams.
Kun. fil. A. Nekrašas tęsia studijas Romo
je ir rašo darbą licencijato egzaminams.

Senj. Kazys Bėkšta, pora metų išgyvenęs
Brazilijos džiunglėse vietinių indėnų tar
pe, yra surinkęs apie 100 jų originalių
pasakų. Daromi žygiai jas išleisti atskiru
leidiniu.
Akademikai skautai savo 30 metų veiklos
sukaktį ruošiasi atžymėti specialiu leidi
niu Akademinė skautija, kurį paruošti
paprašytas fil. B. Kviklys.
Čikagos ASS skyrius surengė viešą Nau

jųjų Metų sutikimo balių,

kuriame

dalyvavo 600 svečių. Naujieji metai buvo
pradėti Amerikos ir Lietuvos himnais.
Pelnas buvo paaukotas Vydūno šalpos
fondui.

Dr. Vydūno vienerių metų mirties sukakties
minėjimas Klevelande buvo suruoštas ASS
skyriaus balandžio 11 d.
Čikagos ASD narės buvo pakviestos suorga
nizuoti tarptautinę audimo parodą balandžio
8 d. iki gegužės 2 d. Šį darbą jos gražiai
atliko.

Vasario 27 d. Urbanos Korp! Vytis
praturtėjo 4 senjorais. Korp! Vytis garbės
narys prof. S. Kolupaila dalyvavo sueigo
je, užrišdamas senjorams spalvas ir tar
damas sveikinimo žodį.
Akademinio skautų sąjūdžio

Čikagos

skyrius savo piniginėmis aukomis parėmė
dr. Vydūno vardo šalpos fondą — $400,
Mūsų Vyti — $300, Skautų Aidą — $100,
Lietuvos karo invalidus — $50.

Šiais metais akademinė skautija švenčia
savo 30 metų sukaktį. Sukakties proga įvyks
trys jubiliejinės stovyklos. Viena iš jų
Vokietijoje, antroji Australijoje ir trečioji,
prie Erie ežero Kanadoje liepos 2-5 dienomis.
Techniškus parengimo darbus atlieka Korp!
Vytis Detroito skyrius.

Prie Čikagos ASS skyriaus buvo įkurtas
visuomeninių studijų būrelis. Šio studijų
būrelio tikslas yra padėti nariams ugdyti
asmenybes, pakelti intelektualinį lygį, pra
plėsti visuomeninio darbo pažinimo akiratį,
lietuviškųjų, skautiškųjų ir studentiškųjų
problemų nagrinėjimas, meno ir kultūros
laimėjimų nagrinėjimas, praktikavimas
išreikšti ir gerai formuluoti mintis ribotu
laiku, orientacijos ir tolerancijos ugdymas,
išlaikant akademinės etikos reikalavimus.
Būrelis jau turėjo tris sesijas debatų ir
diskusijų formoje.

Los Angeles S. Audronio pastangomis
įsteigtas Akademinio skautų sąjūdžio
skyrius.

Akademinio skautų sąjūdžio valdyba pravedė
loteriją, kurios tikslas paremti savąją
spaudą. Korp! Vytis mecenantas p. J.
Bachunas paaukojo 1 savaitės atostogas
Tabor Farmoje, p.p. Kalvaičiai paaukojo 1
savaitės atostogas Nidos vasarvietėje, p.
Lapienė tokias pačias atostogas Long Island,
NY. Loterijos organizavimu daugiausia
rūpinosi senj. S. Miknaitis.
Liepos 3-5 dienomis Kanadoje stovyklavo lie
tuviškas akademinis skautiškas jaunimas.
Stovyklavo, maudėsi, šildėsi saule ir sprendė
skautiškąsias ir visuomeniškas problemas.
Įvyko akademiko skauto teismas, kuriame
pirmininkavo pats stovyklos viršininkas s.
prof. S. Kolupaila, akademikas skautas buvo
kaltinamas neveiklumu, nesidomėjimu nei
skautiškomis, nei akademinėmis, nei
visuomeninėmis problemomis, vartojimu
savo kalboje svetimybių ir t.t. Skauto
akademiko kaltinimui vadovavo fil. R.
Mieželis, gynimui — fil. V. Černius.
Apklausinėjimus visą eilę liudininkų,
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teismas priėjo išvados, jog nežiūrint
kaltinimų, skautiškas jaunimas yra vienas
iš veiklesniųjų akademiniame gyvenime, ir
kaip tokį, jį išteisino. Įvyko iškilminga sueiga
ASS 30 metų sukakčiai paminėti. Dienos
buvo užbaigtos laužu, kuriame daug sveiko
juoko sukėlė sumuštinis. Įvyko tikrųjų narių
pasižadėjimas.

