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ASS SUKAKTĮ ŠVENČIANT
Akademinis Skautų Sąjūdis spalio 16 d švenčia 65 metų veiklos
sukakti. Įsteigtas 1924 metais Lietuvos Universitete, sąjūdis išaugo
ir subrendo, išvystydamas daugialypi gyvenimą ir įvairiaspalvę
veiklą.
Lietuvos okupacija ir išeivijos likimas ypatingai išryškino sąjū
džio tautini veiklos aspektą. Stengdamiesi tolygiai brandinti
pilnutinę asmenybęfpagristą religiniu, tautiniu ir humanistiniu
principu, per tą laiką daugybė ASS narių įrėžė gilią ir prasmingą
vagą lietuviškame visuomeniniame-kultūriniame gyvenime.
Šios prasmingos sukakties proga, su pasididžiavimu ir tėvynės
prisikėlimo viltimi sveikinu visus sąjūdžio narius ok. tėvynėj ir
išeivijoj, ASS garbės narius ir ypač tuos, kurie nepailstamai dar
buojasi sąjūdžio ir tėvynės Lietuvos gerovei.
Ad Meliorem!

fil. v.s. Danutė Eidukienė
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijos pirmininkė
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Palaidos mintys apie „Spalio 16 dieną"

Fil. Jonas Damauskas

„Spalio 16 diena" — Akademinio
Skautų Sąjūdžio metinės šventės diena.
Šešiasdešimt penkerių metų perspekty
voje ASS, „individo" 1989.X.16 d. sulau
kusio JAV pensininko amžiaus, praeitas
kelias atrodo vienaip žmogui išgyvenusi
am visą tą kelią, nei tam, kuris j tą kelią
atėjo vėliau, o ypač paskutiniuoju laiku.
Žinoma, svarbiausia: ar nusivokiama kas
tai per kelias ir kokios veiklos ASS
reikalauja iš to, kuris pasuko, ar mano,
kad pasuko eiti Akademinio Skautų
Sąjūdžio keliu. Žinoma, nepamirštant,
kad Nepriklausomos Lietuvos laikais to
kelio veiklos reikalavimai kiek skyrėsi nuo
reikalavimų esant diasporoje. Vienok, to
ASS kelio esmė visą laiką buvo ir liko toji
pati. Ją suformulavo ASS obalsis: „Ad
Meliorem".
Nepriklausomos Lietuvos pirmaisiais
metais viena stipresnių jaunimo organiza
cijų buvo skautai. Daugumoje Lietuvos
gimnazijų, viduriniųjų mokyklų mokinių
tarpe veikė skautų vienetai. Vyko skautų
vadų suvažiavimai, skautų vadų parengi
mo kursai. Skautės susibūrė į atskirą
vienetą. 1924 m. Lietuvos skautai, pirmą
kartą, dalyvavo tarptautiniame skautų
sąskridyje, Jamboree, Kopenhagoje. Tai
buvo savitas lietuvių sakutų įsipilietinimas Pasaulio skautų šeimoje.
Supuolimu, tais pat 1924 metais, virš
dešimties veiklių skautų Kaune, Šiau
liuose bei Panevėžyje baigė lietuvių
gimnazijas ir, gavę brandos atestatus, tų
pat metų rugsėjo mėn. įsimatrikuliavo
Kauno universitete. Kaip tik toji saujelė,
būdama gimnazijos suole, tikra to žodžio
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prasme, gyvenusi skautybės idėja, sugal
vojo įstojusi į universitetą dirbti lietuviš
kai skautijai ne tik jaunesnių skautų
vadovais ar kaip „Rover scouts", bet ir
kaip kokia tai savita, akademinė organi
zacija, užsimojusi naujoje studentiškoje
organizacijoje, studentiškų korporacijų
veiklą supinti su skautybės dvasia. Tais
laikais tai buvo kontroversinė mintis, nes
aplamai buvo tikėta, kad skautybė yra
skirta ir tinka tik paaugliams, mokyklini
am, 7-17 metų jaunimui apjungti ir jį
saviveiklos mokyti. O skautybės įvedimas
į universiteto sienas, kur viešpatauja
rimties ir mokslo nuotaika, būtų panašus į
barbarizmą. Juk skautiški žaidimai, išky
los, triukšmingos sueigos tik trukdytų
universiteto darbą. O ko gero, sakė, tie
„plikakeliai" sumanys su lazdomis, gaire
lėmis žygiuoti universiteto koridoriais.
Priedui, to laiko Lietuvos skautų vadovy
bė tam sumanymui nepritarė. Vienok, toji
„saujelė" nenusileido ir pradėjo kruopščiai
rengtis tą savo sumanymą realizuoti,
prisilaikant universiteto reguliamino, ku
ris nustatė, kad studentiškoje organizaci
joje dalyvauja ir jai vadovauja tik įmatrikuliuoti universiteto studentai.
Tai buvo 4 kauniškiai, 2 šiauliškiai ir 2
panevėžiškiai fuksai (taip vadino tada
universiteto pirmo kurso studentus), prie
kurių prisidėjo viena šiauliškė ir viena
panevėžiškė fuksė. Taip susispietė 10
studentų skautų saujelė. Po ilgesnio
pasitarimo savo tarpe ir su Lietuvių
Skautų Paspirties Draugijos pirmininku
dr. J. Alekna, o ypač su tos draugijos
vicepirmininku, docentu kanauninku M.

5

Morkeliu (jie abu vėliau buvo išrinkti
Studentų Skautų Draugovės garbės na
riais), buvo sutarta steigti studentų
skautų draugovę universitete, išoriniai
prisitaikant prie studentiškų organizacijų
formos. Buvo parengti projektai: įstatų,
kepuraitės, juostelės, ženklelio, cirkulio,
obalsio, vėliavos. Teisininkai parengė
įstatus ir prašymą rektoriui, o technikai
simbolių briežinius bei piešinius. Pradini
am vieneto iždui, kiekvienas tų fuksų
sumetė po porą litų.
Lietuvos universiteto studentų organi
zacijai įsteigti reikėjo turėti ne mažiau 15
narių. Toji „saujelė", rugsėjo mėn. pabai
goje, studentų skelbimų lentoje, paskelbė
kvietimą atsiliepti kitiems studentams
skautams. Taip buvo surinkta 16 parašų:
3 skaučių ir 13 skautų, tada imatrikuliuo
tų Lietuvos universitete. Rektorius prof.
V. Čepinskis, tos iniciatorių „saujelės"
prašymą 1924.X.16 d. patenkino. Taip
Lietuvos universitete atsirado STUDEN
TŲ SKAUTŲ DRAUGOVĖ.
Tuojau pat sekė Draugovės valdybos
bei garbės teismo rinkimai. Draugovės
valdybą sudarė: pirmininkas (o ne draugi
ninkas), vicepirmininkas ir sekretorius. Po
to valdyboje dar atsirado „arbiter elegantiarum" ir iždininkas. Pradžioje buvo
sutarta veiklą vesti skiltimis. Pirmą kartą
Studentų Skautų Draugovė, su savo
spalvomis (kepuraite, juostele ir ženkle
liu), viešai pasirodė 1924.XI.23 d., Lietu
vos kariuomenės šventės proga, dalyvau
jant universiteto studentų eisenoje. Tada
Draugovėje buvo virš 30 narių. Draugo
vės vėliava buvo įgyta ir iškilmingai
pašventinta 1927.V.15 d. 1925 metų
rudenį, naujųjų mokslo metų pradžioje,
draugovėje atsirado „junjorai", kurių
kiekvienas ir kiekviena turėjo senjorą ar
senjorę globėją, kurie buvo atsakingi už
tų junjorų parengimą. Greta to, kiek
vėliau, junjorų parengimu rūpinosi vienas
labiausiai patyrusių senjorų, pavadintas
Junjorų tėvunu. LSS vadovybei pripaži

nus SSD skautišku vienetu ir jį įregistra
vus, draugovės pirmininkas ir junjorų
globėjas turėjo turėti LSS skautininko
laipsnį. Susirinkimų, sueigų lankymas
(sueigas, kartais, šaukiant kelis kartus į
mėnesį) buvo vykdomas drausmingai.
Tada „popierinių" narių, Lietuvos studen
tų skautų vienetuose nebuvo ir negalėjo
būti. Skautas yra punktualus, bet studen
tai skautai stengėsi būti preciziškai punk
tualūs. Labai .griežtai buvo tikrinamas
ypač junjorų lankymas sueigų. Junjoras,
kuris be pateisinamos priežasties neatvy
ko į sueigą ar susirinkimą, o ypač kuris
nedalyvavo stovykloje (ar subuvime pa
našiame į dabartinių laikų ASS „studijų
dienas") negalėjo būti keliamas senjoru
(nors ir būtų išbuvęs junjoru du ar net
trys semestrus) ir net buvo išbraukiamas
iš junjorų tarpo. Ypač to griežtai Jaikėsi
Studentų Skautų Draugovės „įpėdiniai":
Studenčių Skaučių Draugove (1928 m.
išsiskyrusi iš Studentų Skautų Draugovės
ir 1930 m. įregistruota VD Universiteto
studentiškų organizacijų registre, gi 1953
m. pasivadinusi Akademikių Skaučių
Draugove) ir Korporacija Vytis! (įregis
truota 1932 m. ir savo pavadinimą
išlaikiusi iki dabar). Kiekvienas senjoras
ar tikroji narė, kurie individualiai, savo
globoje, turėjo junjorą ar kandidatę,
ypatingai rūpinosi savo globotiniu ar
globotine, kad jie kuo geriau susipažintų
su studentų skautų ideologija ir vieneto
veikla, drauge irgi kuo geriau atliktų savo
universitetines studijas. Tada akademinio
skautų vieneto spalvos bei jųjų prasmė
kiekvienam nariui ir kiekvienai narei buvo
gyvos o ne popierinės.
Prisimenant ASS įsikūrimo datą, —
Lietuvoje spalio 16 dienos sukaktis buvo
švenčiama spalio 16 dieną. Išeivijoje gal
sunkiau tai atsiekti, bet viską reikia
padaryti, kad toji sukaktis ASS narių būtų
švenčiama galimai arčiau spalio 16 dienos,
nes tai ASS gimtadienis.
Ilgų metų tradicija sekant ASS metinė
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šventė susideda iš kelių esminių dalių: 1)
iškilminga sueiga, uždaroje patalpoje,
dalyvaujant tik ASS nariams. Joje daromi
junjorų pakėlimai j senjorus ir kandidačių
— į tikrąsias nares, o taip pat baigusių
aukštuosius mokslus senjorų bei tikrųjų
narių pervedimai j filisterius; 2) sekančios
dienos vakare (paprastai šeštadienį) daro
mas vieneto pobūvis, kuriame viešai
pasidalinama duomenimis apie ASS viene
to bei viso Sąjūdžio laimėjimais, pristato
mos vienetų naujos valdybos, visą tai
surišant su menine programa) 3) sekma
dienį pamaldos už žuvusius ir mirusius
ASS narius ir lankymas vietovėje esančių
kapų mirusių ASS narių. Pastaroji tradici
ja atsirado iš to, kad Lietuvoje, Kaune,
Korp! Vytis globojo karių kapus, prižiū
rint juos visą laiką, o ne kartą tik į metus.
Savaime suprantama, kad „Spalio 16 d."
šventės minėjimas priklauso nuo vietos
sąlygų, bet jos esminis tikslas: tam
minėjimui suburti galimai visus vietovėje
esančius ASS narius, kad su jais „susu
muoti" vietos vieneto bei jojo narių
metinę veiklą.
Korp! Vytis, pasižadėjimas, kurį kiek
vienas vytietis junjoras, gaudamas senjo
ro spalvas, iškilmingai pasirašo ir pa
bučiuodamas
Korp.
Vytis!
vėliavą
prisiekia, — sako: „Brangindamas savo
garbę. . . Aš pasižadu būti ištikimas Korp!
drausmei bei tradicijoms ir palaikyti
broliškus ryšius Korp! narių tarpe dabar
ir ateityje. Tad Dieve man padėk!".
Panašiai skamba ir ASD tikrosios narės
pasižadėjimo tekstas. Tai yra ASS nario
kelio pradžia. Juk tai PRIESAIKA.
Tuo tarpu • praktikoje čia, išeivijoje,
matome, kad kai kuriems ASS spalvas
gavusiems tą priesaiką greitai užpūsto
užmiršimo smėlis!
Kas tai yra? ! Ar: a) nenuvokimas
esmės duodant iškilmingą pasižadėjimą, b)
savo garbės nevertinimas, c) neapgalvotas
švaistymasis su iškilminga priesaika, net
šaukiant Dievo pagalbos, ar pagaliau d)
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neabejotina hipokrizė, perimta iš kasdie
ninės materialistinės aplinkos. Nežiūrint
kas tai bebūtų, — Akademiniam Skautų
Sąjūdžiui tai klastinga RŪDIS, griaužianti
mūsų eiles. Juk nemaža „buvo" ASS eilėse
tokių, kurie vos gavę ASS vieneto spal
vas, visai išnyko iš mūsų tarpo, nors savo
gyvenvietės nepakeitė, kurie iškilmingai
prisiekę „palaikyti broliškus ryšius. . .
dabar ir ateityje", tuojau pat tą savo
PRIESAIKĄ UŽMIRŠO. Tas pats yra ir
su kai kuriomis ASD narėmis.
Apie ASS tradiciją bei darbo organiza
vimą mes turime: 1) ASS Akademikių
Skaučių Draugovės Kandidačių Progra
mos Konspektą, išl. 1975 m. 2) virš 400
puslapių ASS veiklos vadovą: „Akademi
kų Skautų Sąjūdis, ideologijos, tradicijų ir
veiklos bruožai", išl. 1979 m., 3) „Mūsų
Vytis" ASS žurnalą, 4) ASS Vadijos
biuletenį „Ad Meliorem" siunčiamą vi
siems tikriems ASS nariams ir pagaliau 5)
bendrąją mūsų išeivijos spaudą, kurioje
niekad netrūksta žinučių apie ASS veiklą,
renginius. O vis dėl to atsiranda ir
nesenai gavusių ASS vienetų spalvas,
kurie teisinasi nemokėjimu veikti ASS
veikloje, nežinojimu apie ASS vadijos bei
ASS vienetų sueigas, stovyklas, studijų
dienas, savo šventę. Kalbama, kad per
ASS vienetus, gaudami spalvas SSD, ASD
ir Korp! Vytis eilėse, „perėjo ne mažiau
1700 o gal net 2000 asmenų, kurių 90-95
procentai baigė aukštąjį mokslą. Tai labai
didelis potencialas, kurio pajėgumą
mažiausiai nuvokia patys ASS nariai. Iš to
didžiulio skaičiaus gal 200 ar 250 (kiek
žinoma) yra jau mirę ar (iš mūsų horizon
to) dingę be žinios. Tik nedidelio to
skaičiaus dalis randasi Lietuvoje ar buvo
ištremti į Rusijos gilumas. Tad, „laisva
jame pasaulyje" tikriausiai yra apie 15001700 asmenų gavusių ASS vienetų spal
vas. Didžiausia jų dalis randasi JAV.
Daugumas jų yra pasiekę didelių laimėji
mų savo profesiniame, kūrybiniame gyve
nime, tapo autoritetais savo aplinkoje,
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savo specialybėje, universitetuose; bet jų
ASS veikloje, su viena kita išimtimi,
nematome.
Kodėl? Atsakymų daug: dirbame
daugybėje kitų, net skautiškų organizacijų
eilėse, gyvename toli vienas nuo kito,
„Čia” nėra mūsų metų bei universiteto
draugų, su „kitais” neturime nieko ben
dro, nes jie per seni ar per jauni, pagaliau
nėra gero ragintojo. . . Visa tai, vienok,
aiškiai liudija, kad jie (kartais, kokios nors
šventės proga nevengdami „paraduoti” su
ASS vienetų spalvomis) nesuprato akade
miko skauto sąvokos, spalvų bei obalsio
„Ad Meliorem” idėjos!
Toks supratimas, laiko tėkmėje, daug
umoje atsirado dėl jųjų Korp! Vytis
junjorų tėvūnų ir ASD kandidačių globėjų
kaltės, kurie nesugebėjo „naujiems" ASS
nariams perteikti ideologinių pagrindų, o
gal. . . patys nežinojo ką jie turi perduoti
tiems jauniems, būsimiems nariams.
Atsisteigus išeivijoje studentų skautų
organizacijai, senesnieji nariai daug, net
labai daug perdavė jaunesniems, naujiems
nariams, bet ... ne 100% savo turėtų
studento skauto „žinių” ir netikrino ar
neturėjo galimybės patikrinti ar naujieji,
jaunesnieji VISKĄ įsisąmonino ir suprato
tai ką jiem tie senesnieji perdavė. Naujoji
karta „senesniųjų”, laikui bėgant, seka
nčiai naujajai kartai dar mažiau perdavė
nei patys iš vyresniųjų buvo gavę. Iš to,
pamažu, ir išaugo dabartinė NEGALE,
kuri ne šiandien, o gerokai anksčiau
privedė prie karikatūrinio „Spalio 16
dienos” minėjimo, viename ASD padali
nyje, „užtrukusio” 5, tikrai penkias,
minutes, bet tuo kalta buvo ne toji jaunoji
„vadovė”, bet to vieneto senesnės narės,
kurios josios nepamokė, o ypač kalta buvo
josios Kandidačių globėja, kuri tos „vado
vės” to nepamokino.
Tėvūnas, kandidačių globėja kiekvie
name ASS vienete, svarbiausieji asmenys
mūsų organizaciniame gyvenime, ypač
siekiant įtraukti naujus narius plačiai