Liepos 2-5 dienomis Siebengebirge, Vokieti
joje įvyko IV jubiliejinė Korp! Vytis stovyk
lą. Stovykloje buvo progos pabendrauti vi
siems kartu gražioje gamtoje, pagalvoti apie
vykstantį jubiliejų, susipažinti jaunesniems
su senaisiais Korp! vilkais bei išgirsti iš jų
naudingų, pagrindinių žinių iš Korp!
tradicijų ir gyvenimo.

ASD turėjo savo sueigą IV-osios ASS stovyk
los metu Kanadoje. Padaryta kai kurių
pataisų ASDS statute. ASDS pakeitė ir savo
pavadinimą į Akademikių skaučių draugo
vę.
Fil. kun. Pranas Dauknys, MIC iš Romos
nuvyko į Angliją, kur dirba lietuvių parapi
joje. Drauge padeda vietos skautams ir
organizuoja lietuvišką šeštadieninę mokyklą
Londone.

ASS Adelaidės skyrius surengė minėjimą at
švęsti akademinės skautijos 30 metų sukaktį
spalio 23 d. Į minėjimą atsilankė apie 120
dalyvių. Sugiedojus Gaudeamus, ASS istoriją
apžvelgė fil. V. Stasiškis. Pobūvyje dalyvavę
solistai Elena Rūkštelienė ir Paulius Rūtenis
dainavo duetą. Vėl pasirodė Pulgis Andriušis
su „300 metų senumo aukštaičių himnu”.
. • v "5

Akademinio skautų sąjūdžio naujas skyrius
projektuojamas įsteigti Caracas mieste,
Venezueloje, kur yra nemaža studijuojančių
lietuvių skautų-čių. Steigimo reikalais
rūpinasi Mūsų Vytis bendradarbis kun. A.
Perkūnas.
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1953
Klevelando ASS skyrius rugsėjo 27 d.
pirmą kartą išėjo į viešumą, surengdamas
rudens koncertą-balių. Programą atliko
solistė J. Krištolaitytė-Daugėlienė ir
Klevelando Ąžuolų oktetas.
Spalio 18 d. Čikagos ASS paminėjo
29-ąsias metines nuo akademikų skautų
įkūrimo. Po šv. mišių vyko bendra ASDS
ir Korp! Vytis sueiga. Sekė P. Orintaitės
paskaita apie pirmąsias akademinės skautijos dienas, o po to, užkandžiai.

1952
Čikagos ASS skyrius vasario 2 d. vienoje
iš gražiausių Čikagos salių suruošė puikų
ir puošnų kaukių balių. Labai gražiai ir
energingai dirbo visi skyriaus nariai.
Puikiai suorganizuotos šios sritys: progra
ma, bufetas, kavinė, rūbinė ir kt. Visur
jautėsi pavyzdinga vytiečių ir ASDS sesių
ranka. Pobūvis davė nemažą pelno, kuris
bus paskirtas šalpos, skautiškos spaudos ir
pan. reikalams. Šiuo savo parengimu ASS
skyrius įrodė, kad jis yra pajėgus atlikti ir
didesnius darbus. Korp! Vytis skyriui va
dovauja energingas senj. J. Ivanauskas,
ASDS Gražinos draugovei fil. Ona
Ščiukaitė.

ASS Bostono skyriaus valdyboje įvyko
pasikeitimų. Ligšiolinis skyriaus pirminin
kas fil. Kasperavičius ir jo vadovaujama
valdyba pasitraukė iš pareigų. ASS
valdyba padėkojo jiems už darbą. Nauju
skyriaus pirmininku išrinktas senj.
Apolinaras Treinys, sekretorė senj.
Gražina Čaplikaitė. Abudu aktyvūs, bebaigią studijas, studentai.
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Klevelando akademikės skautės balandžio
9 d. vėl buvo susirinkusios savo sueigon
pas t.n. Rimutę Jonaitytę. Buvo įvestos
kandidatėmis mūsų draugovėn dvi sesės:
Milita Žižniauskaitė ir Julija Šenbergaitė.
ASDS pirmininkė v.s. fil. M. Barniškaitė
gražia nuotaika pravedė jaunųjų sesių atkeliavimą pas mus.
ASS metinė šventė buvo minima spalio 26 d.
Čikagoje. Pradėta pamaldomis, kurias
kuklioje tėvų jėzuitų koplytėlėje atlaikė kun.
J. Raibužis, SJ, pasakydamas gražų ir jautrų
pamokslą. Broliai ir sesės čia dalyvavo su
savo vėliava ir bažnytėmis giesmėmis. Po
pietų Golf klubo svetainėje įvyko bendra
ASDS ir Korp! Vytis Čikagos skyriaus
tikrųjų narių sueiga. Skyriaus 6 sesės ir 3
broliai davė tikrosios narės ar senjoro įžodį.
Iškilmingon sueigon susirinko daugiau sesių,
brolių, jų šeimos narių, viso apie 100 asmenų.
Ją pradėjo ir pravedė fil. Ona Ščiukaitė,
iškeldama keletą akademinės skautijos
istorijos bruožų. Iškilminga sueiga baigta
studentišku Gaudeamus. Pabaigoje sekė
nuotaikinga linksmoji dalis, kurią savo
jėgomis paruošė patys akademikai skautai.
Kaip ir visada, pasirodė tradicinis
sumuštinis. Vykusiai pasirodė sesės su savo
linksma programa, vadovaujamos kand.
Reginos Matulevičiutės-Sriubienės. Po to
dalyviai ir svečiai pasišoko.

buvo neblogai organizuotas ir davė pelno.
Birželio mėn. prisiminė Korp! Vytis narį

a.a. ps. Juozą Milvydą, žuvusį 1941 m. bir
želio 25 d. Pakeliui į Marvelės dvarą, kar

tu su kitais partizanais, keliaudami padėti

kitiems savo broliams, jie buvo bolševikų
užpulti. Milvydas buvo mirtinai sužeistas.
Jo paskutinieji žodžiai: „Broliai, būkim
Tėvynės aukuru ir degančia auka! Ir ji bus
laisva!” Juozas Milvydas buvo pirmoji
mūsų auka 1941 metais.
Akademikų skautų dienos Klevelande

įvyko rugpjūčio 18-19 dienomis. Dalyvavo
beveik 60 narių, net ir iš Vokietijos. Prof.
I. Končius, pasakė reikšmingą kalbą ir
kvietė visus sutartinai dirbti. Pagerbė žu
vusius ir mirusius LSS narius, įskaitant 30
akademikus. Išrinko prezidiumą: prof. Ko
lupaila, s. Kalvaitytė, fil. Kasperavičius.
ASS skyriai įsikūrė Čikagoje, Toronte, De
troite, Sydnėjuje, Adelaidėje, Urbanoje,
Bostone, Klevelande, Šiaurės ir Pietų
Vokietijoje. Vyko atskiros ASD ir Korp!

Vytis sueigos, išrinktos naujos valdybos.
Nutarė ASS veiklą dar labiau plėsti,
išeinant daugiau į visuomeninį, kultūrinį
ir skautišką gyvenimą.

Spalio 21d. Čikagos ASS skyrius suruošė

nuotaikingą metinę šventę. Vyko Šv.

1951

Mišios, iškilminga sueiga YMCA salėje ir
meninė programa, per kurią pasirodė trio,
kuris padainavo nuotaikingus kupletus.

Adelaidėje kovo 24-26 dienomis įvyko
Australijos rajono skautininkų suvažiavi

ASS Adelaidės skyrius suruošė gražų aka

mas, kuris turėjo svarstyti lietuvių skautų

Australijos veikimo klausimus.

Adelaidės ASS skyrius surengė kaukių
balių. Jo pelnas paskirtas Vokietijoje besi
gydantiems ASS nariams šelpti.
Čikagos ASS skyrius gegužės

19 d.

Tremtinių namų salėje suruošė nuotaikin
gą akademišką pavasario pobūvį. Pobūvis

skautijos 27 m. sukakties
minėjimą. Oficialios dalies metu kalbėjo
fil. V. Stasiškis tema „Akademiko skauto
kelias”.
deminės

Junj. G. Janulevičius organizuoja Mel
bourne Korp! Vytis skyrių.
Korp! Vytis ženkleliai jau pagaminti Vo
kietijoje. Netrukus bus platinami vytiečių
tarpe.
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STUDIJŲ DIENŲ AKIMIRKOS TABOR FARM, MICHIGAN, 1982 m.
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SUMUSTINIS

IV-ji tautinė stovykla, Vladas
Stropus „Šiūr, kad aš savo pala
pinę pasistatysiu ir be tavęs!”