išbarstytus įvairiuose universitetuose. Jie
yra junjorų, kandidačių globėjai, vadovai,
mokytojai, auklėtojai. Priedui, reikėtų
grįžti prie Lietuvoje vykusios praktikos,
kad kiekvienas junjoras turėtų asmenišką
globėją senjorą, gi kandidatė tikrąją narę,
o mūsų sąlygomis dar geriau būtų, jei
kiekvieną junjorą bei kandidatę globotų
senesni, ASS veikloje patyrę filisteriai,
filisterės. Tėvūnas, kandidačių globėja
turi patys ne tik gerai pažinti visą ASS
gyvenimą, ideologiją, bet taip pat turi
mokėti to išmokyti kiekvieną „naujoką”.
Taip pat gal reikėtų vėl pagriežtinti
atranką, priimant naujus narius, nes jų
„susidomėjimas” ASS gyvenimu nėra
vienodos kilmės, a) Vieni, kurie į ASS
organizaciją ateina tęsti skautavimą prad
ėtą Brolijoje ar Seserijoje; patirtis parodė,
kad jų daugumai ASS vieneto juosta tėra
„papildomu ordinu”, „dzinguliuku”, kurie
pamiršo ar nežinojo, kad ASS vieneto
juosta tėra vien tik ženklas ASS nario
pilnateisiškumo, parodantis, kad juostą
dėvintis ar dėvinti yra aktyvūs ASS
vienetų nariai, b) kiti, kurie į ASS ėjo
ieškodami savo gyvenimo idealų, bet savo
junjoravimo metų senjorų tarpe rado:
hipokriziją, „genges”, narius siekiančius
vien „gerus laikus" turėti; tokie, nerasda
mi tame vienete akademiko skauto broliš
kumo ir nuoširdumo, dažniausiai su savo
laiko vyresniais, to meto senjorais, nuby
rėjo. Visu tuo, vienok, pirmučiausia buvo
kalti tėvūnai, kandidačių globėjos. Ypač
kalti tie, kurie nepasirūpino, kad jų
rengiami junjorai ar kandidatės būtinai
dalyvautų tų metų stovykloje, studijų
dienose. Reikėtų, gal įvesti junjorų tėv
ūnų ir kandidačių globėjų parengimo
kursus, gal net vadovaujantis Gilvelio
kursų programos principais.
Studentų Skautų Draugovės iniciato
rių užsimojimas, gyvenime galimai nuo
sekliai vykdytas: a) pažinti skautybę kaip
gyvenimo filosofiją ir pasiruošti josios
principus taikyti savo asmeniniame gyve5
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nime, dirbant visuomenėje ir savo profes
ijoje, b) savo asmeniniu darbu aktyviai
remti LSS: kaip piliečių auklėjimo mokyk
lą ir kaip šaltinį prieauglio akademinei
skautijai, c) priimant naujus narius daryti
griežtą atranką ir užtat, laiko tėkmėje, vis
sunkiau buvo patekti į studentų skautų
organizacijas; buvo nepaliaujama, net
labai griežta disciplina junjorų, ypač
studentui neperėjusiam skautavimo gim
nazijoje; organizacijos elitarumu rūpinosi:
narių sueiga, valdyba, arbiter elegantiarum, tėvūnas, garbės teismas, junjorų
globėjai. Siekta, kad akademinė skautija
būtų aukštų mokslo kvalifikacijų „daigy
nas". Korp! Vytis ir SSD niekad neturėjo
didelio skaičiaus narių, o vienok, iki 1940
metų vasaros į universiteto personalą jau
buvo pakviesta apie dvidešimts akademi
kų skautų, baigusių tą patį universitetą.
Nežiūrint į tai, kad VD universitete buvo
per porą šimtų organizacijų, o ateitininkų
korporacijos, Neolituanai ir kiti studentų
vienetai buvo labai skaitlingi, 1938 metai
VD universiteto Studentų Atstovybės
pirmininku buvo išrinktas Korp! Vytis
narys. Tai rodė, kad akademikų skautų
tuometinis veiklos kelias buvo teisingas.
Tačiau tų pat principų organizacijos veikli,
ne savajame krašte panašių rezultatų, net
geriausiu atveju, juk negali gi duoti? !
Po ilgų metų Lietuvių Skautų Sąjun
goje išsikristalizavo dėsnis, kad Sąjungoje
esame „trečioji šaka", bet nuo kitų dviejų
skiriamės, nes Brolijoje bei Seserijoje
individualiai skautaujama, o AS Sąjūdyje
— bandoma gyventi vadovaujantis skauti
ška ideologija ir etika. Toliau, Brolijoje bei
Seserijoje skautaujant dalyvaujama iki
išeinama nustatyta programa, o ASS
spalvų gavimas kiekvieną narį riša visam
gyvenimui su ASS. Žmogui vis ieškanči
am naujenybių sunkiau yra priklausyti
ASS nei Brolijai ar Seserijai.
Francis BACON (1561-1626 m.), an
glų filosofas ir valstybininkas, yra pa
sakęs, kad: a) ne tai ką jūs suvalgote, bet

tai ką jūs suvirškinate — daro jus stipriu,
b) ne tai ką jūs uždirbate, bet ką jūs
sutaupote — daro jus pasiturinčiu ir c) ne
tai ką jūs skelbiate iš Krikščioniškojo
mokslo, bet tai ką jūs iš to praktikuojate
— padaro jus krikščioniu. Panašiai yra ir
su ASS gyvenimo keliu. Realiame gyve
nime ASS veiklos kelią nulemia ne tai ką
skelbia ASS nuostatai ir pagrindinių ASS
vienetų reguliaminai, bet tai kaip mes
mokame tas normas įgyvendinti — pada
ro mus tikrais ar popieriniais ASS nariais.
Organizacijų gyvenime veikla praside
da nuo organizacijos narių susirinkimų ir
tų susirinkimų dienotvarkės. Ten kur
nėra organizacijos narių susirinkimo, ten
nėra tos organizacijos, vieneto veiklos. Jei
pvz. ASS vieneto valdyba nesugeba
ilgesnį laiką sušaukti savo sąrašo narių
susirinkimo, tai negalima tikėtis, kad to
vieneto pavieniai nariai ką nors nuveiktų
kaip to vieneto dalyviai. Bet būna ir taip,
kad ASS vieneto vaidyba ne tik nešaukia
to vieneto padalinių susirinkimų, net
nebando nors korespondenciniu būdu
palaikyti ryšius su nariais, bet ir pati
„merdi" ir laiką leidžia tuščiom kalbom. Ir
čia prasminga prisiminti, kad egzistuoja
knyga, iš kurios tie valdybų nariai galėtų
šiek tiek pasimokyti. Būtų gerai, kad
kiekvieno ASS vieneto vaidybos nariai tą
knygą (jau minėtą „Akademinis Skautų
Sąjūdis"), nors kartą į savaitę pavartytų,
kokį skyrelį perskaitytų. Be abejo, ten
rastų savo darbotvarkei daug konkrečių
nurodymų.
Esu girdėjęs ir tokį pasakymą: argi
ASS yra ideologinė organizacija? Sako,
greičiausiai tai yra „kratinys" intelektualų
iš vardo, kurie mano ar sako, kad nori
gyvenime vadovautis skautiška ideologija,
bet tikrumoje ta ideologija nesivadovauja,
savo obalsio „Ad Meliorem" prasmės
nesupranta ir savo tarpe neturi jokios
jungties, o ypač jokio bendro vardiklio
tarp savo organizacijos narių generacijų!
Taip, mums labai trūksta komunikacijos
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tarp narių paskirų generacijų. Berods
prieš 12 metų atvykęs stovyklauti ASS
metinėje stovykloje, tos stovyklos vado
vybės, (kurią tada sudarė veik mano
anūkų amžiaus jaunuoliai) buvau paklaus
tas: ko aš atvykau j tą stovyklą? Mano
atsakymas buvo toks: j šią stovyklą
atvykau todėl, kad tai yra mano stovykla,
nes tai yra ASS stovykla. Man skaudu yra
tai, kad aš tų jaunuolių, jau ilgesnį laiką,
ASS veikliųjų narių tarpe nematau.
1989 metų ASS studijų savaitėje,
skautiškoje Rako stovykloje, programa
buvo vieną dieną sutrumpinta, nes per
maža buvo dalyvių, kad įvykdyti užpla
nuotas iškylas, nors ši studijų savaitė
buvo skirta ASS t>5-rių gyvavimo metų
sukakčiai paminėti ir geriau susipažinti su
pastarųjų laikų įvykiais Lietuvoje. Kai
kurie ASS nariai savo neatvykimą į
stovyklą teisino Lietuvos jūrininkų atvy
kimo susitikimu, bet buvo ir tokių ASS
narių, kurie teisinosi tuo pačiu „argumen
tu", bet jų niekas nematė dalyvaujant tų
jūrininkų susitikime.
Ir vis dėl to ASS šių metų studijų
dienos Rako stovykloje įvyko. Buvo visa
virtinė prasmingų ir giliai apgalvotų
paskaitų. Buvo net Lietuvos persitvarky
mo, atgimimo sąjūdžio padalinių spaudos
paroda. Chicago ASS skyrius, nors vienu
mėnesiu per anksti, surengė Spalio 16 d.
sukakties paminėjimą ir ASS Chicago
vienetų eilės padidėjo naujais senjorais bei
tikromis narėmis. Iš ASS spaudos ma
tome, kad Los Angeles ASS suruošė net
du parengimus Atgimstantiems Lietuvių
Skautams Lietuvoje paremti. Chicago
ASS vienetų nariai, daugiausia filisteriai
ir filisterės, suorganizavo 14 valandų
budėjimą Chicago miesto centre minint
Vasario 16 dieną. O ypač skaitlingai ASS
Chicago vienetų nariai dalyvavo š. m.
rugpjūčio 23 d., Chicago miesto centre,
surengtoje eisenoje ir demonstracijoje
skirtoje prieš 50 metų t. v. RibentropoMolotovo sudarytiems paktams pasmerk
ti.

Panašių žinučių yra ir kitų vietovių
spaudoje. Nėra gerai su ASS narių
dalyvavimu (tikriau sakant nedalyvavimu)
ASS vienetų veikloje. Gerokai primirštama „Spalio 16 dienos" ir obalsio „Ad
Meliorem" prasmė. Tačiau, dar nėra taip
blogai, kaip buvo Senojo Testamento
pasakojime apie Sodomos bei Gomoros
miestus, kada Lotas su Praamžiumi turėjo
derėtis net iki vieno teisingojo, dėl kurio
tie pasmerktieji miestai nebūtų sunaikinti.

Vietose reikia didesnės iniciatyvos
filisterių, ypač senesnių, kad jie užmegztų
artimesnius ryšius tarp mūsų narių
paskirų generacijų, kad tų pačių filisterių
ar viso ASS vieneto sueigos būtų vienos
šeimos vyresnių ir jaunesnių narių suei
gomis. O darbų, darbo kelių ASS veiklai
yra kur kas daugiau nei iš pirmo žvilgsnio
atrodytų. Vietose filisteriai turėtų savo
tarpe labiau bendrauti, daryti kuo dažniau
vien savo narių susirinkimus, nors pvz.
bendrų pietų ar kavutės formoje, kur
galima būtų aptarti ASS veiklos, o ypač
dabarties Lietuvos įvykių kai kuriuos
aspektus. Gal kartais net „uždaro klubo"
forma, vienoje ar kitoje vietovėje, tiktų
mūsų veiklai pagyvinti. Reikėtų artimes
nių ryšių ir tarp paskirų vietovių filisterių
vienetų, kokia nors proga aplankant vieni
kitus, kad su paskirais nariais susitikti ne
vien tik stovyklose ar suvažiavimuose.
Visa tai drauge turi būti surišta su
vyresniųjų filisterių rūpesniu traukti į
savo tarpą jaunesnius filisterius, o ypač
kad parinkti gerus junjorų tėvūnus bei
kandidačių globėjas. Pradėkime nuo to
mažo reikalo. Neabejotina, kad ASS
šeimos nauji nariai bus tokie, kokius
parengs tie junjorų tėvūnai ir kandidačių
globėjos, šiandieną tai mūsų pirmoji
būtinybė.
Lietuvoje bando atgimti lietuviška
skautija, kuriasi visuos Lietuvos pakam
piuose skautų vienetai. Jiems reikalinga
moralinė ir materialinė mūsų parama.
Savystovumui atsigaunanti Lietuva turi

10

vis didėjantį srautą problemų. Gal būtų
tikslinga ASS vienetų sueigose apsvarsty
ti klausimą: kaip paskiri ASS vienetai ar
visas mūsų Sąjūdis galėtų pabandyti rasti
galimybių nors vieną anų problemų padėti
išspręsti. Štai iš spaudos skilčių (Tėviškės
Žiburiai 1989 m. Nr. 40) matome, kad
Lietuvos ekonomikai būtina parama.
Privačiam ir kooperatiniam žemės ūkiui
atkurti reikia mažų traktorių ir prikabina
mojo inventoriaus tinkamo dirbti Lietu
vos laukuose. Čia latviai buvo laiminges
ni. Jiems Bavarijos vokiečiai padovanojo
bene 14 tūkstančių mažagabaritinių padė
vėtų traktorių ir jų atsarginių dalių
privataus ūkio atkūrimui. Tai konkreti
parama mažai tautai ir jos žemės ūkiui,
štai Kaliningrado lietuviai šaukiasi pagal
bos. Neoficialiais duomenimis, Kalinin
grado srityje gyvena apie 40 tūkstančių
lietuvių. Štai Lietuvos aukštųjų mokyklų,
o ypač atsikūrusiam Kaune Vytauto
Didžiojo Universiteto bibliotekoms ypa
tingai reikalingos čia, išeivijoje išleistos
knygos, kurių net ir Valstybinė biblioteka
(dabar Mažvydo vardo) skundžiasi veik
neturinti. Čia gal pakaktų suorganizuoti
tų knygų rinkimą, pakavimą ir persiunti
mą toms bibliotekoms, tuo labiau, kad

Skautybės ugnelę žiebia Detroi
to tunt. Juškienė.
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išeivijoje, ypač vyresniems šeimos nari
ams mirus, neretai ištisi rinkiniai lietuviš
kų knygų išmetami į šiukšlyną.
Savaime suprantama, kad paskirose
ASS vienetų vietovėse bus net labai
svarbios lokalinės problemos. Jei ten
toksai ASS vienetas pabandytų tokias
vietines problemas nagrinėti, tai būtų jo
pozityvi veikla. Visa tai priklauso nuo
ASS vieneto valdybos iniciatyvos, nors
kartais gal būtų reikalinga kokia atatinka
ma programa. VII Tautinės Stovyklos
ASS pastovyklės studijinės programos
realizavimas vaizdžiai parodė, kad ASS
vienetų jaunimas moka labai gerai pa
rengti jam skirtą bendrosios programos
dalį. Klausimai buvo skirtingi, bet abiejų
vandenynų pakraščiuose esančių ASS
vienetų grupės savo dalis atliko vienodai
gerai. Gal reikėtų dažniau tokias sudė
tines programas suorganizuoti. Tai tikrai
padėtų suartėti įvairių vietovių nariams,
įtraukiant į organizacinę veiklą net įvairi
as generacijas.
Galutinoje išvadoje „Spalio 16 dienos"
idėjai vykdyti reikia tik vieno dalyko:
noro!

Ad Meliorem!
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VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETAS
SUPREME COMMITTEE FOR THE
LIBERATION OF LITHUANIA

1634 CONNECTICUT AVENUE, N. W.
SUITE 4. WASHINGTON, D. C. 20009
202*667-1980
Fil. Danutė Eidukienė
Fil. Al. Likanderienė
Akademinis Skautų Sąjūdis
Rako stovykla, Custer, Michigan.

Mielos Sesės,
širdingai dėkoju Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto vardu už atsiustus
sveikinimus.
Jūsų prisiminimas mums duos vėl
naujų jėgų tęsti dar stipriau Lietuvos
laisvinimo darbą. Visų lietuvių pagalba ir
pritarimas, neabejotinai bus apvainikuo
tas galutinu laimėjimu — pilnos Lietuvos
nepriklausomybės atstatymu. Dirbkim,
kovokim, visi kartu, dėl mūsų visų Lietu
vos.
Su linkėjimais,

7.10.1989

v. s. Kazys Bobelis
Pirmininkas

1989.VI.23
Gerbiamai ASS Vadijos Pirmininkei
v. s. Danutei Eidukienei

Ačiū už malonų kvietimą atsilankyti
ASS stovykloje. Prašau perduoti mano
pasveikinimą stovyklautojoms sesėms ir
broliams.
Ketinu būti Čikagoje lapkričio pabai
goje, Mokslo ir kūrybos simpoziume, ir
dar pora dienų. Tad galėtume susitikti.

Su nuoširdžiais linkėjimais
Jūsų
Jurgis Gimbutas, fil.

LSS SKAUČIŲ SESERIJA
2216 Coventry Rd., Cleveland, Ohio
44118, Tel. (216) 321-4751

06.28.1989

v. s. fil. Danutei Eidukienei, pirm,
ir
ASS sesėms ir Broliams
Brangūs Sesės ir Broliai!
širdingai sveikinu Jus, suskridusius į
Rako stovyklavietę savo 65-rių metų
Jubiliejinės sukakties šventei. Tikėjau pati
galėsianti būti kartu, tačiau susidėjusios
sąlygos neleidžia to realizuoti.
Gražios sukakties proga linkiu Jums
kuo didžiausio entuziazmo, ryžto ir naujų
polėkių verčiant naujo penkmečio lapą.
Aiškiomis gairėmis tebūnie įrašyti siekiai
ir užduotys akademikui sesei-broliui, kad
naujai ateinantieji galėtų pajusti skautiš
kosios idėjos tęstinumo svarbą, būtų
paliesti draugiškumo šilumos ir uždegti
bekompromisiniu AD MELIOREM iššū
kiu!
Netrukus būsiu stovykloje Lietuvoje,
kurios vadovaujančių daugumą sudarys
jei ne esą, tai tikrai kandidatai j ASS.
Buvo proga anksčiau tą klausimą disku
tuoti atsikūrusios Skautijos Tėvynėje
sesių-brolių tarpe, jį toliau plėtosime ir
dabar. Jei būtų pageidavimų ar siūlymų —
mielai juos perduosiu tenai būdama.
Ši Jubiliejinė Stovykla telieka džiugiu
prisiminimu skautiškų išgyvenimų virti
nėje, dar tvirčiau jungiančių visus, įpras
minančia pastangas ir. . . įpareigojančia.
Širdimi esu kartu su Jumis!
Budėdama —
AD MELIOREM!

V. S. TN. Stefa Gedgaudienė
Vyriausia Skautininke
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DANUTE EIDUKAS
4629 S. MOZART ST.
CHICAGO IL 60632
Gražiausi sveikinimai ir linkėjimai
broliams ir sesėms dalyvaujantiems studi
jų dienose nuo visų ASS narių Australi
joje.

Nuoširdžiai Jūsų
Ad Meliorem!
fil. Algimantas

stovyklauti per šią 65 metų ASS sukaktu
vinę stovyklą. Žinau, kad Rako miškas
svetingas, stovyklos vadovybė bus gailes
tinga ir sesės Alvinos maistas skanus.
Linkiu visko po truputį — akademiško
rimtumo paskaitų ir diskusijų metu,
skautiško atsargumo ir apžvalgumo
džiaugdamies gražioj gamtoj, draugišku
mo ir tolerancijos vienas titiems ir
jaunatviškos energijos ir geros nuotaikos
visiems.

Sėkmingos ir akademiškos stovyklos!
Ad meliorem!
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

fil. Gina Remienė,
ASD įgaliotinė

1989.6.29

ASS V. Pirmininkei
v. s. fil. D. Eidukienei
Mielos Sesės ir Broliai Skautai Akademi
kai,

Sveikinu Jus mininčius 65 metų Lietu
vių Skautų Akademikų veiklos sukaktį.
Tenka mums visiems pasidžiaugti per
tą laikotarpį skautų akademikų nuveiktais
darbais, turinčiais nemažos reikšmės visai
Lietuvių Skautų Sąjungai ir lietuvių išei
vijai.
Linkiu Jums toliau drąsiai žengti į
priekį apjungiant bestudijuojantį lietuvių
jaunimą, rodant pavyzdį ir skatinant
jaunesniuosius brolius ir seses siekti
mokslo ir aukštesnių idealų vykdant šūkį
Ad Meliorem.
v. s. fil. Petras Molis
LSS Tarybos Pirmininkas

1989 birželio 24 d.
Hot Spring, AR

LSS SKAUČIŲ SESERIJOS VADIJA
VS PAVADUOTOJA * vs fil. Meilė
Mickienė * Tel. 703/ 569-5370
5938 Veranda Drive
Springfield, VA 22152

1989.VI.25

v. s. fil. Danutei Eidukienei
ASS Vadijos Pirmininkei
Miela Sese Danute,

Dėkui už kvietimą dalyvauti ASS
sukaktuvinėje stovykloje.
Labai norėčiau, deja, mamytės sveika
tai pablogėjus, atskridau į Kanadą jos
slaugyti.
Linkiu Jums darbingo ir linksmo
stovyklavimo. Mintimis būsiu su Jumis.
Ad Meliorem!