ALUS BUVO, ALUS BUS
Seniai, seniai, anais laikais, kuomet
giriomis buvo apaugę visi ateities miškai,
kada per upes nebuvo tiltų ir vietoj plačių
vieškelių teegzistavo meškų kojomis su
plaktos autostrados, kada nebuvo nei
ALT’o nei VLIK’o ir bernelis pas mergelę
keliaudavo visom keturiom per medžių
šakas, tais laikais gyveno lietuvis ir vokie
tukas. Stačiokiškas buvo tas lietuvis: be
sarmatos vokietuką vadindavo velniu. Su
gyveno abu neblogai, krėsdavo viens kitam
šposus ir pardavinėdavo sielas ant išsimokėjimo.
Nei žmogus nei velnias tais laikais
nepažino alkoholio; kitaip sakant, Lietuvo
je viešpatavo blaivininkų federacija. Sun
ku gyventi buvo tam lietuviui: džiovintos
meškienos privalgęs, užsigerdavo vien tik
gryna klevine sula; o sula ne asbachas —
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įspūdžio svečiams nepadarydavo. Ir štai
vieną dieną, žaibams ir perkūnui besitran
kant, nusprenė velnias iškrėsti šposą
blaivininkui. Paėmęs didelę nedeginto
molio puodynę, prilašino puspilnę klevo
sulos. Tuomet akinančioj nakties tamsoj,
pradėjo savo burtus. Niekas nematė ir
negirdėjo ką velnias puodan dėjo ir kokius
paslaptingus burtus sau po nosim šnabždė
jo, tik baltos putos vertėsi per puodo kraš
tus ir vokietuko juokas gąsdino beflirtuojančius apuokus. Nežinojo nei pats velnias
ką jis sukūrė, nežinojo net kaip pavadinti,
tik numatė jis gardų juoką — kai žmogus
jo gėralą ragaudamas vaipysis. Bet vis dėl
to, šiam gėralui reikėjo duoti vardą. Mislyjo vokietukas ir susimislijo: gėralas gimė
iš sulos, skaityk žodį „sula” atvirkščiai ir
gausis „alus”. Tas žodis tapo realybe ir te
begyvena tarp mūsų. Gražus mūsų senelių
padavimas, kaip kad gardus yra pūtuojan
čio alaus bokalas. Nuo anos istorinės

44

dienos iki šiandien nubėgo daug manų
košės Nemuno upe — pasikeitė ir žmogus
ir alus.
Nereikia baigti aukštąjį mokslą idant
pastebėtume, kad alus turėjo įvairios
įtakos Lietuvos ir pasaulio istorijoje.
Egiptiečių, romėnų ir graikų imperijo
se alus nebuvo labai populiarus; jie buvo
daugiau palinkę prie nuodų, plionkės ir
Etiopijoje gaminamos Ghani šaknies fer
mentacijos, kuri stipriai atsiduodavo
žuvies taukais ir buvo geriama užsikan
dant marinuotais migdolais. Nedarysime
jokių išvadų, bet visi žinome, kad tos im
perijos žlugo.
Vokiečiai ir anglai alaus idėją priėmė
su atvirom rankom. Anglijoje pridygo pilna
taip vadinamų „Ye olde beere house”, ar
ba vėliau mužikų pramintom „pub’omis”.
Alų anglai geria paintais, sveikindami
viens kitą šekspyriškais išsireiškimais,
pavyzdžiui: „Papūsk gyvenimo putas į ka
raliaus veidą”; arba „Gerk ir krisk, krisk
kaip skrendantis penthalionas nesugebė
damas valdyti laukinių džiedžių”.
Vokietijoj, alui atsiradus, pradėjo kur
tis universitetai, atsidarė Wirtschaftsamtai, pasirodė moliniai bokalai, ūkininkai
pradėjo gaminti dešras, gimė antžmogio
idėja ir studentai spiovė į romantiką, pra
dėdami kurti šlagerius. Kitaip sakant, alus
atnešė Vokietijai kultūrinį renesansą. Vo
kiečiai alų geria iš bokalų su rankenoms
ir dangčiais. Kietai laikoma rankena su
teikia jausmą lyg atsisveikini su geriausiu
draugu, bet nenori skirtis, o dangtis yra ap
sauga, kad kaimynas netyčia neprispiautų
tau į bokalą.
Kituose kraštuose įvyko panašūs per
versmai: alus pagimdė pilvus, raudonus
skruostus, pradėjo klestėti bačkų ir lankų
pramonė ir padidėjo patalpos kur karalius
pėsčias eina. Pagal dabartines statistikas
daugiausiai alaus geriantieji kraštai yra
Belgija, Australija, Vokietija ir Anglija.
Labai neaišku kodėl Belgijoje kilo pervers

mas į alaus gėrimo pusę, bet yra daromi
išvedžiojimai, kad tai rišasi su Belgų
Kongo praradimu; kitaip sakant, kraštas
pradėjo skandinti savo rūpesčius buzos
uzbone.
Lietuvoje alaus istorija irgi yra spalvin
ga. Senais laikais alaus gamybos monopo
lį turėjo meškos; net ir dainoje sakoma: „at
važiavo meška su alučio bačka”. Šalia
Raseinių prie Dubysos alų gamindavo iš
vienų avižų ir padarius bačką sukurdavo
po dainą, todėl alus ir yra plačiai apdainuo
tas, nes ne vieną bačkelę tautietis yra
metęs per petį. Tos dainos kartais mušda
vosi į absurdą. Pavyzdžiui, įrodinėjimas,
kad alum lijo, apyniais snigo, yra viršgamtinis ir truputį absurdiškas konstatavimas,
bet vis dėl to meta žvilgsnį į lietuvio troš
kimus. Žinoma, ne visi Lietuvoje buvo bajo
rų vaikai, kad galėtų stavinti pirmos rūšies
alų. Ubagaujantis luomas darydavo kvasą
iš duonos plutų, kurį maišydavo su nerafi
nuotu samagonu, pagal savo ar savo
žmonos skonį.
Karo vėjai išblaškė troškulingus tautie
čius po visą pasaulį. Turime pripažinti, kad
svetimtaučiai priėmė juos gražiai. Austra
lijoje pasitiko su skiuneriais Reches D. A.
alaus, Naujoje Zelandijoje su uzbonais
Tooth, Anglijoje su paintais stauto, Argen
tinoje su Balon’ais Schlaus’o ir Amerikoje
su alum iš krašto, su dangaus mėlynumo
vandeniu.
Atsižvelgę į visa tai kas jau buvo pasa
kyta ir į tai ką tyčiomis išleidome,
turėtume susidaryti nuomonę, kad alus
gyvena tarp mūsų ne kaip svečias, bet tvir
tai ir amžinai, kaip valstybiniai mokesčiai.
Remiantis gilia alaus įtaka mūsų isto
rijoje, vertėtų panagrinėti šio rudo
skanėsto reakcijas į kūno chemiją, bei į
pilką košę, kuri randasi po mūsų plaukais
apžėlusiu kiaušu. Gražiai išsireiškė
vienas iš mūsų filosofų, apibūdindamas
alų: „Rudas alus, nuo bakterijų apsaugo
tas balta puta, burbulingas ir veiksmin45
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gas”. Tai yra vienas iš radikaliausių alaus
apibūdinimų. Kitas rašytojas šitaip aprašė
savo jausmus: „Pilnas alaus bokalas skam
biai atsimušė į šlapią baro viršų; su pasi
tenkinimo šypsniu padabinta fizionomija
paėmiau jo šaltą bet draugišką rankeną.
Baltos putos švelniai pabučiavo mano
lūpas ir pirmieji alaus lašai nuriedėjo
bumlio link. Padėjau tuščią bokalą ir, atsi
dusęs, užvėriau akis, idant pilnai įvertin
čiau tą malonų, kaskart stiprėjantį,
jausmą. Maži alaus burbulėliai pradėjo
kilti į viršų nešdami su savim visus dienos
rūpesčius — vargus. Jie švelniai kuteno
viduj belenktyniaudami apšviesti mano su
jauktą protelį. Tuomet aš atsiraugiau ir
įsakiau oberiui atnešti dar vieną alaus
bokalą”. Panašūs jausmai randasi ir dau
gumoje mūsų alaus gėrikų. Žinoma, kiek
vienas veiksmas susilaukia priešveiksmių.
Alaus mėgėjams išimčių nėra. Stipriausi
reakcionieriai yra moterys. Jos mėgsta iš
mesti po čerkelę taurosios, bet alaus ne
judina, sako per dažnai reikia keltis ir eiti
plaukus šukuoti. Tai žmogiška ypatybė:
reiškia, aš negaliu, tai ir tu negali, be to
tau nesveika, sako jos. Tie kurie galvoja,
kad nesveika — tikrai klysta: teapsižiūri,
kokius gražius ir sveikus pilvus alus užau
gina. Tokiu pilvu žmogus didžiuotis gali —
jis daug pinigų kainavo. Viena Amerikos
firma alaus sveikumą išnaudoja iki kraš
tutinumo: „Kur yra gyvybė, ten yra Bud
weiser alus”, nors tai teįrodo kad lavonai
alaus negeria.
Bereikalinga būtų minėti, nes yra leng
vai pastebima, kad alus turėjo didelę įtaką
vienai lietuvių korporacijai, ypatingai korporantams. Prie alaus gimė ne viena val
stybinio masto idėja. Lietuvoje susirinkda
vo žaliom kepuraitėm teisininkai, amžini
studentai, politikieriai, kasininkai, teisy
bės ieškotojai, nepripažinti poetai, gatvės
kampo oratoriai, daktarai, partiniai pro
vokatoriai, bajorų vaikai, gandonešiai, nu
sidėvėję filosofai, ambicijos žmonės, inži-
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XI-joj A. S. S. stovykloj, „Dainynas”,
Michigan, 1961 m.