Sesė Meilė
Mieli ir gerbiami draugai akademikai,

Apgailestauju, kad negaliu su Jumis
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Lietuvos skautas — išeivijos vyskupas
Pask. prel. Juozas Prunskis

Tarp pačių tauriausių žmonių, kuriuos
tik man teko gyvenime pažinti, vieną iš
pirmaujančių vietų skirčiau dabartiniam
vyskupui Antanui Deksniui. Šiemet kaip
tik mes turime jį prisiminti, nes jis švenčia
20 metų sukaktį savo vyskupavimo
laisvajame pasaulyje.
Pažįstu jj jau 67-ti metai. Jis mokėsi
Rokiškio gimnazijoje. Buvo uolus ateiti
ninkas. Beskaitydamas „Ateitį", jis rado
plačias informacijas apie skautybę. Ja labai
susižavėjo. Kai aš, Utenos gimnazijoje
1922 metais baigiau penkias klases ir ten
dar nebuvo šeštos, persikėliau į Rokiškio
gimnaziją.
Antanas Deksnys, suži
nojęs, kad aš jau Utenoje buvau skautas,
vieną dieną priėjęs prie manęs pakvietė
įsijungti į jų būreli ir pradėti Rokiškio
gimnazijoje suorganizuoti skautus. Tarp
pirmųjų čia buvo J. Navikas (vėliau
Sovietų kankinys), moksleivis Lapšys
(vėliau kunigas). Mes visi keturi ir
pradėjome tartis, planuoti, organizuoti, iš
pradžių dažniau susimesdami į klebonijos
sodą, kur daug prielankumo mums rodė
parapijos klebonas prel. Labanauskas.
Ant. Deksnys buvo visa siela atsidavęs
skautybei. Išrinkome jj savo pirmosios
draugijos draugininku, man teko būti
pirmuoju skiltininku, o paskiau — drau
govės, taigi Ant. Deksnio, adjutantu.
Skautų įstatai mums buvo šventi, kaip
Dešimts Dievo įsakymų. Griežtai laikė
mės negerti ir nerūkyti. Koks džiaugsmas
mums buvo pirmieji stovyklavimai. Pala
pinių neturėjome, tai darydavome būdeles
iš savo baltų paklodžių. Atsimenu, kartą
bestovyklaudami pritrūkome maisto. Sto
vykla buvo ne taip toli nuo Ant. Deksnio
tėviškės. Jo paprašytas aš dviračiu nuvaži
avau į jo tėviškę Buteniškį ir atvežiau
porą kepalų duonos.

Ant. Deksnio ir mano tada visas
gyvenimas buvo gimnazija ir skautybė.
Mes stengėmės padėti ir kitoms draugiš
koms organizacijoms. Vieną kartą pavasa
rininkai Rokiškyje turėjo savo kongresą.
Skautai buvome pakviesti padėti palaikyti
tvarką. Vienas iš mūsų skautų gyveno pas
vieną Rokiškio grafo tarnautoją. Jam
pavyko gauti, berods, ketvertą grafo

Jubiliatas Vysk. A. Deksnys (su atžymejimo diplomu
rankoje) ir Burmistras L . Mockel, iškilmių dieną.

11

14

Ant. Deksnys (stovi; dabar liet. par. klebonas) ir
Juozas Prunskis (sėdi; dabar gegužės 26 d. švenčia
25 m. kunigystės sukaktį). Abu buvo iš pačių
pirmų 4- skautų, pradėjusių skautybės sąjūdį
Rokišky. Kiti du: J. Lapšys ir J. Navikas — mirę.

eiklių žirgų. Mes, kaip ūkininkų vaikai,
nutarėme sudaryti grupelę raitųjų tvark
darių. Jodinėjome galvas iškėlę. Vienu
metu mano žirgas ėmė atbulas eiti į
minią. Niekaip negalėjau jo sutvarkyti.
Tik pribėgęs vienas lietuvis jį pavedė už
kamanų man tardamas, kad tas arklys
jautrių žiaunų ir nereikia traukiant kama
nas bandyt jo kryptį valdyti.
Ant. Deksnys buvo nuostabiai draugi
škas. Su jo vyresniu broliu buvau vienoje
klasėje. Jiedu, ypač Antanas, pasikviesda
vo į savo tėviškę paviešėti. Tėvai turėjo
stambesnį ūkį ir jų namuose buvo daug
lietuviško nuoširdumo.
Antanas su charakterio tvirtumu
pakėlė jų šeimą ištinkančius smūgius:
berods džiova mirė jo dvynukas brolis, jo
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sesuo. Antanas turėjo savo dėdę kunigą
Amerikoje, tai jis galėjo susidaryti lėšų
išvykti net į tarptautinę jamboree Dani
joje ir mes su dideliu dėmesiu klausėmės
apie jo pergyvenimus ir jo džiaugsmus
Tivoli parko pramoginiuose pasivažinėji
muose.
Iš Rokiškio gimnazijos Ant. Deksnys
stojo į kunigų seminariją Kaune. Čia 1927
m. atvažiavęs aš jį jau radau. Seminarijos
vadovybė stebėjo jo sugebėjimus ir pasky
rė ceremoniariumi — padėjėju tvarkant
pamaldas. Apie dvylika artimesnių draugų
mes sudarėme slaptą šv. Tomo draugijėlę,
siekdami vienas kitam labiau padėti
charakterio ugdyme. Čia šalia Ant. Deksnio buvo ir busimasis heroiškas jaunimo
vadas Alfonsas Lipnickas — vėliau —
Lipniūnas, dabartinis prel. V. Balčiūnas,
dabar jau miręs P. Celiešius., a. a. Stasys
Yla ir eilė kitų.
Ant. Deksnys baigė teologinius moks
lus ir buvo įšventintas kunigu 1931
metais. Kaip gabų, veiklų žmogų, Pane
vėžio vyskupas K. Paltarokas norėjo
turėti pačiame vyskupijos centre ir pasky
rė katedros vikaru. Čia jo darbas su
jaunimu buvo itin sėkmingas. Tačiau
vyskupui reikėjo tokio taktiško, toleranti
ško, draugiško žmogaus Biržuose, kur
buvo nemažai evangelikų. Tai jį ten ir
paskyrė.
Būdamas gabus, kun. Antanas veržiasi
į gilesnes studijas ir vyskupas jį išleido į
Friburgo universitetą Šveicarijoje. Čia jis
studijavo filosofiją ir pedagogiką. Parašęs
studiją apie vieno pranašaus pedagogo
auklėjimo sistemą, gavo filosofijos dakta
ro laipsnį. Būnant Šveicarijoje, jam neteko
pergyventi šiurpulingos Sovietų invazijos
į Lietuvą.
Jau 1941 m. jis atvyko į JAV. Pirma ėjo
vikaro pareigas Mt. Carmel lietuvių
parapijoje, tada Visų šventų par. Čika
goje, kol buvo pakviestas klebonauti East
St. Louis lietuvių parapijoje.
Nelaimei, čia sudegė bažnyčia. Su
nemažu pavojumi jis skubėjo išgelbėti
švenčiausiąjį ir greitomis atnešė į savo
automobilį.
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Būdamas energingas ir labai patriotiš
kas, mokantis darniai sutarti su žmonė
mis, jis įstengė toje parapijoje pastatyti
naują mūrinę bažnyčią. Pasikvietęs taipgi
buvusį Rokiškio skautą architektą J.
Muloką, lietuvius dailininkus, šventovę
išpuošė lietuviškais motyvais ir vitražais.
Nekartą pas jį vedant rekolekcijas, pa
mokslaujant teko stebėti jo puikius laimė
jimus toje parapijoje.
Jo sugebėjimus pastebėjo ir vietos
vyskupas. Jis buvo pakeltas į prelatus, o
netrukus ir paaukštintas į išeivijos lietu
vių vyskupus. Visur jis parodė didelį
pasišventimą lietuvių sielovadoje. Būda
mas East St. Lo jis nemažai lietuvių
atsikvietė iš pabėgėlių stovyklų, o būda
mas vyskupas uoliai lankė lietuvių koloni
jas, drauge stengėsi sueiti į ryšį su
Vokietijos ir kitų šalių vyskupais ir
valdžios žmonėmis, vis iškeldamas lietu
vių reikalus. Turiu jo keliasdešimt laiškų,
iš kurių švyti jo meilė lietuviams, jo
susirūpinimas lietuvių reikalais, jo atsidė
jimas sielovadai. Jis turi dvi rezidencijas:
Bad Worishofene, Vokietijoje, ir pačioje
Romoje, kur Lietuvos reikalus primena
Vatikano sluoksniams.
Sulaukus vyresnio amžiaus, popiežius
panoro duoti galimybę jam pailsėti ir jo
vieton paskyrė kitą uolų lietuvį vysk. P.
Baltaką. Bet ir dabar vysk. A. Deksnys
dalyvauja Europos lietuvių didesniuose

renginiuose, padeda jų kolonijose. Jis yra
rašęs ir straipsnių lietuvių spaudai. Pasi
rūpino leisti religinį žurnalą lietuviams —
„Krivulę", kuri ir dabar eina Bad Woris
hofene, Vokietijoje. Tame žurnale rašyda
mas apie vysk. Ant. Deksnį kun. dr. Ign.
Urbonas teisingai taria, kad „Per tuos
dvidešimt vyskupavimo metų jis buvo lyg
neoficialus Lietuvos ambasadorius Euro
poje".
Vysk. Ant. Deksnio jubiliejus buvo
iškilmingai paminėtas Vokietijoje, daly
vaujant vietos vyskupams, aukštiesiems
valdžios tarnautojams, daugeliui lietuvių
kunigų ir pasauliečių.

Mums, skautams, miela, kad vysk.
Ant. Deksniui skautybė yra taip brangi,
kad net jis ir į savo skautiškąjį herbą
įjungė skautybės simbolius.

A.tA.
teisininkui JONUI VASAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui fil.
Alvydui Vasaičiui su šeima, velionio žmonai, dukrai
ir visiems artimiesiems.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla
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A. A. Fil. Povilas Abelkis
„Mano Poviliukas". . . „Žiemą pralei
siu pas Poviliuką ir Sigutę". . .
. Rašė
Poviliukas". . . „Poviliukas — mano
mažulis". . .
Tai žodžiai v. s. Elenos Abelkienės,
a. a. Povilo Abelkio mamos. Dar jai
tebegyvenant Chicagoje, susitikdavom.
Jos žodžiuose visada buvo daug šilumos
visiems, bet ypač Poviliukui. . .
Neteko artimai pažinti Povilo Abelkio,
bet atrodo, lyg būtų taip gerai pažįs
tamas. . . Menu „Poviliuką" Hanau sto
vykloje, skautiškoje uniformoje. Menu jį
ir Chicagoje — akademiką skautą su
juostele per petį. . . Tai Motinos pasidi
džiavimas, jos pagalba, jos džiaugsmas. . .
A. A. Povilą Abelkį matome aktyviai
veikiantį ASS, LSS, matome jį Los
Angeles stovyklavietėje, ASS Los Angeles
pirmininką, iškylų vadovą. Profesiniai
priklausė ALIAS- PLIAS sąjungai. Dėstė
aeronautikos kursą Californijos universi
tete Los Angeles. Paskaitų ciklą skaitė ir
Lietuvoje: Kaune (Politechnikos institute)
ir Vilniuje. Dalyvavo Trečiąjame mokslo
ir kūrybos Simpoziume Chicagoje.

Povilas Abelkis iškyloje kalnuose.
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,,Ko liūdi, močiute, ko liūdi? . . 1976 m. Motinos
Diena Povilas su mama.

1959 m. Los Angeles vedė Sigutę
Dobkevičiūtę. Koks neapsakomas Moti
nos džiaugsmas: vedė lietuvaitę! Sulaukė
dviejų sūnų ir dukrelės.
Lietuviška patarlė sako: žmogus šau
do, velnias kulkas gaudo. Gražius gyveni
mo planus išardė sunki ir nepagydoma
vėžio liga. Po ilgų kančių Povilas iškeliavo
į amžinuosius namus, motina neteko savo
Poviliuko, Sigutė — vyro, vaikai — tėvo.
Mes netekome savo nario, skautai savo
vadovo, . . . Visiems mums gaila Povilo
Abelkio, bet. . . kas išsakys Motinos,
Žmonos ar vaikų skausmą? . . . Pasigesime Jo visi, bet labiausiai pasiges Motina
ir Žmona. . . Paskutiniame laiške „M. V."
Motina siunčia auką. Rašo: „širdis nelei
džia išleisti paskutinės Poviliuko dovanos.
Panaudokite ją Mūsų Vytis leidi
mui". . .Ar užtenka „Ačiū"? . . .
Miela Sese Elenute! Tau mano asmeni
ška ir mūsų visų ASS narių užuojauta.
Mielai Žmonai ir vaikams — mūsų
visų skautiška užuojauta.
. . . „Susitiksim anapus saulės". . .
Birutė Kožicienė
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GERAI PAGALVOKIME KĄ PATARIAME
IR KĄ DAROME
"

V -c".į^t:

'...f'--,- *»’♦ * ■ -

■ ■:>

■

,

V. s. dr. Aleksandras Mauragis

Juozas Vaišnys, S. J. atspausdino
straipsnj — Mūsų tautos religinė ateitis
(laiškai lietuviams, 1989, kovas); tame
straipsnyje jis iškėlė labai aktualų klausi
mą, tad ir noriu panagrinėti jo pasiūlymą.
Kaip žinome, Lietuvoje atsikuria, po
50 m. priespaudos, įvairios jaunimo
organizacijos, jų tarpe ir skautai, tai labai
malonus reiškinys, tačiau kai kam kelia
rūpestį, kad gali neatatikti senam Baden
Powell sukurtam skautybės modeliui, gali
nukrypti nuo religinės minties, jei nebus
iš pradžių imtasi tam tikrų atsargumo
priemonių. O tos priemonės turėtų būti
atsiklausimas jaunuolio, norinčio įstoti į
skautų organizaciją, ar jis yra tikintis ar
ateistas. Tokio klausimo pastatymas paro
dytų, kad vadovai, kurie organizuoja
skautus, ne pilnai supranta skautų orga
nizacijos. Į skautybę reikia visų pirmą
žiūrėti kaip į mokyklą, į kurią ateina
jaunimas dar visai žalias, nieko nežinan
tis, bet norintis visko išmokti, pažinti,
pamilti, tapti skautu, sugebančiu tarnauti
Dievui, tėvynei ir artimui, kaip kad yra
organizacijos įstatuose numatyta. Taigi
tokio klausimo pastatymas ir reikalavimas
būtų ne tik nepedagogiškas, bet žalingas
visai idėjai, visai organizacijai, nes ją
būtinai suskaldytų. Katalikų skautų,
mano manymu, taip pat nereikėtų kurti,
nes tai būtų priešinga ekumeniniai dva
siai, kurią kaip tik reikėtų skautuose
puoselėti. Nepatartina jokios atrankos
daryti, priimant į skautus, nes skautybė
yra auklėjimo mokykla, jos uždavinys iš
blogo berniuko ar mergaitės padaryti,
išauklėti dorą, kilnų žmogų, mylintį

Dievą, tėvynę, artimą, tapti sąmoningu
tautos nariu. Tai ir yra skautybės vertė ir
pasisekimas. Jei susidarytų ateistų skautų,
juos galima būtų uždaryti, kaip neatatinkantį skautų įstatams vienetą, jį tarptauti
nis skautų biuras neįregistruotų, neleistų
nešioti skautų uniformą ir ženklus.
Iš kitos pusės, niekas negali garantuo
ti, kad jaunuolis, užsiregistravęs tikinčiu,
nepraras tikėjimo būdamas skautuose; ta
pati taisyklė galioja visiems, tai daug
priklauso nuo pastangų, kokias parodo
kapelionai, tėvai, apskritai, mokykla.
Religiniame auklėjime yra daug spragų,
kaltės reikia ieškoti ne jaunime, bet pas
auklėtojus. Šiandien turime nemažą
skaičių kunigų, kurie nureligėjo, nukrikščionėjo, išstojo iš dvasinio luomo, ką dėl
to galėtume kaltinti? Neseniai Australijos
skautų gyvenime turėjome tokį atsitiki
mą: Anglijos karalienė paskyrė Australijos
generalinį gubernatorių Bill Hayden,
buvusį skautų vadą. Australijos skautų
organizacija pakvietė jį užimti šefo vietą,
bet jis, visų nustebimui, atsisakė, moty
vuodamas tuo, kad esąs ateistas ir negalįs
skautišką priesaiką duoti. Skautai iš to
pasišaipė, tačiau, ar gubernatorius netu
rėjo pagrindo atsisakyti? Jis pasielgė pagal
savo sąžinę. Be abejo, iš jaunų dienų jis
buvo tikintis skautukas, bet šiuo metu,
naujų idėjų paveiktas, nustojo tikėjimo.
Toks procesas šiandien vyksta mokyklose,
universitetuose, tikėjimas nėra toks daik
tas, kurį galėtum įsigyti visam amžiui,
reikalingas nuolatinės įtampos, pastangų,
veiklos, kad galėtum atsispirti įvairiom
15
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pagundom. Religiniam gyvenimui skleisti
reikalingi nuolatiniai entuziastai apaštalai,
kurių veikloje gali matyti džiaugsmą, o ne
pareigą ir pasiaukojimą, kokį man teko
matyti per paskutinį Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmetį, kada kapelionai
paliko skautų eiles. Buvo laikai, kai iš
skautų gretų mūsų kapelionai protestuo
dami išėjo, pasiliko vienas kitas, todėl
nenuostabu, kad mūsų tarpe yra senų
skautininkų religijos nepraktikuojančių.
Kas dėl to kaltas? Juk niekas nepasakys,
kad kaltas buvo prezidentas Smetona,
kam jis suvalstybino skautus, o moksleivi
us ateitininkus uždarė; kaltė, kaip yla iš
maišo, lenda, rodydama į dvasiškių pusę,
nes jie protestuodami pasirinko politinį
ginklą, atsisakydami savo tiesioginių
pareigų — auklėti jaunimą.
Mūsų religiniame auklėjime yra daug
spragų: dėmesys nukreiptas į religinį
mokslą, žinojimą, bet ne į auklėjimą, tas
atsiliepia ir religinėse programose. Ne
žinojimas, bet malda yra svarbus veiksnys
auklėjime. Yra maldų, kurios nuobodulį
kelia, ir yra, kurios dvasia ugdo ir
entuziazmui sparnus augina — tokia yra
skautų malda — „Gražios gamtos ir viso
pasaulio Kūrėjau, Dieve. .
Nerasite
gražesnės, prasmingesnės ir skautiškesnės kaip šitoji, bet ji baigia išnykti, retas
skautas, kuris ją moka atmintinai. Jei nori
melstis, maldą reikia mokėti atmintinai,
kapelionai linkę yra ją užmiršti; prie
vėliavos nuleidimo ar pakėlimo gieda
Marija, Marija, arba ką ant greitųjų pats
sugalvoja. Tokios ekspronto maldos praei
na pro šalį nepalikdamos nieko, malda
tada turi reikšmės, kai pats ją kalbi, o ne
kai kartoji nugirstus žodžius.
Skautų vadovai, ir ypač kapelionai,
turėtų įpratinti skautus į gerojo darbelio
vykdymą, retkarčiais pakontroliuoti, kad
nepaliktų tą mazgelį tik simbolišku ženk
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lu. Sakoma, kad įpratimas yra antras
prigimimas; geruojo darbelio sąskaiton
galima būtų užskaityti gerą įprotį, būtent:
pabudus iš miego sukalbėti maldelę. . .
„Duok, Dieve, kad aš šiandien būčiau
geresnis, kaip vakar buvau; vakare, einant
miegoti, sukalbėti — Duok, Dieve, rytoj
būti geresniam, kaip šiandien buvau.
Kodėl negalėtų būti toks įprotis užskaity
tas į gerojo darbelio kreditą? Šitoks
įprotis tikrai yra skautiškas, reikalaująs
pastangų, ir todėl yra geras darbelis,
įsigijęs gerojo darbelio įprotį, toks skautas
ieškos progos kiekvieną kartą padaryti
didesnį darbelį, nes tas jį džiugina, kad jis
darosi skautiškesnis. Auklėjimą reikia
pradėti nuo lengvų ir mažų dalykėlių,
nepajusime kaip išaugs į didelius.
Baden Powell suprato skautybę kaip
piliečių auklėjimo mokyklą, tad visa
skautiškoji veikla ir privalo orientuotis į
auklėjimą. Mes turime pakankamai prity
rusių vadovų suorganizuoti stovyklas,
pravesti žaidimus, bet mums trūksta
auklėtojų, skautiško tipo žmogaus for
muotoju, tai spraga, kuri susidarė išėjus
kapelionams iš skautų gretų. Kas netelpa į
Baden Powell skautų organizaciją, kad jis
yra ateistas, ar kad jis yra katalikas, tas
tegul pasiieško sau kitos atatinkamos
organizacijos, bet tegul nemėgina griauti
ar reformuoti seną, nusistovėjusią tarp
tautinę skautų organizaciją, kuri kaip
tradicija giliai įleido šaknis į mūsų tautą.
Čia verta prisiminti mums gerai žinomo
žurnalisto, spaudos mecenato ir puoselė
tojo kun. dr. J. Prunskio pareiškimą:
„Jeigu kas mane paklaustų, kam aš
labiausiai dėkingas už viską, ką tik
gyvendamas atsiekiau, tai prisiminęs
Dievą danguje ir motiną žemėje, aš dar
pasakyčiau, kad daugiausiai man padėjo
dvi mokyklos: skautybė ir kunigų semi
narija".
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Prof. Romualdui Viskantai buvo įteiktas žymuo už
nuopelnus mokslo srityje šeštojo Mokslo ir
Kūrybos Simpoziumo metu įvykusio 1989 m.
lapkričio 22-26 d.d. Čikagoje.