nieriai, valdžios ir visuomenės kritikai,
pupų dėdės bei tris dienas nesiskutę geni
jai. Žiūrėk užsirūko „Kir” papirosą, pake
lia bokalus ir visi lygūs! Kiek gražių atsi
minimų mūsų filisteriams alus yra palikęs!
Būdavo grįžtant iš robakso, nuvirsta į snie
go pusnį prie Vytauto parko vartų ir ne
begali išlipti. Ištraukia policininkas ir par
veda į korporacijos rūmus, o ant rytojaus
yra apie ką kalbėti. Amerikoje, prie alaus
posėdžiaujame, išsirenkam komitetus,
pasiskirstom pareigomis ir, užbaigę oficia
lią dalį, pagreitinam tempą alaus naikini
mo darbe.
Nesvarbu ką sako pesimistai, surūgę
peštukai, vietinis klebonas, išganymo ar
mija arba profesiniai reakcijonieriai: alaus
chromosonas neišnyks iš mūsų sistemos.
Atsiranda tokių kur alui blogą vardą
duoda, net vienas mūsų garsus poetas apie
tai rašė:
Ne tas yra girtas,
kurs žemėn nuvirto,
pagundos prikeltas
alaus dar nupirko.
Bet tas yra girtas,
kurs griuvęs į kertį,
negal kaip lavonas,
nei keltis, nei gerti.

Bet tokių tarp mūsų nėra.
Dr. Romulus, B.T.F., K.B.
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vienai pasirodyti. Paskuj ją sekdavo tryli
ka šaperonų, keturi sargybiniai lokiai, ir
vienas Dirvos korespondentas, savo tiks
lams atsiekti. Taip jie ir praleisdavo valan
dėlę, kitą besišnekučiuodami rūtų darže
lyjeDeja, tokia graži, stačiai estetiška,
meilė tampa retu pavyzdžiu šiomis dieno
mis. Tiksliau sakant, tokių pavyzdžių dau
giau nebėr. Mūsų greitas moderniškas
gyvenimas pakeitė daug seniau įprastų
socialinių papročių liečiančių meilės rei
kalus. Dabartinė kuopa su keturkojais žir
gais daugiau nesiterlioja. Chebra užsi
mauna savo geltoną švarką, žalias brezen
tines kelnes, raudonus teniso batukus, ir
neatsidarę durų įšoka į savo 389-ių
kubinių colių metalinį žirgą su magiškai
pradingstančiu stogu. Tuomet jie palieka
75-ias pėdas gumos savo tėvų garaže, ir
smagiai bešokinėdami prie savo 17-os
garsiakalbių stereo radijo, per tris minutes
ir 19 sekundžių (naujas rekordas!)
atsiduria pas savo Bobą. Džiaugiasi,
šypsosi nuo vienos ausies iki kitos, ir švel
niai paspaudžia savo mašinos triūbą. Pasi
girsta garsas panašus į atsiraugiantį ark
lį. Be abejo, jo Bobutė jau laukė, nes dar
triūbai nenutilus, iš vieno lango trečiam
aukšte, iškrenta iš paklodžių supinta virvė
ir tamsią naktį galima matyti vieną kūną
mikliai nusileidžiant. Tai jo mylimoji, jeigu
dar nesusipratot. Ji, pagal Wheaties
čempijono Bob Richards stilių, tekina
peršoka per tris tvoras, du griovius, vieną
„ekspressway” ir tai pat neatidarydama
durų atsiranda, daugiau mažiau, šalia to
vakaro datos. Jis jai plykšteli per šlaunį ir
meiliai paklausia: „Na Bobut, kur
vykstam pasikaklinėti?” Ji pamirksi kele
tą kartų savo violetiniais antakiais ir pa
reiškia, „Aš esu padori, skaisti ir ramios
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sąžinės. Paspauskim pirmiau kur nors
užėsti.” Po maždaug dviejų valandų ieško
jimo, jie atsiduria vienoj turtingoj valgyk
loj ir užsisako valgyti. Per 12 minučių,
mergytė sutvarko 4 cheeseburgerius su
svogūnais ir agurkais, vieną dėžę popkornų, ir tris stiklines koka-kolos —
„šeimos dydžio”. Tuo tarpu jaunuolis trum
pai apsiverkia ir išlieja jai savo širdį,
papasakodamas apie savo penkių metų
sesutę ir maldauja Bobutės pagelbos ir
supratimo. Ji išklauso jo ir primena, kad
jis skolingas $4.27 už maistą. Tuomet, jai
švelniai per nosytę atsiraugus, jie keliau
ja tolyn ieškoti laimės. Pasitranko jie po
miestą ir pagaliau atsiduria ant kelio,
kuris baigiasi Vinco Kudirkos Gamtos
Konservatorijoje.
Pažvelkim į tai kas vyko toliau grynai
iš pasikalbėjimo aspekto. Mūsų šaunus jau
nikaitis kalba su savo Bobute senomis min
timis, nors jiedu ir gyvena moderniškame
pasaulyje. Ar neturėtų tie mielieji žodeliai
būti modernaus pasaulio produktai, įro
dant, kad jų gyvenimo eiga turi tęstinumą?
Prileiskim, teikiam panelei komplimentą
apie jos grožį: „Ach širdele, tavo plaukai
tokie švelnūs, tokie švarūs ir blizga lyg su
New Blue Cheer plauti.” Arba: „Tavo
Crest valyti dantys žiba kaip mano
mašinos vaškuoti ,bumperiai’, ir t.t. Būna
momentų kada tenka kalbėti grynai meilės
labui. Pavyzdžiui: „Mergele, tu mane taip
sujaudini, kad vietoje Frog aš Monkey
šoku”. O gal net ir: „Ei, tu gyvate, palik
mane ramybėj!”.
Be abejo, pavyzdžių yra šimtai tūkstan
čių, ir, taip pat be abejo, visi tiktų savoj
vietoj. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad
tie amžini trys žodeliai tinka visiems,
visada ir visur.
Rimkelis
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N. Linkevičiūtė ir V. Demereckis, Jubiliejinė
stovykla, Cape Cod, 1963 m.