17

LIETUVOS

NacšonalinB
M MAŽVYDO
• -

f -A

20

Už išskirtinai sėkmingus
darbus moksle, visuomenėje
ir skautybėje
Fil. Dr. Algis Avižienis

yra atžymimas
12-ąja Vydūno Jaunimo Fondo
Premija
Chicago, IL
1989 metai

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Vydūno Jaunimo Fondas
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IDEALAI IR LAIKAS
fil. Ritinė Rudaitienė
Tie patys upeliai
Miškai, uogienojai
Tik mes — nebe tie — nebe tie. . .

K. Grigaitytė

'

Kai neseniai daugiau prasivėrė geleži
nė uždanga, atsirado didesnis bendradar
biavimas tarp mūsų ir mūsų tautiečių
okupuotoje tėvynėje.
Pirmiausia mus aplankė Valstybinis
Jaunimo Teatras, kiek vėliau „Žalgirio"
jaunieji futbolininkai, etnografinis an
samblis „Ratilio", muzikalinė grupė ^Ar
monika" ir drąsieji Atlanto buriuotojai. Iš
mūsų pusės iki šiol Lietuvoj lankėsi
Toronto „Gintaras", Los Angeles Vyrų
Kvartetas ir krepšinio rinktinė „Vėjas".
Kol šis rašinėlis bus išspausdintas, be
abejo, abejuose kraštuose bus apsilankiu
sios ir kitos grupės.
Skaitome spaudoje apie nepaprastai
šiltą ir entuziastišką mūsiškių priėmimą
tėvynėje ir gal ne vienas pagalvojam ar
mes mokam priimti atvykstančius pas
mus taip, kaip jie priima mus.
Manyčiau, kad gal ne, nors atsakymas
dalinai priklauso ir nuo vietovės. Turiu
minty „Ratilio" gastroles. Kanadoje ir
Detroite šios grupės spektakliuose jauni
mo netrūko, bet kitur, ypač Čikagoje,
tesimatė beveik vien vyresnieji. Lankantis
jauniesiems „Žalgirio" futbolininkams,
įspūdis buvo jau geresnis. Tačiau, „Armo
nikos" koncertuose ir ypač buriuotojų
sutiktuvėse ir priėmime, jaunimo beveik
nesimatė.
Tačiau, nereikia stebėtis ir kritikuoti
jaunimą. Kiek gi iš viduriniosios kartos
(to jaunimo tėvų) dalyvavom susitiki
muose su mūsų tautos „herojais" — B.
Gajausku, kun. Alf. Svarinsku, prof. V.
Landsbergiu? Ar dauguma dar lankome
Vasario 16-tosios minėjimus, dalyvaujame

demonstracijose, rašome kongresmanams
ir senatoriams laiškus, renkame petici
joms parašus? Visokių priežasčių ir
pasiteisinimų netrūksta. Bet, dauguma jų
labai egocentriški: per toli važiuoti, esame
pavargę, neturime laiko. . .
Kiek toliau save paanalizavus, dar
kartą pasiklauskim ar visi esam pakanka
mai duosnūs lietuviškiem reikalam ir
darbam? Reikia pripažinti, kad daugumoj
nors finansiniai esam daug pajėgesni negu
mūsų tėvai kuomet nors buvo, visdėlto,
kas liečia ne asmeniškus reikalus, esam ne
taip duosnūs.
Kas atsitiko su mūsų dvasinėmis
vertybėmis? Kokius asmenis statome sau
pavyzdžiu? Esame gerokai paveikti aplin
kos, tik mūsų norų — pav. turėti didesni
us namus, dailesnius baldus, brangesnius
automobilius, kažkodėl sumaterialėjimu
nelaikom. Tą troškimą, tačiau, geresniem
daiktam įsigyti mes labai ryškiai paste
bime kituose, kad ir pas mus apsilanka
nčiuose iš ok. Lietuvos giminėse.

Patarlė sako: „Dovanotam arkliui į
dantis nežiūrima! O, visdėlto, girdėjau,
kad ir tremtinių stovyklose, Vokietijoj,
daug kas stebėjosi, net ir piktinosi jiems
UNRRA dalinamais „skarmalais". Tad
tiems, kuriems gyvenime ne per savo
kaltę yra, palyginus, tiek nedaug tekę,
išvydus mūsų „prabangą" ir aukštą
gyvenimo lygį, argi negali apsvaigti galva
ir padidėti apetitas? Galbūt, kai vieni
galvoja apie sportines mašinas ar egzotiš
kas atostogas, kiti svajoja apie drabužius
geresnėse parduotuvėse. . .
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Gyvenant užsienyje pasisavinom ne
mažai gerų, o taip pat ir ne taip jau gerų
įpročių. Tas pats atsitiko su mūsų broliais
ir sesėm pavergtoje tėvynėje. Dažnai savo
ydų aiškiai nebematom ir norim Lietuvą ir
lietuvius okupuotoje tėvynėje matyti
idealesnius už save, gal būt tokius, apie

kokius esam susidarę nuomonę iš tėvų
pasakojimų.
Ilgi tremties ir okupacijos metai atnešė
savo pasekmes ir jei mūsų tautos dar
visiškai nenutautino, tai lietuvio charak
teriui padarė be galo didelę žalą.
Deja, mes visi nebe tie — nebe tie. . .

Genijus ir idiotas
Genijus ir idiotas —
dvi kraštutinybės:
viens kvėpuoja plaučiais kosmo,
kits naguos tamsybės.

Pirmo kelias iškraipytas
pavojinguos skardžiuos,
antras veikia jsakytas
sužalotos dvasios.

Pirmas uždega pasauliui
tamsoje žvakutę,
o antrasis atstovauja
skurdžią dvasios lūšną.

Vis dėlto ir pirmutinis
kai kada neblaivas,
o iš antrojo suktinį
šokti mokos sveikas.

BBRDBB

Mylimam broliui 25 metus Sibiro Gulaguose
iškentėjusiam

A.tA.
NIKODEMUI KVIKLIUI

ok. Lietuvoje mirus, fil. BRONIŲ KVIKLĮ jautriai
užjaučia
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija
A.S.S. Knygų Leidykla
Mūsų Vytis
Vydūno Fondas

A.tA.
Dr. HENRIKUI LUKAŠEVIČIUI
mirus, velionio žmonai ALEKSANDRAI, giminėms
bei artimiesiems reiškiu gilią užuojautą.

Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla

A.tA.

AKVILINAI MUSTEIKIENEI
mirus, jos vyrą, prof. dr. ANTANĄ MUSTEIKĮ, sūnų
RIMĄ ir dukrą DANUTĘ su šeimomis nuoširdžiai
užjaučia
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija
A.S.S. Knygų Leidykla
Mūsų Vytis
Vydūno Fondas

■

A.tA.
dail. VIKTORUI PETRAVIČIUI
mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo
dukrai IZIDAI von BRAUN, žentui LEOPOLDUI,
sūnui LINUI, marčiai NORMAI ir jų šeimoms.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija
Akademinės Skautijos Leidykla
Mūsų Vyčio Redakcija
Vydūno Jaunimo Fondas

A.tA.
ALDONAI TAMOŠIŪNIENEI
iškeliavus į Amžinojo Poilsio vietą, mūsų nuoširdžiau
sia užuojauta dukroms VIDAI ir ALDONAI su
šeimomis ir kitiems giminėms.
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija
A.S.S. Knygų Leidykla
Mūsų Vytis
Vydūno Fondas

A.tA.
ČESLOVUI VOLODKAI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnui
LIUDUI VOLODKAI bei visiems kitiems giminėms.

Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla
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Skautavimo spraga

Nuo 1940 m. birželio mėn. maždaug
iki 1945 m. liepos mėn. neturėjome sąlygų
skautauti.
Vaikai, kurie 1940 m. buvo 10-12
metų, dabar pretenduoja tapti skautais
vyčiais. Iš jų 6-7 „skautiškosios tarnybos"
metų geri 5 tikro skautavimo metai
iškrito. Jie per tą laiką neteko geriausių
skautybės išgyvenimų, jie neteko turinin
go skautavimo laikotarpio.
Todėl beveik visi mūsų vyresnieji
skautai ir jaunesnieji skautai vyčiai skautavimu yra žymiai atsilikę.
Ne mes vieni pastebime, kad skauto ir
dažnai skauto vyčio amžiaus mūsų sąjū
džio nariai slysta j ryškų paviršutinišku
mą, nesuvokia tikrojo skautavimo, skau
tybės keliu eina lyg pro forma, nė patys
giliau skautybės nepaveikiami, nė savo
skautišku gyvenimu nepakeldami mūsų
tremties jaunuomenės lygmens. Tai yra
tikra tragedija, atsakingiems vadovams
sukelianti rimtų rūpesčių.
Tos tragedijos ligi šiol nepašalinome.
Matyt, ir už skautų auklėjimą ir lavinimą
atsakingi vadovai nepajėgia sėkmingai
tempti užsidėtosios naštos; sąlygos nepa
lankios, aplinka kartais nedėkinga, trūksta
ryšio, susivaržo geroji skautavimo įtaka,
spauda negali pasiekti gilumos ir t. t. Visa
tai pateisina bėdas. Bet padėties tai netai
so.
Žinome, kad skautai vyčiai 17-25 metų
savo amžiumi yra dideli, bet savo skautavimu bei skautišku prityrimu jie yra bent
5 metais atsilikę. Jų prityrimas spragotas,
jų metodai nesistemingi, jų skautybės
pažinimas dažnai paviršutiniškas.
Bet už tat dažnai jie kupini geriausių
norų, gražiausių užsimojimų ir karštos
energijos. Visa tai nepaprastai vertinga.
Todėl senesnieji skautai vyčiai ir visi
sk. vyčių vadovai turi įtempti visas
pastangas jauniesiems sk. vyčiams bei

kandidatams sudaryti geriausių progų iš
pagrindų skautauti.
Tikrai daugeliui bus nauja tai, ką
skautas patiria įgydamas III pat. laipsnį,
ką pergyvena ruošdamasis į II p. 1 ar kiek
prisiima nuotykių tapdamas jau prityrusiu
I p. 1. skautu. Mokamai pateikiama ta
medžiaga ne vienam jos stokojančiam
atidarys akis į tikrąją skautybę.
Jokio amžiaus skautui ar skautininkui
nėra neįdomios įvairios skautavimo prak
tikos. Jos negali būti taip pat neįdomios ir
šių laikų sk. vyčiams bei kandidatams,
kurie to nėra dar išgyvenę. Jaunieji ir
naujieji turi būti pastatyti pagaliau į
tikrąjį skautavimo kelią.
Sk. vyčiai, būdami nuotykinga tarnavi
mo brolija, aišku, užsiima įvairiais gerais
darbais, būrelio riteriškais žygiais ir t. t.
Bet taip pat gali (ir turi!):
a) iš pagrindų išeiti visą skautamokslį;
b) manytis gamtos aplinkoje, keliauti,
iškylauti ir stovyklauti;
c) užsiimti gamtosėka, pėdsėka, pionerija, orientacija ir p.;
d) lavintis teikti pagalbą, gelbėti pavo
juje atsiduriančius ir t. t.;
e) mankštintis, įgyti ištvermės, žaisti,
žygiuose nugalėti kliūtis.
f) ugdyti patriotinę sąmonę, ruoštis
tapti gerais piliečiais ir t. t. ir t. t.

Visa tai yra skauto lavinimos dalykai,
bet jų pilnai neišgyvenusiam skautui
vyčiui negali būti tikro kelio sėkmingai
„vyčiauti". Sėkmingas vyčiavimas iš tik
rųjų ir yra logiškas tikrojo skautavimo
tęsinys.
Todėl visi bendrom jėgom atiduokime
savo jauniesiems tai, — ko jie neteko per
anuos 5 nelaimingus metus; tegul ir jie
patiria didįjį skautavimo džiaugsmą ir
tegul jo paveikti eina laimingai vyčiauti.

Vyr. sktn. ANT. SAULAITJS
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LAIMĖJIMAI

Augęs berniukas mėgsta jausti, kad jis
daro pažangą praktiškų dalykų mokėjime
ir žinojime. B.-P. patenkina šį troškimą
patyrimų laipsnių ir specialybių sistema,
kuri yra integralinė skautybės dalis. III-jo,
II-jo ir I-jo patyrimo laipsniai lavina
berniuką visuose skautiškuose dalykuose;
specialybių ženklai skatina berniuką įsigy
ti žinių, naudingų tarnavimui kitiems,
lavina jo sugebėjimą manytis po atviru
dangum arba teikia jam žinių ir kitų
įdomių laisvalaikio užsiėmimų. Didelio
įvairumo tikslas nėra raginti berniuką
įgyti ko daugiausia specialybių ženklų, bet
jo tikslas yra teikti ką nors, kas skatintų
net ir negabiausią berniuką daryti pažan
gu

SKAUTYBĖS METODAS
Originalus

Skautybės originalus bruožas yra
lavinimo metodas, kurį B.-P. sukūrė ir
ištobulino, šį lavinimo metodą jis išdirbo
iš patyrimo, lavinant jaunus kareivius
armijos skautais Indijoje ir Afrikoje. Jis
įsitikino, kad jie buvo labiausiai reikalingi
tokių būdo ypatybių kaip iniciatyvos,
pasitikėjimo savimi ir patikimumo. Ką B.P. ten išmoko, jis vėliau pritaikė berniukų
lavinimui.

Skilčių sistema
Skautybės metodo raktas yra skilčių
sistema, tai yra, kaip Jis pats sako
„sudaryti nuolatinius berniukų būrelius,
kuriems vadovautų vienas iš jų pačių, nes
tai yra jųž įgimta organizacija, visvien ar
sudaroma pokštams krėsti ar pasismagin
ti". Skiltis iš 6 ar 8 berniukų pakankamai
maža, kad kiekvienas jaustųsi galįs atlikti
savo vaidmenį būrelyje. „Kiekvienas
skilties narys atsakingas visvien ar būkle
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ar stovykloje už savo dalį, kuria jis
prisideda, kad visą skiltis sėkmingai veik
tų."
Skiltininko, kuris visą laiką veikia
asmens atsakomybe vadovaujama skiltis
progresuoja sveikai varžydamas! su kito
mis skiltimis. Ji tampa šeima, tampriai
surišta atsakomybe. Aptardami būdus ir
priemones veiklai padidinti ir pagyvinti,
jie išmoksta gyventi bendruomenėje ir
įpranta dalyvauti bendruose reikaluose.
|ie stovi „visi už vieną ir vienas už visus".
Draugovės vadijose, kuriose skiltininkai, susirenka draugovės reikalų aptarti,
įgyjama beveik nepastebimai, patyrimo
demokratiškame gyvenime, kuriuo pa
sižymi tikrasis pilietiškumas.
Laimi idėja

Nenuostabu, kad B.-P. laikė reikalingu
laikas nuo laiko vėl paaiškinti skilčių
sistemos reikšmę. įprastas lavinimo būdas
yra mokyti eile pašnekėsiu ir paskaitų. Tai
lengviausias būdas darbui atlikti. Instruk
torius eina namo jausdamas, kad jis ką
nors padarė. Lemiantis klausimas, tačiau,
turėtų būti: „A r s k a u t a s ką nors
padarė? Ar jis kuo nors prisidėjo ir tuo
būdu lavino savo gabumus ir būdą?"
Ne masių metodas
B.-P. buvo netiktai labai, bet net ir
smarkiai priešingas visiems lavinimo
masių metodams. Taip, pvz., kalbėdamas
apie skautų stovyklas, jis pareiškė:

„Skautų stovyklos turėtų būti
mažos — ne daugiau kaip vienos drvės. Ir net tokiu atveju kiekviena
skiltis turėtų turėti savo atskirą pala
pinę šiokiame tokiame atstume nuo
kitų. Tai daroma tam, kad skiltininkas
lavintų atsakingumą už savo atskirą
vienetą".
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Jis taip pat maža naudos matė mankš
toje. Skautybėje Berniukams jis rašė:

„Karinė rikiuotė naikina individua
lybę, tuo tarpu skautuose siekiame
ugdyti individualinį būdą. Kartą iš
mokta rikiuotė iki gyvo kaulo įgrįsta
berniukui, kuriam geriau patiktų,
galvą nutrūkus, vykdyti vienokį ar
kitokį sumanymą. Rikiuotė atbukina jo
susidomėjimą. Mūsų tikslas berniukus
paversti jaunais „girininkais", ne šiau
diniais kareiviais". —
Net kalbėdamas apie fizinį auklėjimą, jis
mėgdavo pabrėžti, kad berniukas turi
jaustis individualiai atsakingas už savo
sveikatą ir atlikti savo fizinį lavinimą
individualiais pratimais laisvalaikiu. Skau
tų užsiėmimai po atviru dangumi teikia
natūralią priemonę sveikatai ir miklumui
ugdyti.
Taip grįžtame prie skilčių sistemos —
„rakto į pasisekimą" — kaip B.-P. ją
vadindavo, šis metodas užtikrina kiekvie
nam skautui individualų lavinimą ir jo
augąs atsakingumo jausmas ir jo pasitikė
jimas savimi tampa svarbiomis jo pilietiš
kumo dalimis.

PASAULIO SKAUTYBĖ
Skautybė nebuvo numatyta būti inversali sistema berniukams lavinti, bet
idėjos ir metodai, kuriuos B. P. sujungė,
pasirodo, turėjo daug platesnės įtakos,
kaip jis kad išsivaizdavo. Kraštas po
krašto įsitikino, kad skautybė patraukia
berniukus taip stipriai, kaip joks kitas
lavinimas nesugebėjo jų patraukti. Tuo
būdu sukurtas dar vienas sąjungos tarp
tautų ryšys. Neišvengiama pritaikyti
smulkmenas ir organizaciją tautinėm
sąlygom, bet skautybė gali būti atpažinta
kaipo tikra, jei ji turi žemiau išvardintas
ypatybes:

1. Savanorišką įžodį ir elgesio įstatus.

2. Pažangią ir patraukiančią programą
po plynu dangumi.
3. Patyrimo laipsnius berniukui daryti
pažangą.
4. Būdo lavinimas, pagrįstas skilčių
sistema.
(Paimta iš Tarptautinio Skautų Biuro
išleistos brošiūros FUNDAMENTALS OF
THE SCOUT METHOD).

Pagrindiniai dalykai

Tiktai vienas dalykas svarbus skau
tuose — berniuko lavinimas. Visa kita
turi subordinuoti šiam dalykui. SKAUTY
BĖJE BERNIUKAMS duoti skauto lavini
mo pagrindai ne kai griežta sistema, bet
kaip pakvietimas nuotykiams. Centralinės
įstaigos, visi tuntininkai, taisyklių knygos,
lavinimo kursai bei vadovėliai — jie visi
galėtų išnykti, bet jei išliktų bent vienas
SKAUTYBĖS BERNIUKAMS egzemplio
rius,
skautybė
veiktų
toliau! Kodėl? Kadangi tai yra tai, kas
berniukui reikalinga ir ką jis mėgsta.
Organizacijai tenka antra vieta, ne pirma.
Jos funkcija naudinga, bet jeigu ji per
daug įsikiša tarp skautų vado ir skauto, ji
tampa grėsme.