STOVYKLOS DIENOTVARKĖ - NUMATYTA IR REALYBĖJE

Stovyklos dienotvarkė, kaip realybėje buvo
rugsėjo 2 d.:
Los Angeles stovyklos dienotvarkė, kaip ją
numatė jos viršininkas fil. Liūtas Grinius:

7:30 - 8:00 — Kava
8:00 - 8:15 — Vėliavų pakėlimas — su
uniformomis
8:15 - 9:15 — Pusryčiai
9:15 -12:00 — Užsiėmimai
12:00 -13:00 — Priešpiečiai
13:00 - 18:00 — Užsiėmimai
18:00 - 18:30 — Ruoša
18:30 - 19:00 — Vėliavų nuleidimas — su
uniformomis
19:00 - 20:00 — Vakarienė
20:00 - 22:00 — Laužas
22:30
- Tyla.

7:30 - 7:45 — Mėginimas pakelti stovyk
lautojus
7:45 - 8:00 — Pradeda kai kurie išsiriog
linti iš palapinių
8:00 - 8:05 — Begerdami kavutę renkasi
rikiuotėn
8:00 - 8:07 — Broliai pastebi, kad sesių
trūksta
8:00 - 8:15 — Sesių traukimas iš palapi
nių ir su miegamaisiais maišais metimas
į krūmus.
8:15 - 8:20 — Supykusios sesės ištempia
du bemiegančius brolius iš palapinės.
8:20 - 8:25 — Žygiuojam į kalną kelti vė
liavas
8:25 - 8:40 — Nusiritimas nuo kalno
8:40 - 9:45 — Pusryčiai
49
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9:45 -11:30 — Mūsų ilgaplaukis Donatas
L skaito paskaitą apie bendradarbiavimą
su Lietuva. Klausytojai mėgina matyti kur
jisai yra — rūkas dar nebuvo pakilęs.
12:00 -12:35 — Pietūs
12:35 -12:40 — Visi traukia į pajūrį: ener
gingi ir neturtingi — pėsčia, turtingi tin
giniai — mašina
12:40 - 13:15 — Brolių, beširdžių sesių
metimas į vandenį (vandens temperatūra
50 laipsnių, o gal net ir mažiau!)
13:15 -13:30 — Sesės džiūsta
13:30 -14:00 — Visi vėl kepinasi
14:00 -17:00 — Visi apsiverčia ant kitos
pusės
17:00 -17:45 — Grįžimas stovyklon

Dainų šventė „Raudonam Obuoly”, New
York, 1960 m.