Ką B.-P. sakė
Paimkime vėl SKAUTYBĖ BERNIU
KAMS ir pažiūrėkime, ką B.-P. sakė:

„Mes žiūrime į skautybę iš berniuko
taško ir duodame jai atitinkamą formą, ir
organizacija sudaryta taip, kad ko
plačiausiai atitiktų skautų vado reikala
vimus, decentralizuodama (valdžia) ir
teikdama pagalbą vietoje be erzinančios
priežiūros, biurokratijos ar išlaidų".
(Iš Jamboree Nr. 4, 1947)

E. E. R.
Iš anglų kalbos išvertė psktn. O. Saulaitienė
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KAS MES ESAME!
DISKUSINIS PAŠNEKESYS

s. fil. VAIDIEVUTIS A. MANTAUTAS

Antai žibutė mėlynakė. . .
Antai skaistuolė lelija. . .
Jos žiedas — kaip altoriaus žvakė,
Žydėk, liepsnok, kartu su ja!

(JURGIS BALTRUŠAITIS)
švenčiant Akademinio Skautų Sąjū
džio 65-ąjį gimtadienį man vis prisimena
žydintis 1940-ųjų metų pavasaris, pasku
tinysis laisvoje ir nepriklausomoje Lietu
voje. Paprastai mūsų labai narsi ir karinga
Šiaulių Valstybinės Berniukų Gimnazijos
II-oji reformuota klasė, paskutiniosios
pamokos baigiamajam skambučiui pasigir
dus ir mokytojui su didžiuliu dienynu
iškeliavus mokytojų kambarin, nekantriai
verždavosi pro duris ir triukšmingai
ūždavo plačiu koridorium pirmyn, laiptų į
pirmąjį aukštą ir laisvėn viliojančių gim
nazijos durų pusėn. Ir vargas būdavo
pakeliui pasimaišiusiems kitų klasių „pi
liečiams"! Čia daug nepadėdavo nei nuola
tiniai klasės auklėtojo griaudenimai, nei
paties inspektoriaus pasirodymas. Tiktai
gimnazijos direktoriui Dr. Antanui Kučui
išėjus koridoriun ir rūsčiai pažvelgus
mūsų pusėn staiga atsimindavom mums
nuolat kalamas mandagumo taisykles ir iš
žiaurių liūtų tapdavom švelniais avinė
liais. . .
Tačiau vieną gražią gegužės mėnesio
dieną, kai saulė, rodėsi, žeme ritinėjosi,
koridoriuje įprasto triukšmo nebuvo.
Kažką jau labai baisaus įtardamas inspek
torius, atsargiai pravėręs mūsų klasės
duris, rado mus rimtai (ir — lyginant su
mūsų kasdieniniu elgesiu — kultūringai)
diskutuojančius. Mat per tos dienos
paskutiniąją pamoką kažkas paprašė gim
nazijos kapeliono paaiškinti skirtumą tarp
šaulių, skautų ir ateitininkų. Anais metais
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gimnazijoje veikė gana gausus jaunųjų
šaulių būrys, nors mūsų amžius dar
neleido priklausyti tai organizacijai. Skau
tų mūsų tarpe buvo daug. Ateitininkams
gimnazijos ribose viešai veikti nebuvo
leidžiama, bet mes gerai žinojom, kad kai
kurie mūsų draugai buvo ateitininkai.
Kapelionas išklausė mūsų prašymo ir apie
tas tris organizacijas (ir apie idėjos bei
ideologijos reikšmę) kalbėjo taip įdomiai,
kad jam išėjus didelė klasės dalis, vieni
sėdėdami suoluose, kiti susibūrę prie
lentos, svarstė reikalą toliau. Galų gale
vienas iš klasės „pravadyrių" trumpai ir
drūtai pareiškė: „šauliai su šautuvais
šaudo į taikinį, skautai su lazdomis
landžioja po miškus, o ateitininkai yra
zubrylos, sėdi bažnyčioje ir klebonijose
geria arbatą su kunigėliais." Vienas
akiniuočius iš kampo nedrąsiai paklausė:
„O kur tu pats eisi?" Narsusis mūsų
klasės vadas tuoj pat atšovė: „Aš eisiu pas
mariokus. Mariokai — fain chebra!"
Nuo anų saulėtų dienų jau prabėgo
penkios dešimtys ir vieneri metai.
Tuomet taip naiviai apie skautus kalbėju
siems šiandien būtų jau beveik tiek pat
amželio, kiek ir visam mūsų sąjūdžiui.
Gyvi išlikę anos mūsų generacijos nariai
šiandien jau tėvai, seneliai, o gal net ir
proseneliai. Ir patsai Akademinis Skautų
Sąjūdis ir už jį dar senesnė Lietuvos
Skautų Sąjunga jau nebegali puoštis
pirmomis pavasario gėlytėmis, jaunos
organizacijos vardu. Natgi ir nuo sąjun
gos atkūrimo užjūrio kraštuose, „Dievo
paukštelių" stovyklas Vokietijoje palikus,
jau eina, jei neklystu, 37-ieji ar 38-ieji
metai. Atrodytų, kad per tokią ilgą metų
eilę visi subrendome, kad mūsų skautiš
koji patirtis mums visiems davė gilesnį
skautybės supratimą, geresnį skautybės
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tikslo supratimą, didesnę ištikimybę skautiškąjai idėjai. Deja, nevisur ir nevisuomet
taip yra. . .
Mums visiems yra gerai žinomas
liūdnas faktas, kad mūsų skautiškosios
gretos prareto, o kai kur beveik visai
pranyko — staiga, per paskutiniuosius
kelis metus. Tie patys asmenys, kuriems,
rodos, dar taip neseniai buvo užrišti
mėlyni, violetiniai ir žali šlipsai, uždėtos
akademinės spalvos, prisegti įvairūs skau
tiški garbės ženklai, tik retkarčiais teikiasi
užsidėti skautišką uniformą, su tąja
uniforma dalyvauti pamaldose, minėji
muose, stovyklose; jų vaikučių vilkiukų ir
paukštyčių tarpe beveik visai nesimato.
Apie tai mūsų — vadovų ir akademikų —
tarpe nuolat kalbama, ieškoma tam
priežasčių, visokiais būdais bandoma
dabartinę tragišką padėtį nors šiaip taip,
nors dalinai atitaisyti. Visa tai aptariant,
pašnekesys taptų ilgai nesibaigiančia
paskaita ir nuobodžiu pamokslu. Todėl čia
teks pasitenkinti tiktai keliomis gana
palaidomis mintimis. Jos skiriamos ne nuo
skautybės nutolusiems, bet skautiškąjį
darbą nuoširdžiai ir kantriai dirbantie
siems, taigi, Jums, Brangūs Broliai ir
Sesės Akademikai!
Į patį pagrindinį klausimą, „KAM
GYVENAME ANT ŽEMĖS?" nepriklau
somos Lietuvos pradžios mokyklos pirma
jame skyriuje choru atsakydavome kapeli
onui: „GYVENAME ANT ŽEMĖS, KAD
PILDYTUMĖM
DIEVO
VALIĄ IR
NUEITUMĖM J DANGŲ!" Jurgis Bal
trušaitis į tą klausimą atsako sekančiai:

Jei smalsuolis atsirastų,
Ir mėgintų klausti, kas tu —
Atsakyk visiems kas klausia,
Nusilenkęs kuo žemiausiai, —
Kad eini į žemės tolį,
Kad mini žemelės molį,
Ne kaip lapas vėjo pūstas,
Bet galingo Tėvo siųstas. . .
Neabejoju, kad su tuo sutiks visi, kurie
myli Dievą ir tiki į prisikėlimą iš numiru
siųjų ir amžinąjį gyvenimą. Taip pat
kiekvienas tikintis LIETUVIS, anot Mai

ronio, sieks Dievo eidamas LIETUVOS
KELIU. Didelio nuomonių ar įsitikinimų
skirtumo čia nerasime. Betgi padėtis
gerokai — ir kai kada net radikaliai
pasikeis, jei to paties tikinčiojo lietuvio
paklausime: „AR TU ESI SKAUTAS? AR
TU GYVENI SKAUTIŠKUOJU GYVENI
MU, AR SKAUTYBĖ TAU TIKRAI YRA
GYVENIMO BUDAS? AR, EINANT
LIETUVOS KELIU, SKAUTYBĖ TAU
PADEDA SIEKTI DIEVO? AR SKAUTY
BĖ DUODA TAU JĖGŲ TOBULIAU
TARNAUTI DIEVUI, TĖVYNEI IR AR
TIMUI? — Į šiuos klausimus vieningų,
aiškių ir tvirtų TEIGIAMŲ atsaky
mų iš VISŲ sesių ir brolių, davusių
skauto įžodį, vargiai besulauksime. . .
Kaip tik šioje pašnekesio vietoje yra
būtina kai ką paaiškinti. Sena lietuvių
patarlė perspėja: „Daug apžiosi — mažai
nukasi!" Deja, dažnai atrodo, jog maža,
bet labai įkyri ir užsispyrusi filosofijos ir
teologijos profesorių tautelė, kuriai ir
man tenka priklausyti, kaip tik tos
patarlės nėra girdėjusi. Valandų valandas
aušinama burna, viskas prasideda su
Adomu ir Jieva, gi baigiasi paskutiniuoju
teismu, atkakliai bandomi iš karto aptarti
keli įvairūs klausimai ar temos, aptarus
vienas problemas vėl atsiranda naujos.
Neveltui vargšė publika auditorijose ir net
bažnyčioje ima knarkti arba bando didvy
riškai kovoti su negailestingai lendančiu
miegu arba nuoboduliu. Viskam pasibai
gus, klausytojams jau nebeaišku, ką
kalbėtojas tikrumoje pasakė. . .
Bandydamas išvengti panašios klaidos,
čia visiškai nekalbėsiu nei apie netikinčius,
nei apie nutautėjusius, Lietuvai ir lietuvių
tautai svetimais tapusius asmenis, šiame
pašnekesyje išvardintuosius klausimus
apie skautavimą taikau tiktai tiems broli
ams ir sesėms, kurie (a) yra tikrai kada
nors davę skauto-ės įžodį ir gavę bent
geltoną šlipsą, (b) nuoširdžiai tiki į Dievą
ir praktikuoja krikščioniškąjį tikėjimą ir
(c) vienokiu ar kitokiu būdu aktyviai
dalyvauja lietuviškoje veikloje arba bent
yra dažnai matomi lietuviškųjų organiza
cijų parengimuose, susirinkimuose, pobū
viuose.
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Būtų
įdomu
žinoti,
koki
SUDĖTI NIO atsakymo sulauktumėm, jei kiekviena ir kiekvienas iš mūsų
(t. y. aktyvių A.S.S. narių) apie skautavimą išsikalbėtų su visais minėtais asmeni
mis. To nežinodamas, čia tegaliu kalbėti
tik apie tai, ką tiesioginiai teko girdėti
man pačiam arba šį pašnekesį paruošti
padėjusiems kolegoms ir kolegėms.
Nepretenduojant į neklaidingumą arba
kokias nors dogmatiškas išvadas, mūsų
gautieji atsakymai ir tų atsakymų autoriai
beveik patys skirstosi į maždaug penkerias grupes.
(1) Pirmąjai grupei priklauso asmenys,
tėvų ar globėjų „įskautinti" prieš savo
norą. Jie dalyvavo sueigose, nešiojo
uniformas, davė įžodį, gal net vieną ar
kitą kartą stovyklavo, bet skautybės
nemėgo arba liko jai visiškai abejingi.
Mes, skautų vadovai, tiems jauniems
žmonėms neįstengėme perduoti skautiš
kosios idėjos. Atėjus pirmai progai, jie
paliko mūsų organizaciją ir apie ją dau
giau ir girdėti nebenori. Nors jie būtų ir
puikiausi žmonės, taurūs krikščionys ir
geri lietuviai, su jais kaip skautais, mano
manymu, nieko nebepadarysime, o ban
dydami ką nors daryti tiktai eikvosime
laiką ir jėgas.
(2) Antroji grupė man labai primena
anuos Šiaulių gimnazijos „fain chebros"
ieškotojus. Į mūsų organizaciją įstoti jų
niekas nevertė; pas mus atkeliavo jie
patys. Mūsų tarpe, mūsų sueigose ir ypač
mūsų stovyklose, laužuose ir miško
žaidimuose jie ieškojo ir neabejotinai rado
daug džiaugsmo. Tik visa bėda, kad to
džiaugsmo jie rado ir pas kitus. Tą pačią
vasarą juos matėme ir skautų, ir ateitinin
kų, ir dar kitose stovyklose ar suvažiavi
muose (o gal tebematome ir dabar). Teko
net girdėti (nors nežinau, ar tai tiesa), kad
kai kurie iš jų yra davę ir skauto įžodį ir
ateitininko
pasižadėjimą.
Vyresnio
amžiaus sulaukę, į skautavimą jie žiūri
kaip į gražią, saulėtą vaikystę, kurią
visuomet malonu prisiminti. Betgi tie
prisiminimai jiems lieka tiktai praeities
dalis, be jokių rimtesnių įsipareigojimų
dabarčiai ar ateičiai, šios antrosios grupės
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narius galima vadinti „buvusiais skautais"
(pirmąjai grupei net tokio vardo ne
duočiau — tai tik buvę TARIAMIEJI
skautai). Kai kurie iš jų tampa skautų
tėvais, skautų rėmėjais arba bent skautų
draugais. Ar iš jų dar būtų galima
padaryti tikrus skautus, atvirai kalbant,
nežinau.
(3) Trečiąją grupę sudaro broliai ir
sesės jau tikrai nuoširdžiai skautavę,
vyčiavę, sąžiningai užsitarnavę violetinius
ir mėlynus šlipsus ar akademikų spalvas,
dalyvavę iškylose, stovyklose, pravedę
laužus, buvę stovyklų štabų nariais,
aktyviai talkininkavę skautų vadovams,
padėję jaunesniesiems skautams ir skau
tėms, Metams bėgant, gyvenimo sąly
goms keičiantis, jie kažkaip — dažnai ir
patys to pilnai nepajusdami ir nesuprasda
mi — „nubyrėjo". Bet prie jų prieiti,
atrodo, dar tikrai tebėra galima. Stovyklos
laužas jų širdyse dar neužgęso:
Atmindamas tu pūsi laužą seną
Ir tas širdis,
Kad aukuras apleistas dar rūsena
Ir tebežėri tavo praeitis. . .

(JURGIS BALTRUŠAITIS)

Tos laužo kibirkštys, ta žėrinti praei
tis, kartais suliepsnoja galinga ugnim — ir
to mes visi negalėtumėm ir neturėtumėm
užmiršti. . .
(4) Ketvirtoji grupė — tai daugumoje
jau žaliašlipsiai, vadovai ir vadovės. Savo
laiku jie steigė skiltis, draugoves, vietininkijas ir tuntus ir jiems vadovavo; jie buvo
vadeivos ir vadeivės, stovyklų ir pastovyklių organizatoriai ir viršininkai, skau
tiškų kursų vedėjai, Seserijos, Brolijos ir
A.S.S. vadijų nariai ir narės, o'gal net ir
L.S.S. Tarybos ar Tarybos Pirmijos nariai
ir narės, A.S.S. filisteriai, skautiškų
knygučių autoriai, įvairiausių skautiškų
projektų iniciatoriai ir vykdytojai, pasiš
ventę skautiškojo jaunimo auklėtojai,
verti ir savo žalių šlipsų, ir garbės ženklų,
ir mūsų visų pagarbos, padėkos ir meilės,
šiuo metu jie taip pat „nubyrėję", kažkur
giliai spinton padėję uniformas, dvišakes
lazdas, stovyklų ženklus. . . Juos laikas

30

nuo laiko išvystame kaip svečius stovyk
lose, kaip lankytojus, o nesykį ir aktyvius
talkininkus Kaziuko mugėse, kaip dalyvi
us vienoje kitoje skautų šventėje, skautiš
kose iškilmėse (deja, dažniausia be unifor
mų). Tarp jų „nubyrėjimo" priežasčių
randame seną amžių, ligas, profesinio
gyvenimo problemas ir įtampą, šiame
„ašarų slėnyje" nešamo kasdieninio
kryžiaus sunkumą, nusiminimą, nuo
vargį. . . Nepaskutinioji tų priežasčių yra
ir skaudus skautiškojo jaunimo staigaus
sumažėjimo ir pradingimo faktas. Net iš
kelių praeityje žymių vadovų teko girdėti:
„Skautukams pranykus, nebeturiu ką
daryti! Jaučiuosi kaip vadas be kariuome
nės, mokytojas be mokinių. . . Skautų
vadovas pirmiausia juk turi būti jaunimo
auklėtojas. Pradingus jaunimui, man
nebėra ko auklėti, esu bedarbis. . ." Prie
tos ketvirtosios grupės, kaip ir prie
trečiosios, daugelyje atveju prieiti galima,
o kai kur jau nei prieiti nebereikia. Kai
kuriuos grąžino į aktyvesnį skautišką
gyvenimą Gilvelio kursai, kai kuriuos
dabar ima grąžinti, ar, reikia tikėtis,
grąžins netolimoje ateityje atgimstančios
Tėvynės Lietuvos atsikurianti skautija.
Gal būtų pravartu ir mums, akademi
kams, ilgiau ir rimčiau apsvarstyti įvairius
kitus kelius, būdus ir priemones mūsų
tarpan grąžinti „nubyrėjusiuosius" vado
vus ir vadoves. Kažkaip niekad negaliu
sutikti su mintimi, kad jiems jau turime
uždainuoti „sudiev, sudiev, sudiev! . . ."

(5) Penktąjai grupei apibūdinti užtektų
dviejų žodžių: tos grupės nariai yra
TIKRIEJI SKAUTAI. Jiems
skautybė yra ne vien tik dažnai prisime
namas gražus vaikystės žaidimas, ne vien
tik idealus jaunimo auklėjimo metodas, ne
vien tik vadovavimas jaunimui ir ne vien
tik pareiga, bet GYVENIMO BŪDAS IR
TAIP PAT NUOLATINIS, NEIOSEMIAMAS JĖGŲ ŠALTINIS tarnyboje Dievui,
Tėvynei ir Artimui. Tai grupei aišku:
SYKĮ SKAUTAS — VISAD SKAUTAS!
Per. visą gyvenimą jų „MINTYS LEKIA
BALTU VYČIU, O KRŪTINĘ PUOŠIA
LELIJA. . . ." Jie dirba, aukojasi, siekia
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savo idealo GYVENDAMI PO ATVIRU
DANGUM.
II-ajam pasauliniam karui pasibaigus,
kai daugelis Europos miestų dar buvo
griuvėsiuose, 1946 m. Popiežius Pius XII
kalbėjo jį aplankiusiems Italijos ir kitų
kraštų skautams bei skautų vadovams.
Čia išverčiau tos kalbos mažą dalį (ir Jūsų
visų nuoširdžiai atsiprašau už labai skubų
ir netobulą laisvą vertimą). Pius XII
pasakė:
1. — „Skautybė prižadina ir ugdo
jauno žmogaus sieloje visa tai, kas yra
gera, kilnu ir sveika: gyvenimo paprastu
mą, meilę gamtai ir tėvynei, garbės
jausmą, susivaldymą, paklusnumą, pasiš- <
ventusią tarnybą artimui broliškumo ir
riteriškumo dvasioje.
2. — Skautybė atneša tvarką ir
harmoniją žmogaus gyveniman. Poilsis,
kelionės, iškilos, žaidimai papildo sielos
pasiryžimą ir darbą visur ir visuomet:
skauto pasirinktoje profesijoje, skauto
darbovietėje; skautybė kiekvienam skau
tui duoda svarbias ir ypatingas pareigas.
3. — Skautybė skiria religijai ir Dievo
tarnybai tą iškilią vietą, kuri Jam priklau
so Jo tvarinio žmogaus gyvenime. Ieško
kite Dievo Jo tvariniuose, Jo kūrinijoje;
tenai Dievą raskite, įvertinkite, garbin
kite! Jūsų žvilgsnį į pasaulį telydi vi
suomet paties Sutvėrėjo šviesa — visa tai
turi būti jūsų skautavimo gilusis pagrin
das.
Ir tuomet Jūs tapsite Dievui pasiauko
jusiais žmonėmis! Jūsų religinis gyveni
mas kaip saulutė’ peršvies visą Jūsų
asmenišką darbą bei pastangas ir Jūsų
socialinę veiklą. Jūsų šūkis yra: BUDĖK!
Tai reiškia: visur ir visuomet būkite
pasiruošę atlikti savo pareigą!"
Man atrodo, kad Dievo ieškojimas jo
tvariniuose, Dievo radimas Jo kūrinijoje,
gyvenimas po atviru dangum pilniausia ir
giliausia tų žodžių prasme yra ne kelių ar
keliolikos metų, bet VISO GYVENIMO
būdas, metodas ir uždavinys. Man asme
niškai — ir eilei kitų brolių ir sesių, su
kuriais teko kalbėti —- tai ypatingai
išryškėjo, kai vieną žvaigždėtą vidurnaktį,
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švelniai miškui ošiant prie ežero kranto,
su Akademinio Skautų Sąjūdžio vėliava ir
su mažomis degančiomis žvakutėmis
rankose dalyvavom v. s. Antano Saulaičio, S. J. atnašaujamose šventose Miši
ose ir tų Mišių eigoje davėme arba
atnaujinome mūsų pasižadėjimus bei
naujiems nariams uždėjom akademines
spalvas. Altoriaus Kristus yra visur, kur
tik jo kunigas konsekruoja duoną ir vyną.
Bet ir man, ir daugeliui kitų tą žvaigždėtą
naktį atrodė, kad Kristus kažkaip buvo
dar ARČIAU. ... O ar artėjimas prie
Dievo nėra mūsų visų gyvenimo au
kščiausias tikslas?
Baigiant noriu paklausti: KAS MES
ESAME? Ar asmenys, laikinai prie unifor
mų prisisegę skautiškus žymenis? O gal
mes — SKAUTAI, kuriais esame, būsime
ir liksime iki to laiko, kai mums tyliai
prasivers amžinybės varteliai? Gal mes
gyvenimo saulėleidyje tikrai galėsim tarti:
Dėkui Jums, kad pūtėt vėjai,
Dėkui gluosni, kad šlamėjai,
Kad žaliavot, kadugiai,
Dėkui, lauže, kad degei.

Kariuomenės šventė Čikagoje. Prie laisvės kovų
paminklo tn. R. Variakojytė, gen Konsulas V.
Kleiza ir fil. S. Kerelytė.

(JURGIS BALTRUŠAITIS)

... Palaimink mano mylimuosius ir visą
mano tautą, o ypač tėvynės gynėjus,
našlaičius ir visus kenčiančius už tiesą...
(J. Daumantas „Partizanai”)

A.tA.
EDVARDUI SABUI
iškeliavus amžinybėn, jo tėveliams JURGITAI ir
JUOZUI SABAMS reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla
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KAZIMIERAS ŠVAINAUSKAS —
LENKIJOJE PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS
GRAFIKAS

Kazimieras švainauskas kilęs iš lietu
viškos šeimos. Gimė sausio 19 d. Vilniuje,
1917 metais, kada Pirmasis Pasaulinis
Karas jau ėjo į pabaigą. Sūnui gimus,
tėvai grįžo į Šiaulius, iš kur jie patys buvo
kilę. Ten prabėgo Kazimiero jaunystė.
Kadangi tėvai miestiečiai darbininkai
turėjo giminių kaime, tai Kazimieras tenai
dažnai lankydavosi kartu su jaunesniuoju
broliu Vladu, kuris nelabai mėgdavęs
mokintis ir tik bernavęs kaime. Taigi,
Kazimieras iš kaimo gyvenimo prisimena
daug linksmų ir įdomių nuotykių.
Kazimieras buvo santūrus ir uždaro
būdo, mėgo vienatvę, ypač mėgo vienas
vaikščioti po miškus, stebėti gamtą. Labai
įdomavosi paukščiais. Mokykloje buvo
stropus, mėgo piešti, dirbti savarankiškai.
Mokytojai, pastebėję jo talentą, kalbino
stoti į Kauno meno mokyklą. 1937 m.,
baigęs gimnaziją, išlaikė stojamuosius
egzaminus ir pradėjo studijuoti meną.
Meno mokykloje tuo laiku mokėsi
įvairaus luomo ir tautybių studentai:
buvo ir miestiečių ir ūkininkų vaikai.
Mokytojai — A. Žmuidzinavičius, J.
Šileika, Petras Kalpokas, J. Vienožinskis,
VI. Didžiokas iš studentų reikalavo įdėti
darbo ir pasišventimo. Ypač nuoširdus ir
dėmesingas Kazimierui buvo dail. J. Šilei
kis.
1940 m. Kauno Meno mokykla persio
rientavo į Vilniaus Dailės Akademiją,
Kazimieras joje baigė IV-tą kursą. Vo
kiečiams užėmus Vilnių, Dailės Akademi
ja tapo uždaryta ir Kazimieras turėjo
grįžti į Šiaulius. Dirbo „Aušros" Muzie
juje, rinko etnografinę medžiagą, piešė
skrynias, kryžius, koplytstulpius, kaimo
senovės darbo įrankius, važinėjo po
Šiaulių apylinkes. Polinkis į istorinės
kultūrinės medžiagos įamžinimą liko jame
visam gyvenimui.
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1944 m. vėl pradėjo veikti Dailės
Akademija, studijas tęsė ir švainauskas.
Grįžus Vilniun Raudonajai Armijai, buvo
keičiami lietuviški pasai į sovietinius.
Kazimieras suimamas pasų keitimo metu
ir išvežamas į Donbasą kartu su kitais
gatvėse, įstaigose ir kitose vietose suim
tais žmonėmis. Buvo jie įvairaus amžiaus,
tautybių, profesijų. Stovykloje praėjus
„gos pravierkai" suimtiesiems leisdavo
išeiti už stovyklos ribų. Kazimierui tuo
keliu pasisekė išsiųsti laišką-prašymą, kad
Vilniaus Dailės Institutas priimtų jį toliau
studijuoti. Atsakymą gavo teigiamą,
(kviečiamas buvo toliau tęsti nutrauktas
studijas. Stovyklos vyriausybė nors ir
nenoromis, bet išleido. Grįžus institutan,
nuolat buvo kviečiamas sauguman, tardo
mas. Suprasdamas, kad gali jį vėl ištremti,
rūpinosi pasitraukti už Sovietų Sąjungos
ribų. Pagaliau pasisekė gauti dokumentus,
kad yra Lenkijos pilietis, ir išvyko jon.)
Neilgai trukus, po ištrėmimo į Donba
są, bombardavimo metu, sugriaunami
Tėvų namai, žuvo ir abu Tėvai. Kiek
vėliau, prie Berlyno žuvo ir Kazimiero
brolis. Laikai neramūs, tolimesnių giminių
nebandė ieškoti. Liko vienas svetimame
krašte — skrynelė su menkais asmeniniais
daiktais ir keletas paskubomis pasiimtų
drobių, vienas kitas piešinys, mokyklos
laikų sąsiuvinis su dainomis. Saugojo jis
tai, kaip didžiausią turtą.
Lenkijoje Kazimieras norėjo tęsti
studijas, vyko į Krokuvą, kur buvo
priimtas į Dailės Akademijos III-čią kursą.
Kadangi Lietuvoje jau buvo bebaigiąs
Tapybos studijas, Krokuvoje lankė du
fakultetus ir juos baigė 1950 metais.
Grafiką tenai dėstė Jurgelievič. Studijuo
damas Kazimieras domėjosi įvairiomis
technikomis. Kadangi gyvenimo sąlygos
buvo nelengvos, pigiausia ir prieinamiau-
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Kazimieras Švainauskas Dailės Dirbtuvėje

šia buvo dirbti medžio raižimo technika.
Baigęs studijas vedė lenkaitę Stasę
Zmarz, greitai gimė duktė Malgožata. Su
šeima išsikėlė gyventi j Piasečne prie
Varšuvos, čia gimė ir antroji dukra
Kristina. Kad galėtų pragyventi su šeima,
dirbo įvairiose įstaigose, mokytojavo
Piasečne, dirbo direktoriumi Varšuvoje.
Tuo pat metu įstojo į Dailininkų Sąjungą.
Dirbo Varšuvos dailininkų sąjungoje
grafikos sekcijos sekretoriumi. Retka
rčiais, paremiamas Kultūros ir Meno
Ministerijos, gaudavo stipendiją.
šeimoje žmona kalbėjo tik lenkiškai,
palaikė lenkiškas tradicijas. Tačiau Kazi
mieras ilgėjosi savos kalbos, savo krašto.
Nuo 1960 metų pradėjo vėl dalyvauti
lietuviškoje veikloje ir kartu su M. Kmita
išleido „Aušros" laikraštį, dirbo jo techni
kiniu redaktoriumi. Įėjo ir į Lietuvių
Visuomenės Draugijos Varšuvos skyriaus
valdybą. Per „Tėviškės" draugiją užsimez
gė ryšiai su Lietuvos kultūros darbuoto
jais, privačios pažintys su Lietuva. Važi
nėjo kartas nuo karto į Vilnių, aplankė
Kauną, Druskininkus. Važinėjimas po

Lietuvą buvo griežtai ribojamas, lankėsi
tik ten, kur buvo leidžiama.
šiuo laiku Kazimieras sukūrė darbų
lietuviška tematika — tai Vilniaus archi
tektūrinių paminklų ciklas, J. Biliūno
pasakos „Laimės Žiburys", lietuvių liau
dies pasaka „Nei Velnio Nebijai", lietuvių
tautinių šokių, liaudies motyvų ciklus.
Organizavo lietuvių kalbos kursus, liau
dies meno dirbinių ir savo parodas. Daug
įdėjo pastangų, kad būtų įmūrytos memo
rialinės lentos M. K. Čiurlioniui atminti
Varšuvoje ir Pustelnike.
Po daugiau kaip dešimt metų veiklos ir
triūso atsidavė vien kūrybai, tačiau ryšių
su Lietuva nenutraukė. 1973 m. išsiskyrė
su žmona, dukros liko su motina. Palikęs
viską šeimai, tik pasiėmęs darbo įrankius
ir darbus 1973-čių metų žiemą persikėlė į
Siedlcų vaivadijos Čiapelinų kaimą. Bandė
grįžti į Lietuvą, bet negalėjo sudaryti
sąlygų gyvenimui, jau nekalbant apie
kūrybą. Išgyveno vienas Čiapeline 6-rius
metus. Kaimiečiams atrodė gan keistas jo
toks vienatviškas uždaras gyvenimas
kaimo mokyklos paliepėje.
Dirbo daug, rengė parodas, lankėsi
Lietuvoje, dažniausia pas pažįstamus
Vilniuje. 1979 m. rudenį susipažino su
Valerija Aldona Lengvenyte ir ją vedė. Po
vestuvių persikėlė gyventi į Siedlc vaiva
dijos centrą. Kultūros skyriaus dėka čia
gavo 32 kv. m. (apie 320 kv. pėdų)
gyvenamą plotą ir kambarį dirbtuvei.
Dirbo dar intensyviau, kiek tik leido
sveikata, dalyvavo Lenkijoje organizuoja
mose parodose. Tarp kitų, yra sukūręs
ciklą „Lietuvių Istoriniai Paminklai Lenki
joje". Bendradarbiavo su Vaivadijoje esa
nčiais muziejais, dirbo jų užsakymus,
grafikoje įamžindamas vaivadijoje esanči
us architektūrinius paminklus, raižė por
tretus. Tokia veikla užsiima iki šiol.
Per savo gyvenimą Kazimieras yra
sukūręs virš 1000-čio grafikos darbų ir
virš 200-tų Tapybos ir akvarelių. Daug
yra pardavęs ar dovanojęs privatiems
asmenims, muziejams. Jo darbų turi įsigiję
Varšuvos Nacionalinis, Varšuvos Etno
grafinis, Poznanės Nacionalinis Žemės
Ūkio muziejai. Labai daug darbų randasi
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Vilnius, Antakolskio gatvė
Siedlcų Vaivadijos muziejuose. Darbai
randami muziejuose: Italijoje, Vokietijoje,
Šveicarijoje ir kitose šalyse. Kazimieras
yra padovanojęs virš 100-to darbų ir
Lietuvos muziejams. Jo 57-ni grafikos ir 3
Tapybos darbai randasi M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje. Kita dalis
Vilniaus Dailės Muziejaus fonduose.
Turėjo 45 personalines parodas. 105-kiose
kitose pats dalyvavo. Kazimieras 12-ką
kartų dalyvavo užsienyje rengtose paro
dose — Kinijoje, Rytų Vokietijoje, Austri
joje, Vengrijoje ir kitur. Lietuvoje yra
surengęs 4 asmenines parodas, ir šiuo
metu dalyvauja tenai užsienio Lietuvių
dailininkų surengtoje parodoje.
Kazimieras švainauskas yra apdova
notas Lenkijos Atgimimo Kavalieriaus
Ordinu (Krzyž Kavvalerski Orderu
Odrodzenia Polski); yra Nusipelnęs Kul
tūros Veikėjas (Zaslužony Dzialėca Kultury). Yra gavęs ir eilę kitų atžymėjimų
už kultūrinę ir kūrybinę veiklą.
Per visą kūrybinį laikotarpį reprodu
kuojami darbai Lenkijos spaudoje. Ypač
daug rašė dienraštis „Chlopska droga",
eilę metų spausdino ir savaitraštis „Kul
tūra". Kelios ištraukos iš lenkų spaudoje
tilpusių recenzijų apie Kazimiero kūrybą
(vertimai į liet, kalbą).
Vytautas Šliūpas
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Vilnius, Senamiesčio Kiemas
30 X 22 cm, 1967 m.

Vilnius, Universiteto Kiemas
30 X 24, 1969 m.
Kazimiero švainausko medžio raižiniai
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ELEKTROS ŠOKOTERAPIJA.

Aldona Birietaitė

TINKAMA ŽMONIŲ NAUDOJIMUI AR NE? ? ?

Ar ši gydymo procedūra padeda ar
sužaloja sunkiai sergantį — nusiminusį
žmogų?
Nuo pasaulio įkūrimo žmogus troško
pažinti tai, ko jis nesuprato. Ir po
tūkstančių metų žmogus nepasikeitė.
Žmonės vis nori daugiau žinoti: kodėl
taip, o ne kitaip?
Psichologija yra nauja mokslo sritis.
Žmogus tik septynioliktam ir aštuoniolik
tam šimtmetyje pradėjo domėtis žmogaus
elgesiu, mintimis, ypatingai tų, kuriuos
vadiname „Psichiniais ligonimis".
Psichologija yra skirtinga nuo medici
nos, nes medicinos bazė yra fiziniai
organai, o psichologijoje reikia padaryti
išvadas iš žmogaus elgesio. Jei žmogus
serga, gydytojas ieško fiziologinių pagrin
dų. Jis daro tyrimus ir išvadose nustato
gydymo būdą: vaistais ar operacija. Tačiau
jei žmogus fiziniai neserga, bet visada yra
nusiminęs, atsitraukia nuo žmonių, užsi
daręs, reikia ieškoti priežasčių kitur.
Tokiais atvejais ligonis kalba labai neno
riai, negatyviai arba net nesąmones. Net
ir patyrusiems psichologams yra sunku
nustatyti sergančiojo dvasinę būklę.
Elektros šoko-terapija yra gydymo
procedūra, naudojama sunkiai psichiniai
sergantiems. Elektrodai pridedami prie
smegenų, ir trumpam laikui (tarp pusės ir
dešimties sekundžių) paleidžiama stipri
elektros srovė. Ligoniui yra duodama nuo

miego vaistų ir muskulų atlaidai (relax
ant) vaistų, nes elektros srovė gali
priepuolio metu sulaužyti net kaulus.
Klausantis atrodo, jog ši procedūra yra
archaiška ir barbariška, palyginus su
modernia medicinos technika.
Dr. Stanley Greben, Kanados Psichia
trinės Draugijos pirmininkas rašo, jog ši
procedūra turi didelį pasisekimą. Toliau
jie rašo. . . „pabrėžiam, jog ši procedūra
yra naudojama tik tada, kai vaistai ir
psichoterapija negelbsti". Dr. Greben
mini vieną ligonį, kuris atsisakė valgyti ir
kurį reikėjo prievarta maitinti. Po elektros
šokoterapijos ligonis pasikeitė ir pats
pradėjo valgyti, rengtis ir t..t. Kad
elektros šokoterapija gali ligonį visai
pagydyti, dar nėra įrodyta, bet bent
laikinai gali padėti.
Kyla klausimas, ar ši procedūra nepa
daro žalos smegenų funkcijoje. Gal ši
procedūra laikinai pagelbsti ligoniui, bet
taip pat gal palieka nepageidaujamų
liekanų kitose smegenų funkcijose? Jei
elektros srovė yra tiek stipri, kad sukelia
priepuolį, tai smegenų funkcijose turėtų
taip pat likti nepageidaujami efektai,
tačiau yra įrodyta, kad smegenų funkci
jose žalos nelieka. Yra ligonių, kurie
skundžiasi po šio gydymo praradę at
mintį, bet ar šis praradimas yra tik
laikinas ar nuolatinis galutinai nenustaty
ta. Advokatė Carla McKAGUE
rašo,
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jog po elektrošoko terapijos jos gyveni
mas pagerėjo ir gyvenimo būdas sunor
malėjo, bet niekaip negalinti prisiminti
savo gyvenimo paskutinio dešimtmečio.
. . .„Mano vyras pasakoja, ką aš dariau,
bet aš viso to nepamenu".
Yra atsitikimų, kad pasveikęs ligonis
užmiršdavo savo profesiją ar iš vis ką jis
veikė ir negalėdavo grįžti į darbą. Prof.
Kalinowski tvirtina, kad atminties prara
dimas kartais gali būti labai pageidauja
mas, nes žmogus užmiršta kankinantį
liūdesį ir psichologas gali greičiau ir
geriau įkalbėti pozityvią galvoseną.
Elektros šokas nėra maloni procedūra.
Connie Neil rašo, kad jai buvę nustatyta
diagnozė „sunki depresija". Ji išbuvo
ligoninėje devynis mėnesius ir gavo šoko
terapiją. Jos vyras davė ligoninei leidimą.
Nuo šios procedūros ji užmiršo savo
gyvenimą tarp aštuonių ir penkiolikos
metų. Jos manymu, vyras padarė nedova
notiną klaidą, kurios ji negalinti savo
vyrui atleisti.

Dr. Greben tikisi, jog nauji vaistai
padės šią ligą gydyti be šoko terapijos.
Kyla klausimas, ar vaistai nepadaro
žmogui žalos? Kas atsitiks, jei ligonis prie
vaistų pripras? Ar pripratimas prie vaistų
yra tinkamas pakaitalas elektros šoko
terapijai? Tiesa, vaistai yra duodami
gydytojo priežiūroje ir nebūtina prie jų
priprasti. Be to, šiandien yra įvairių vaistų
ir gydytojai juos sąmoningai kaitalioja.
Svarbiausia, surasti vaistus ar gydymo
būdą, nuo kurio ligonis pakeistų savo
dvasinę būklę, priimtų gyvenimą tokį,
koks jis yra ir galėtų bent pakenčiamai
gyventi savo aplinkoje. Reikia tikėti, kad
psichologų ir psichiatrų bandymai paleng
vinti šių ligonių būklę be šoko terapijos
pavyks.