XII-toj A.S.S stovykloj „Atžalynas”, On
tario, 1962.
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17:45 -18:45 - Poilsis
18:45 -19:00 — Ir vėl į tą kalną — šį kartą
vėliavų nuleisti
19:00 -19:30 — Vakarienė.
19:30 - 20:00 — Bronius ir Vladas pradeda
ieškoti pasirodymų laužui
20:00 - 22:30 — Laužas — veda Bronius ir
Vladas
22:30 - 22:35 — Užbaigiamas laužas
22:35 - 23:00 — Kavutė
23:00
— Visi griebia po malką, ir
antklodę ir vėl grįžtam prie pąjūrio tęsti
laužo, besiklausant bangų ūžimo.
Taip slinko dienos, naktys, mėnesienos toj
stovykloj prie pąjūrio.
Sesė G.
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AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA
VIENA SAULĖ DANGUJE, Marija Saulaitytė. Poezijos rinkinys......................................................... 2.00
KELIONĖ Į SEPTINTĄ STOTĮ, Nijolė Jankutė. Iliustruota fantastinė apysaka jaunimui................. 3.00
BAISUSIS SENELIS, M. Rodzevičiūtė. Apysaka iš studentų gyvenimo................................................. 3.00
ANGELŲ SNIEGAS, D. Brazytė-Bindokienė. Fantastinė apysaka......................................................... 5.50
NOTED SCHOLARS OF THE LITHUANIAN LANGUAGE, Algirdas Sabaliauskas.
Prof. William Schmalstiego vertimas j anglų kalbą................................................................................. 3.00
AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS KONSPEKTAS. Žinių rinkinys ASD
kandidatėms. Red. Ramutė Bartuškienė..................................................................................................... 1.50
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS. Ideologijos, tradicijų ir veiklos bruožai.
(kietais viršeliais) ....................................................................................................................................... 12.00
AUŠRA I — Dabar Lietuvoje einančio rezistencino leidinio pirmasis rinkinys
(pirmieji numeriai) ....................................................................................................................................... 5.00
AUŠRA II — Antrasis rinkinys................................................................................................................... 5.00
AUŠRA III — Trečiasis rinkinys................................................................................................................. 5.00
AUŠRA IV — Ketvirtasis rinkinys............................................................................................................. 6.00
AUŠRA V — Penktasis rinkinys................................................................................................................. 6.00
STEPONAS KOLUPAILA. Monografija. Dr. J. Gimbutas, J. V. Danys.
Prof. Kolupailos gyvenimas ir veikla, dažnai liečianti Lietuvos reikšmingus įvykius...................... 12.00
DR. JONAS ŠLIŪPAS. Biografija. Dr. Juozas Jakštas. Dr. Šliūpo raštai ir tautinė veikla.............. 12.00
LIETUVOS LIKIMO KELIAIS, gen. St. Raštikis. Atsiminimai. IV tomas......................................... 18.00
LIETUVOS ISTORIJA. A. Šapoka (Vydūno Jaunimo Fondo leidinys)................................................. 17.00
ERNESTAS GALVANAUSKAS. Brolio Gedimino Galvos paruošta politinė biografija
SIEBEN HUNDERT JAHRE DEUTSCH-LITAUISCHER BEZIENHUNGEN,
Dr. W. Storost-Vydūnas. Lietuvių vokiečių istorinių santykių apžvalga. 502 psl.
(Vydūno Jaunimo Fondo leidinys)............................................................................................................. 14.00
SUSITIKIMAS PRIE KATEDROS, Juozas Toliušis. Ekskursijos į Vilnių nuotykių pynė................... 7.00
BALSAS IŠ LAISVĖS KAPO. Klajūnas. Sibiro stovyklų ir kalėjimų poezija....................................... 7.00
AUŠRA VI — Šeštasis rinkinys...................................................................................................................6.00
SAULĖLYDIS. Bronė Mockūnienė, iš Australijos lietuvių gyvenimo..................................................... 7.00
AUŠRA VII — Septintasis rinkinys...........................................................................................................7.00

Užsisakau

Pridedu $........ (Čekius rašyti „Akademinės Skautijos Leidykla”)
Vardas, pavardė ...................................................................... .........

Adresas ..............................................................................................

Prašau mane laikyti AS Knygos Klubo nariu: Naujo nario parašas

1. Narys paštu gauna naujai išleidžiamas leidyklos knygas.

2. Narys gali prisiųstą knygą nepirkti, ją grąžindamas penkiolikos dienų bėgyje.
AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA

3001 W. 59th Street
Chicago, IL 60629

51

50

ALp(LK)3088
198^Nr.3/4

vydūno jaunimo fondas
Švęsdamas 35 metų sukaktį, praneša ir
kviečia pasinaudoti sekančiomis
galimybėmis:
MYKOLO ŽILINSKO $3,000.00 STIPENDIJA jaunam
lietuviui istorikui, kuris š.m. vasarą 2 mėnesius tirtų
Lietuvos istorijos šaltinius Vakarų Europos archyvuose.

3 LITUANISTINES STIPENDIJAS š.m. liepos mėn. 18-19
d.d. Lituanistikos seminare, kuris įvyks Asisi mokykloje
Lemonte, prie Čikagos. Studentai turi atlikti Seminaro
vadovybės reikalaujamas kvalifikacijas. (Iki šiol VJF yra
išmokėjęs 47 lituanistines stipendijas).
VISUOMENINIO DARBO VASAROS KURSAI, kurie bus
pravesti 5 lietuviams studentams š.m. birželio mėn. 29 d.
— rugpjūčio mėn. 7 d. Akademinio Skautų Sąjūdžio būs
tinėje Čikagoje. Kursų dalyviams sudaroma galimybė
naudingai praleisti 6 savaites. Jie bus supažindinti su
lietuviškų visuomeninių organizacijų veikla. Kursų daly
viams bus mokama už praleistą laiką, tuo sudarant
galimybę susitaupyti žiemos studijoms.

Stipendijas gauti reikalinga užpildyti formas, kurios yra
gaunamos Akademinio Skautų Sąjūdžio skyriuose arba
rašant VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc., 3001 W. 59th
Street, Chicago, IL. Prašymų svarstymas užtrunka
mėnesį laiko.
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