Bibliografija
Toronto Star, March 13, 1983.
Altrocchi J. Abnormal Behavior Jovanovich Inc. New York 1980.

Kristina Antanaitytė

PASAULIS BE DŪMŲ
Aš remiu rūkymo uždraudimą viešose
vietose. Rūkymas viešumoje panaikina
nerūkančių žmonių teises ir mes, jauni,
nerūkantys studentai, turim tam priešin
tis. Visi turėtų palaikyti įstatymą prieš
rūkymą viešose vietose. Mes gyvenam
laisvame krašte ir galime daryti ką tik
norime, tad kodėl mes turime kvėpuoti
kitų pučiamus dūmus? Šiandien įrodyta,
kad „passive arba secondhand" dūmai yra
gal net blogiau, daugiau žalingi nei
rūkantiems, nes mes priversti kvėpuoti ne
vieno, bet daugelio rūkančiųjų dūmus.
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Kol rūkymas yra teisėtas, rūkantys
žmonės turi teisę rūkyti, nors jie ir gadina
savo sveikatą. Laisvame krašte rūkorius
turi teisę rūkyti kur jis nori. David
Brenton, „Smokers Rights Alliance"
pirmininkas mano, jog įstatymai draudži
antys rūkyti viešose vietose neprigis, nes
toki įstatymai prives prie tų įstatymų
laužymo. Rūkoriai mano, jog net valdžia
juos skriaudžia, apkraudama didesniais
mokesčiais.
Rūkymo draudimas gali sukelti kiv
irčus tarp rūkančių ir nerūkančių tarnau-

37

tojų. Jei nerūkantis turi įstatyminę teisę
apriboti rūkymo vietą, rūkantis bendra
darbis jaučiasi turįs tokią pat teisę rūkyti,
kur jam patinka. Dviejų pripių ginčai gali
baigtis sumažėjusią darbo produkcija.
Nerūkančių nuomonių yra daug. 1986
m. JAV Surgeon General C. Everett Koop
išleido du aplinkraščius, kuriuose rašo,
kad „ETS" (environnental tobacco smoke)
nustatė, kad nerūkantys žmonės, kurie
įkvepia kitų rūkančių dūmus, gali gauti
vėžį ar kitas ligas. Rūkoriai neturi teisės
statyti į pavojų nerūkančiųjų gyvybių.
Surgeon General įspėjimas patvirtina, kad
reikia apriboti rūkančiųjų teises rūkyti tik
ten, kur nėra pavojaus nerūkantiesiems
įkvėpti dūmus. Dūmai turi namalonų
kvapą, erzina nosį, akis ir gerklę, eina į
plaučius ir bronchas. Geriausia ir pigiau
sia, mano manymu, būtų uždrausti rūkyti
viešose vietose.
Mano temos tikslas nėra sustabdyti
rūkymą pasaulyje, bet tik apriboti rūkymo
vietas. Jei žmogus pasirenka rūkymą, tai
yra jo valia, bet jis neturi pūsti dūmų ten,
kur yra nerūkančių. Kodėl mes turime
kvėpuoti suterštą orą? ? ?
Didelė dalis rūkorių netiki, kad rūky
mas ir sveikata turi ką nors bendro. Jie
netiki, kad rūkymas gali iššaukti plaučių
vėžį, enfyzemą, širdies ligas, žemą gim
imo svorį. Didžiausia priežastis tarp

Dulkės

suaugusių priešlaikinių mirčių buvo ir yra
ne badas, ne teroristų puolimai, bet
rūkymas. 1604 m. karalius James II buvo
rūkymo priešas ir keikė rūkymo egzisten
ciją. „Biaurus žiūrėt, nepakenčiamas
nosiai, žalingas smegenims ir pavojingas
plaučiams", sakė jis.
Problema yra, bet ką mes galime
padaryti?
Studentai turėtų nebijoti paprašyti,
kad rūkantieji viešose vietose užgesintų
cigaretes. Nors tai gali būti brovimasis į
kito teisę, bet tai geriau, nei pilni plaučiai
dūmų. Rūkymas yra lėta savižudybės
forma.

Business Week, July 27, 1987, editorial p.
86.
Business Week, July 27, 1987, „No
Smoking Sweeps America", Joan O'C.
Hamilton, p. 42.
Chicago Tribune, „It's Lights Out. . ."
July 24, 1988, Robert Davis.
Clearing The Air, Robert D. Tollison,
Lexingtom Books, Messachusettes, 1988,
p. 11.
Myths and Realities of Smoking Cessationjerome L. Schwartz Lyle Stuart Inc.,
1985, p. 115.
Science News, Vol. 129, p. 40.
Smoking and the State, Robert D.
Tollison, Lexington Books, 1988, p. 5.

Išaugom iš dulkės,
užgesim — vėl dulkės,
o esam kažkas lyg daugiau.

Laiko kalba

Bet mąstymas — dulkės,
veikimas — ir dulkės. . .
Tad kas gi esi tu, žmogau?

„Tu atėjai, esi, išeisi", —
taip kalba žmonės įprastai,
o filosofai tat iškaišo
spalvotais sąvokų žiedais.

Dangaus kūrinys,
tik gal nepavykęs:
ant žemės visų pabaisa.

Nieks to nesakys,
nes būtų kvailys
girtosios minios akyse.

„Kas aš esu, nepasakysiu,
nes aš patsai to nežinau.
O jei žinočiau — nebylys!
Protingas manęs nebeklaus".
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Akademikų stalas Kaziuko Mugėje Toronte 1989 m. kovo 21 d.

Užbaigus ASS Čikagos skyriaus narių ir seimų velykinės rekolekcijas, visi rinkosi prie
velykinio stalo.
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Nuotr. Algio Korzono
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Sydnėjus

PASIDALINOME ĮSPŪDŽIAIS
š. m. lapkričio 4 d. Sydnėjaus A. S. S.
Filisterių būrelis susitiko sueigoj pas I. ir
E. Jonaičius. Būrelio pirmininkė ps. fil.
Eglė Garrick šiai sueigai parinko temą: —
Įspūdžiai iš 1988 metų išeivijos lietuvių
didžiųjų įvykių: P. L. B. Kongreso, Seimo,
Tautinių Šokių Šventės ir Septintosios
Tautinės Skautų Stovyklos. Mat mūsų
kad ir mažo būrelio nariai dalyvavo
visuose šiuose įvykiuose: v. s. Balys
Barkus — Tautinėj Stovykloj, ps. Kristina
Virgeningaitė — Tautinių šokių Šventėj
ir ps. Elena Jonaitienė — P. L. B. Kon
grese ir Seime.
Po bendrųjų pranešimų ir reikalų
pirmininkė Eglė pradėjo pašnekesį primin
dama šįmet šauniai atšvęstą ir dar tebešvenčiamą Australijos 200 metų jubilie
jų, į kurį vienaip ar kitaip turėjo progos
įsijungti visi šio krašto gyventojai. Tuo
tarpu mūsų išeivijos didžiosiose šventėse,
toli gražu, ne visi lietuviai galėjo dalyvau
ti. Ypač žiūrint iš Australijos, tos šventės
atrodė taip toli, taip sunkiai pasiekiamos,
kad tik nedaugelis galėjo į jas išsiruošti. O
gal jau ir dėmesį praradome bendruome
niniams įvykiams, toliau klausė Eglė, nes
juk Australijoje vis mažiau jaunimo
besimato lietuviškuose susibūrimuose?
Gal jau iš viso lietuviškoji bendruomenė
paseno, gal jau ir bemirštanti? Kaip ji
atrodo tiems, kurie nesenai dalyvavo
Kanados ir J. A. V. parengimuose?
Visi trys sekantys kalbėtojai užtikrino,

kad pasaulio lietuviai nėra pasenusi ar
beišnykstanti grupė, bet, priešingai, stipri,
gyva ir gerai organizuota bendruomenė,
apimanti įvairaus amžiaus žmones ir
netrūkstanti entuziastingo jaunimo atei
ties gyvenimo užtikrinimui.
E. Jonaitienė papasakojo įspūdžius iš
kongreso ir seimo. Įdomūs ir reikšmingi
buvo seimo posėdžiai ir kogreso svarstybos, iškėlę dabarties rūpesčius ir ateities
veiklos kryptį. Jaudino pranešimai apie
dabartinius įvykius Lietuvoj ir išeivijos,
ypač jaunimo, į juos reagavimas. Savo
aukštu lygiu žavėjo meniniai parengimai,
koncertas, dramos pastatymas, literatūros
vakaras. Betgi patį didžiausią įspūdį paliko
daugelio jaunesnės ir visai jaunos kartos
žmonių aktyvus dalyvavimas, kai kurių
puiki ir turtinga lietuvių kalba, drąsios
mintys, planai, siūlymai, kai kurių kitų,
toli nuo centrų gyvenančių išreikštas
noras priklausyti, mokytis, dirbti. Po
savaitės darbo atsisveikinant ne tik
gražiais įspūdžiais praturtėta, bet ir
viltimi, lietuviškosios išeivijos ateities
užtikrinimu.
Tautinių Šokių šventėj dalyvavusi
būrelio narė Kristina Virgeningaitė dar
negrįžo iš kelionės ir šiuo metu vieši
Lietuvoj. Todėl apie šventę papasakoti
buvo pakviesta visiems gerai pažįstama
jaunimo atstovė Kristina Coxaite. Viešnia
Kristina ne tik mielai pasidalino įspū
džiais, bet ir atsivežė parodyti visą krūvą
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gražių nuotraukų, šventėj dalyvavo ne
keliolika ar kelios dešimtys šokėjų, bet du
tūkstančiai! Toks gražumas jaunų veidų,
toks margumas tautinių rūbų, toks Ha
miltono užplūdimas lietuviais! Susijaudi
nusi Kristina pasakojo, kad niekad nebuvo
mačiusi tiek daug lietuvių vienam būryj,
kad tokio būrio ir įsivaizduoti negalėjusi.
O prisiminus, kaip šiltai žiūrovai priėmė
pirmą kartą iš Australijos atvažiavusią
grupę, net ir ašarėlę nusibraukė iš
susijaudinimo. Sakė niekad nepamiršianti
pasididžiavimo, kurį išgyveno žygiuodama
šokėjų parade, džiaugsmo tą patį šokį su
tūkstančiu kitų šokdama. . .
Ir B. Barkus savo įspūdžių iš stovyklos
pasakojimą paįvairino įdomiomis, pa
traukliai ant didelių lakštų išdėstytomis
nuotraukomis. Ir jo įspūdžiai tik šviesūs,
tik gražūs, padrąsinantys. Kaip galėtų
būti kitaip, kai stovykla buvo sutraukusi
800 stovyklautojų, daugiausia iš J. A. V. ir
Kanados, bet taip pat ir 50 atstovų iš
Anglijos, Australijos, Pietų Amerikos ir
Vokietijos; kai kiekviena diena stovykloj
turėjo gražią vedamąją mintį: vertybių
diena, Lietuvos diena, gamtos diena,
laisvės kovotojų diena, draugystės diena
ir t. t.; kai vakarais degė rūpestingai
paruošti laužai, skardžiai skambėjo lietu
viškos dainos. Nuotraukose matom: koks
didelis būrys akademikų skautų! O čia iš
Močiutės Pasakos pastovyklės mamytės
už rankučių veda ar ant pečių neša pačius
mažiausius stovyklautojus, būsimuosius
skautus —' ateities užtikrinimą. O va,
Sydnėjaus vyčiai stovi išsirikiavę, bet
atvirkščiai: ant galvų, su aukštyn iškeltom
kojom, jie mat iš pasaulio apačios. . .
Neužteko sueigai skirto laiko. Prie
kavutės ir suneštų vaišių toliau dalinomės
įspūdžiais, vartėm atneštus albumus,
nagrinėjom fotografijų lakštus, džiaugė
mės.
?. j.

Žinutės ir fotografija „Mūsų Vyčiui"
Inž. Fil. Vyt. Šliūpas liepos mėn., 1989
m. lankėsi vėl Lietuvoje. Palangoje, jo
tėvo buvusiuose namuose, buvo atidary
tas Aušrininko dr. Jono Šliūpo muziejus.
Kaune, fil. Vytautas aplankė buvusį
nepriklausomos Lietuvos Užsienio Reika
lų ministerį Juozą Urbšį; Maironio Na
mus; Medicinos ir Farmacijos Muziejų, ir
naująjį Žilinsko Paveikslų Muziejų.
Vilniuje, prie Vilniaus Universiteto,
netikėtai ir neplanuotai buvo susitikę trys
akademikai atskirai atvykę iš JAV: fil.
Bronius Juodelis, fil. Edv. Tuskenis ir fil.
Vyt. Šliūpas.
Fotografijoje fil. Vytautas Šliūpas
(dešinėje) prie Kauno L.P. Sąjūdžio būsti
nės susitinka su Dr. Egidijų Klumbiu,
kuris kaip žinome, būdamas Sovietų
Seimo atstovas Maskvoje atsisakė kartu
sėdėti posėdžiuose su Gruzijos respubli
kos kariuomenės viršininku, ir pačiam M.
Gorbačiovui sugrąžino atstovo kortelę,
tuomi pareikšdamas viešą protestą dėl
Gruzijoje įvykdytų kariuomenės žiauru
mų.
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MOKSLO KELIAIS
ia

Paulius Juozaitis
Renata R. Ramanauskaitė

Paulius Juozaitis 1989 m. birželio mėn.
Illinois universitete Čikagoje gavo baka
lauru, baigdamas — electrical engineering.
Ateityje jis planuoja tęsti savo mokslus ir
įsigyti Master of Buisiness Administra
tion. Dar studijuodamas pilnu laiku,
Paulius 6 metus laikė labai atsakomingas
pareigas savo darbovietėje — krautuvės
vedėju.
Paulius ne vien savo pavarde lietuvis,
bet ir darbais. Baigė Čikagos Aukštesniąją
Lituanistikos mokyklą, kur ir žaidė
ČALM krepšinio komandoje. Jis smarkus
krepšinio žaidėjas ir daug metų žaidė Oak
Lawn Park Districkt komandoje ir Illinois
universiteto „intramurals" komandose,
šoko „Grandies" tautinių šokių grupėje
tris metus.
Paulius skautauja nuo 7 m. amžiaus,
priklauso „Lituanicos" tuntui ir ėjo įvairi
as pareigas: jūrų skautas, vyresnis valti
ninkas. Paulius draugininkavo 2 metus
Lemonte, yra buvęs Lituanicos pastovyklės komendantas 4 metus Rako stovyk
loje. Anais metais buvo vyriausias brolijos
stovyklos komendantas VII-oje Tautinėje
stovykloje, o šiais metais puikiai atliko
viršininko pareigas Rako stovykloje, Li
tuanicos „Liūto" pastovyklėje. Keletą
metų dalyvavo prityrusių skautų-čių
suvažiavimuose Dainavoje. Priklauso
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir yra
aktyvus Korporacijos! Vyties narys.
Jaunam inžinieriui linkime geriausios
sėkmės savo pasirinktoje profesijoje ir
ateityje.

Renata R. Ramanauskaitė 1989 m.
birželio 11 d. Illinois universitete Čikagoje
gavo bakalaurą, baigdama — industrial
design.
Renata labai pasižymėjo savo darbštu
mu ir buvo gerųjų mokinių sąrašuose.
Illinois universitete 4 metus priklausė
profesinėje organizacijoje — „Industrial
Design Society of America" ir paskutinius
metus buvo išrinkta šios organizacijos
studentų šakos pirmininkė. Būdama pir
mininkė, Renata daug dirbo — ruošė
iškylas, parodas ir šalpos balių. 1987
metais gavo Vydūno J. Fondo paskolą ir
studijavo vieną semestrą Milane — Itali
joje, kur susitiko su svarbiais menininkais
ir aplankė automobilių ir baldų fabrikus
— (Fiat, Bininfarina ir t. t.). Renata ir
pasinaudojo tą progą pakeliauti dar kitur
Europoje: Ispanijoje, Olandijoje, Vokieti
joje, ir Šveicarijoje. 1989 metais Renata
laimėjo „Industrial Design Society of
America Student Merit Award" už telefo
ną kurį suprojektavo seniems žmonėms,
kuriems yra sunku naudoti telefonus su
mažais mygtukais ir kurie negali išskaityti
mažus numerius.
Renata šoko „Grandyje" tris metus ir
suprojektavo „Grandies" oficialius marš
kinėlius, kuriuos šokėjai nešiojo Tautinėje
šokių šventėje. Kartu su Alida Vitaite,
įsteigė naują Čikagos skautų tautinių
šokių vienetą — „Malūnas". Vieną vasarą
lankė Vydūno Jaunimo Fondo ruošiamus
studentams visuomeninio darbo kursus.
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Association of Buisiness Communica
tions.77 Rima dar savanore dirbo —
„Chicago Association of Commerce and
Industry77 įstaigoje.
Rima baigė Kristijono Donelaičio
lituanistinę mokyklą ir anksčiau šoko
„Grandyje77 devynerius metus. Rima
grakšti šokėja ir su šokių grupe gastrolia
vo Toronte, Floridoje, ir Clevelande. Rima
yra Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos
narė ir dalyvavo PLJS kongrese Australi
joje.

Renata Ramanauskaitė

Renata nuo mažens skautauja ir
priklauso ,,Aušros Vartų7' tuntui. Renata
pasižymėjo savo skautiškais darbais ir
buvo pakelta į paskautininkės laipsnį.
Vadovavo prityrusių skautų-čių suvažia
vimuose Dainavoje ir buvo AVT Lemento
Šatrijos draugovės draugininke 19851987 metais. Baigė Gintaro mokyklą
Romuvoje — Kanadoje ir daug metų
vadovavo Rako stovykloje. Priklauso
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir yra
aktyvi Akademikų skaučių draugovės
narė, šiuo metu eina ASD Čikagos
skyriaus vice-pirmininkės pareigas. Talki
ninkauja Mūsų Vyčio žurnalui.
Džiaugėmės Renatos darbštumu ir
linkime sėkmės jai ateityje.

Rima V. Stroputė
Rimas V. Stroputė 1988 m. gruodžio
mėn. Illinois universitete Čikagoje gavo
bakalaurą, baigdama communications.
Rima labai pasižymėjo savo darbštumu
universitete ir net surado laiko įsteigti
kartu su bendradarbiu Illinois universite
to Čikagos skyrių — „International
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Rima Struoputė

Rima yra skautė nuo penkerių metų
amžiaus. Priklauso Aušros Vartų tuntui ir
ėjo įvairias pareigas — prityrusių ir
pionerijos vadovė Rako stovykloje, prity
rusių skaučių draugininke 2 metus Čika
goje, ir Kernavės tunto paukštyčių drau
govės
pavaduotoja.
Priklauso
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir yra
aktyvi Akademikių skaučių draugovės
narė. Priklausė ASD valdybai trejus
metus kaipo vėliavininke, iždininke ir
sekretore. Dalyvavo dvejose studijų die
nose Dainavoje.
Džiaugiamės sesės Rimos darbštumu
ir linkime jai geriausios sėkmės ateityje.
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R. Variakojytė
"OUTSTANDING Young Woman of
America 1988" buvo pagerbta akademike,
čikagietė, medicinos studentė, fil. Renata
Variakojytė. šis garbės žymuo teikiamas
labiausiai moksle ir visuomeninėje veik
loje pasižymėjusioms jaunuolėms. Džiu
gu, kai iš tūkstančių šio krašto jaunuolių
pagerbti išrenkama lietuvaitė.
Renata savo "pre-med" mokslus baigė
Chicagos universitete su B. A. laipsniu iš
chemijos. Čia ji priklausė Lietuvių klubui
ir vienerius metus buvo pirmininkė, taip
pat buvo valdyboje Kappa Alpha Theta
mergaičių "sorority".

siteto Pritzker School of Medicine. Lin
kime sėkmės moksle ir vėliau — pasirink
toje profesijoje, niekad nepasitraukiant iš
lietuviško visuomeninio darbo.

Alida D. Vitaitė
Alida D. Vitaitė 1989 m. birželio 11 d.
Illinois universitete Čikagoje gavo dvigu
bą bakalaurą, baigdama criminal justice ir
communications and theatre. Priklausė
Illinois universiteto "Criminal Justice As
sociation".
Dainavimu, drama ir vaidyba Alida
domisi nuo pat mažens. Priklausė Illinois
universiteto "Chicago Circle Players
Association" ir dirbdavo įvairiose univer
siteto pastatymuose. Žiemos metu, Alida
vaidino "Mrs. Slammekin" role, Illinois
universiteto "The Beggars Opera" pasta
tyme. šiuo metu priklauso naujame
Čikagos theatro grupėje — "WIT Theatre
Company" (Women in Theatre, Chicago).
Alida yra „Antro Kaimo" aktorė jau 2
metus ir su šia talentinga grupe gastrolia
vo Toronte, San Francisco, Los Angeles,

Fil. Renata Variakojytė,
medicinos mokyklos studentė

šešerių metų būdama, Renata įstojo į
„Kernavės" skaučių tuntą. Ėjo įvairias
pareigas ir LSS buvo apdovanota —
Pažangumo žymeniu. Baigusi gimnaziją,
įsijungė į Akademinį Skautų sąjūdį ir
pernai buvo išrinkta A. S. Draugovės
pirmininke, vienai kadencijai.
šiuo metu Renata yra medicinos
pirmo kurso studentė Chicagos univer

fil. A. Vitaitė
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Detroite ir Bostone, ir dalyvavo dviejose
Poezijos Dienose Čikagoje. Antras Kai
mas yra pakviestas gastroliuoti Lietuvoje,
lapkričio mėnesį, kur Alida mielai važiuos.
Neišskyrus Illinois universiteto, Alida ir
mokėsi vaidybą su Ted Sarantos, National
Theatre of Great Britain kai jie apsilankė
Illinois universitete ir jinai yra sakiusi,
kad daug ką išmoko apie vaidybą iš savo
draugų „Antram Kaime".
Alida baigė Kristijono Donelaičio
lituanistinę mokyklą ir Pedagoginį litua
nistikos institutą trijų metų kursą su teise
mokytojauti aukštesnėse lituanistinėse
mokyklose. Priklausė PLI Etnografiniam
Ansambliui 1 metus, šoko „Grandyje"
septynerius metus ir kartu su Renata
Ramanauskaite įsteigė naują Čikagos
skautų tautinių šokių vienetą — „Malū

nas". Šiuo metu dirba Vydūno Jaunimo
Fonde ir rašo „Mūsų Vytyje".
Alida nuo mažens skautauja, priklauso
„Kernavės" tuntui, vyr. skiltininkė, ir
šiuo metu eina draugininkės pareigas.
Vadovės pareigose Čikagoje ir stovyklose
šešti metai — Draugininkės pavaduotoja
3 metus ir draugininke 3 metus, yra
buvusi Kernavės pastovyklės laužavedė 5
metus Rako stovykloje. Alida baigė Ginta
ro mokyklą Romuvoje — Kanadoje ir
vadovavo Gintaro mokykloje prieš du
metus Rako stovykloje. Priklauso Akade
miniam Skautų Sąjūdžiui ir yra aktyvi
Akademikių skaučių draugovės narė.
Priklausė ASD valdybai 1 metus kaipo
sekretorė ir šiuo metu eina ASD Čikagos
skyriaus pirmininkės pareigas.
Linkime Alidai sėkmės ateityje.

Vakaronėje sukaktuvinėje stovykloje filisteriai A. Likanderienė, L. Maskaliunas ir N. Maskaliunienė
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ČIKAGOS KORP! VYTIS IR ASD 1988-1989 m. VEIKLA

Naujos valdybos perėmė vadovybę
šeštadienį 1988 m. spalio 17 d. per
Čikagos metinės šventės balių. Fil. Renata
Variakojytė, buvusi ASD Čikagos sky
riaus pirmininkė, ir fil. Algis Korzonas,
buvęs Čikagos Korp! Vytis pirmininkas,
sėkmingai užbaigė savo kadencijas ir
perdavė pareigas naujoms jėgoms —
apdovanojo naujas valdybas gėlėmis ir
pasveikino mielais žodžiais. Naujos valdy
bos sąstatas:
ASD pirm. fil. Alida Vitaitė
Vice pirm. fil. Renata Ramanauskaitė
Sekretorė t. n. Laura Putriūtė
Iždininkė t. n. Lina Meilytė
Kandidačių globėja fil. Rasa Miliauskaitė
Vėliavininke t. n. Taiyda Rudaitytė

* 1988 m. spalio 21 d. ASD ir Korp!
Vytis pasveikino dainininkus atvykusius
iš tolimos Australijos — „Svajonių aidai"
laike jų koncerto Lemonto Pasaulio
Lietuvių centre. Čikagos Akademikų
vardu t. n. Nida Bichnevičiūtė, fil. Rita
Likanderytė, t. n. Daiva Parakininkaitė,
t. n. Laura Putriutė ir fil. Alida Vitaitė
įteikė po gėlytę ir kiekvienam ansamblio
nariui Akademikų treningą. Pagrindinė
dainininkė yra fil. Virginija Bruožytė,
Australijos ASD pirmininkė. Buvo smagu.
* 1988 m. lapkričio 19 d. Čikagos
akademikai dalyvavo Korp! Neo-Lithuania
metinėje šventėje. Akademikų vardu
pasveikino fil. Gailė Eidukaitė. Buvo sma
gu-

* 1988 m. lapkričio 26-27 d.d. Čikagos
ASD ir Korp! Vytis padėjo Antro Kaimo
25-tųjų metų jubiliejinės programos tvar
kyme. Tvarkė salės reikalus, vaišes ir

Korespondentė t. n. Vida Brazaitytė
Parengimų vadovė fil. Violeta Dirvonytė
Korp! Vytis ko-pirm. fil. V. Kirvelaitis
Ko-pirm. fil. Linas Maskaliūnas
Vice pirm. fil. Edvardas Tuskenis
Vice pirm. senj. Jonas Variakojis
Iždininkas senj. Audrius Rūbas
Junjorų Tėvūnas fil. Eugenijus Butėnas
Fotografas fil. Audrius Kirvelaitis
Parengimų patarėjas senj. Tomas Glavinskas
Valdybos nariai: senj. Viktoras Izokaitis
senj. Linas Žukauskas
Metų bėgyje daug kas buvo nuveikta.
ASD ir Korp! Vytis dažnai bendradarbia
vo. Seka trumpa veiklos santrauka:

barą. Ypatingai prie baro talkininkavo fil.
Arūnas Buntinas, fil. Kęstutis Juodvalis,
fil. Vytenis Kirvelaitis ir senj. Jonas
Variakojis. Aktorių tarpe matėsi daug
akademikų skautų: fil. Eugenijus Butėnas,
fil. Juozas Kapačinskas, fil. Edvardas
Tuskenis, fil. Alida Vitaitė. Buvo smagu.

1988 m. gruodžio 4 d. įvyko ASD
kandidačių arbatėlė pas t. n. Renatą
Ramanauskaitę. Susirinko gausus būrys
kandidačių ir vaišės buvo paruoštos mūsų
parengimų vadovės fil. Violetos Dirvonytės ir ASD narių. ASD ir bendrai
akademikų skautų istorijos skaidrės buvo
rodytos kandidatėms, kurioms buvo išaiš
kinta akademikų praeitis ir reikšmė
nepriklausomoje Lietuvoje bei išeivijoje.
Dalinomės įspūdžiais ir pasivaišinome.
ASD korespondentė t. n. Vida Brazaitytė
gražiai aprašė įvykį Draugo dienraštyje.
Buvo smagu.
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1988 m. gruodžio 25 d. įvyko
tradiciniai ASD ir Korp! Vytis ruošti
kalėdiniai šokiai Jaunimo centre. T. n.
Lina Meilytė ir fil. Renata Ramanauskaitė
suruošė labai gražias žiemos temos salės
dekoracijas, o tikrosios narės ir senjorai
salę įdomiai išpuošė su lemputėmis bei
balionais. Fil. Arūnas Buntinas, fil. Tomas
Dundzila, senj. Kęstutis Jodvalis, fil.
Vytenis Kirvelaitis, fil. Audrius Kirvelaitis, ir senj. Ginutis Matutis suorganizavo
barę. Uždirbome daug pelno. Buvo labai
smagu.

* 1989 m. sausio 20 d. įvyko tradicinės
naujų kandidačių ir junjorų krikštynos
pas senj. Tomą Glavinską. „Apklausinėji
mą" pravedė fil. Audrius Kirvelaitis. 15
asmenų buvo pakrikštyti, o dalyvavo
gausus būrys akademikų. Buvo smagu.
* 1989 m. vasario 3 d. buvo tradicinis
akademikų „blynų balius" Gintaro svetai
nėje. Kandidatės ir junjorai iškepė labai
skanius blynus ir aptarnavo ASD ir Korp!
Vytis narius. Kai visi pasisotino, buvo
sudarytos dvi grupės iš kandidačių ir
junjorų, kurios turėjo paruošti vaidinimus
tarptautine tema. Meniškiausios grupės
fotografija buvo atspausdinta Drauge.
Padainavome senas studentiškas dainas.
Buvo smagu.

* 1989 m. vasario 12 d. Marijos
gimnazijos salėje buvo Čikagos lietuvių
tarybos suruoštas Vasario 16-tos minėji
mas. ASD ir Korp! Vytis nariai įnešė savo
vėliavas. Buvo gražu ir prasminga.
* 1989 m. vasario 26 d. įvyko bendra
Korp! Vytis, ASD ir FSS sueiga Vasario
16-tos proga su lietuviška vakariene
Seklyčioje. Vyko ASD ir Korp! Vytis
valdybų pranešimai. Akademikų skautų
steigėjas Korp! Vytis garbės narys fil.
Jonas Dainauskas davė trumpą pašnekės)
apie Lietuvos nepriklausomybės akto
signatarus. Sekė Čikagos skyriaus akade

mikų pirmininko pareigų perdavimas. Fil.
Leonas Maskaliūnas, po ilgų metų pirmi
ninkavimo, perdavė savo pareigas jaunes
niam vadovui fil. Rimui Griškeliui. Visų
Čikagos akademikų vardu fil. Svajonė
Kerelytė įteikė koplytėlę Broliui Leonui.
Be to, dabartinės Korp! Vytis ir ASD
valdybos jam įteikė lietuvišką paveikslą.
Buvo malonu.
* 1989 m. kovo 5 d. Čikagos Jaunimo
centre įvyko tradicinė skautų Kaziuko
mugė. Akademikai dalyvavo parduodami
lietuviškas knygas didžiojoje salėje. ASD
ir Korp! Vytis tradiciniame kambaryje nr.
211 paruošė „Beetnik" tema kavinę. Fil.
Renata Ramanauskaitė paruošė ir prižiū
rėjo vaišių stalą. Fil. Violeta Dirvonytė
suorganizavo žuvų ping-pongo metimus.
Irgi buvo meninė programa su įdomiais
Rimo Vėžio „beatniko" eilėraščiais. Snie
go senio pasirodymas buvo išgalvotas fil.
Audriaus Kirvelaičio. Buvo smagu.
* 1989 m. kovo 15 d. Draugo laidoje
buvo išspausdintas fil. Edvardo Tuskenio
straipsnis apie Čikagos Akademikų veiklą.
Straipsnis buvo „Skautybės kelio" skyri
uje, kurio redaktorė yra j. v.s. Irena
Regienė. Buvo smagu paskaityti.
* Tą dieną Jaunimo centro kavinėje
įvyko susipažinimo vakaras su Lietuvos
jaunimo futbolo „Žalgirio" komandos
žaidėjais. Korp! Vytis talkininkavo šioje
šventėje. Buvo smagu.
* 1989 m. kovo 17 d. įvyko ASD ir
Korp! Vytis dainavimo sueiga Vlado
Andrijausko svetainėje. Pradėjome išmok
ti naujas lietuviškas dainas. Buvo smagu.

* 1989 m. kovo 23-25 d. d. Jaunimo
centro kavinėje ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje
įvyko tradicinės Čikagos Akademikų
rekolekcijos. Korp! Vytis atnešė kumpį
(be peilio) ir ASD parūpino vaišių stalą.
T. N. Lina Meilytė paruošė gražias gėlių
dekoracijas. Skaitytojų tarpe šv. Mišiose
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matėsi fil. Tomas Dundzila, fil. Vytenis
Kirvelaitis, fil. Danutė Korzonienė, fil.
Rita Likanderytė, kand. Renata Naudžiūtė, fil. Edvardas Tuskenis ir fil. Alida
Vitaitė. Buvo prasminga.

DOSNUS SUKAKTUVININKAS

* 1989 m. balandžio 21 d. Korp! Vytis
dainavimo sueiga vyko Vlado Andrijausko
svetainėje. Išmokome daug studentiškų
dainų. Buvo smagu.
‘ 198^ m. gegužės 5 d. ASD ir Korp!
Vytis surengė vakaronę Jaunimo centro
kavinėje. Prelegentė Rita Dapkutė, Sąjūdžiolnfo vedėja, skaitė paskaitą apie
Lietuvos Pertvarkymo Sąjūdį ir lietuvių
jaunimu. Fil. dr. Robertas Vitas pristatė
prelegentę ir pravedė diskusijas. Buvo
ypatingai įdomu išgirsti apie skautų bei
kitų jaunimo organizacijų atbudimą besilaisvinančioje Lietuvoje. Buvo smagu.
* 1989 m. gegužės 9 d. Vlado Andri
jausko svetainėje tęsėsi Korp! Vytis
dainavimo sueiga. Apšlifavome lietuvių
studentiškas dainas. Apsilankė jauni dvi
ratininkai iš Lietuvos. Buvo smagu.

* 1989 m. gegužės 27 d. vyko atsis
veikinimas su a. a. fil. Liūtu Griniumi,
LSB Lituanicos tunto steigėju ir Čikagos
Korp! Vytis ilgamečiu nariu. Korp! Vytis
vardu atsisveikino pirm. fil. Vytenis
Kirvelaitis. ASD pirm. fil. Alida Vitaitė
paskaitė šiuo atveju labai tinkamą dr.
Vinco Kudirkos eilėraštį, ,,Maniesiems".
FSS vardu atsisveikino fil. Kęstutis Ječius.
Akademikai skautai palydėjo Brolio Liūto
pelenus j Lietuvių Tautines kapines ir
stovėjo garbės sargyboje.
* 1<?89 m. birželio 18 d. vyko Baisiojo
Birželio minėjimas Lemonto lietuvių
centre. ASD ir Korp! Vytis atstovai įnešė
savo vėliavas mišioms ir minėjimui.
Minėjimą suruošė fil. Svajonė Kerelytė.
Kiti Akademikų atstovai buvo fil. Audrius
Kirvelaitis, fil. Vytanis Kirvelaitis ir fil.
Alida Vitaitė.

Trys Naktibaldos

Teisininkas v. s. K. Grigaitis
Teisininkas Kęstutis Grigaitis, buvęs
torontietis, KLB ir skautų veikėjas, il
gametis Skautininkas įvairiose pareigose
— Lietuvoje vyr. skautų štabo adj.
dalyvavęs tarptautiniame skautų sąskry
dyje Danijoj, vienas iš studentų draugo
vės steigėjų, I-sios Tautinės stovyklos
adj.; išeivijoje — garbės teismo pirm,
skautiškų fondų organizatorius, skauti
ninkų ramovės pirm.. Jubiliejinės stovyk
los virš. 1°53 m. — šiuo metu gyvenąs St.
Petersburge, Fl., savo skautiškos sukak
ties proga parėmė Toronto, „Šatrijos" ir
„Rambyno” tuntus $2000.00 suma. Su
kaktuvininkas į skautų eiles įstojo 1919
m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje. Taigi, nese
niai suėjo 70 metų nuo tos dienos, kuri
jam atmintina liko visą gyvenimą. Kiek
sąlygos leidžia, sukaktuvininkas ir dabar
dar dalyvauja skautų-akademikų sueigose
bei minėjimuose. Toronto skautai ir
skautės dėkoja broliui Kęstučiui už tokią
stambią auką ir linki geros sveikatos, o
taip pat ir kasdieninės minties apie
didžiulę skautišką šeimą tėvynėje ir
išeivijoje, kurios rate stovi ir garbingi
veteranai, ir šių dienų kandidatai.

Snk.
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Iš laiškų. . .

Malonūs Didžiai Gerbiami
Vydūno Jaunimo Fondo Vadovai,
Su didžia nuostaba skaičiau Jūsų, Mieli
Broliai, pranešimą apie Fondo darbus.
Pagarba, gili ir nuoširdi, Jums linkėji
mai sėkmės ir energijos taip didį darbą
atliekant.
Mūsų garbingos atminties Garbės
Narys, kurio vardą Fondas savo darbais,
bet ne žodžiais, taip iškiliai palaiko mūsų
visų atmintį, būtų nepaprastai laimingas.
Jo švelnus veidas ir laki mintis pareikš
tų gilią padėką Jums ir gal visai organiza
cijai už tokį gausų derlių, už tokias
puikias vėžes lietuvių kultūrai saugoti —
plėsti.

. . .Į Jūsų pastabą, kodėl aš nebendra
darbiauju Mūsų Vyčio žurnale, aš tik
turiu šį atsakymą:
Aš nesu rašytoja, bet jei manęs
paprašo parašyti, tai dažniausiai aš sutin
ku.
Aš net nežinau, kas redaguoja Mūsų
Vytį.
N. B.

Miela Sese,

Kada paskutinį kartą vartei Mūsų
Vytį? Redaktorės ir administracijos adre
sai yra Mūsų Vytyje. Jau pora metų,
nepasikeitę. . .
Redaktorė

Dar kartą ačiū Jums.
fil. M. Naujokaitis
Mielas Redaktoriau,

Julia Skirmuntas
8633-32nd Avė
Hospitality M. Nursing Home
Kenosha, Wl 5314-2
Brangūs Broliai ir Sesės, prašau priim
ti mano kuklią padėką Jums už visus Jūsų
„geruosius darbelius" prie kurių visi mes
taip esame pripratę.
Skautė esu nuo 1927 metų. Palikau
Stud. Skaučių Draugovę V. D. U-te 1935
m., išvažiavusi tolimesnėms studijoms į
Žemės Ūkio Akademiją, Dotnuvoj. Bet
širdy tebelaikau save, vistiek, viena iš
Jūsų.
Dabar gyvenimas man duris uždarė —
esu slaugoma kitų — „poilsio" namuose.
Iš paskutinių skatikų, kurie jau išsibaigė,
atiduodu viską ką galiu, linkėdama Jums ir
toliau ištikimai tarnauti Dievui, Tėvynei
ir Artimui!

Vis budžiu!
Jūsų Sesė Julija
Morkūnaitė-Skirmuntas
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vykdydamas Jūsų prašymą, parašiau
apie vysk. Deksnį. Dovanok už netobulu
mus. Mano akys gerokai pasilpusios, už
trejetos dienų vienoj turėsiu operaciją.
Nebijoki reikale taisyti, braukyti, kaip
rasi geriau. Jei matysi reikalą, gali nu
braukti visus mano titulus prie pavardės
ar keisti antraštę. Pridedu nuotrauką, bet
būki malonus ją grąžinti.
Jūsų

Kun. J. Prunskis
PRAŠAU. ..
Mielos sesės ir broliai,

Gaunu temų, kurios yra įdomios ir
kurias talpinam Mūsų Vytyje, bet. . .
nežinau, kam jos priklauso. . . Nepasi
rašytos. Neteisinga yra naudotis medžia
ga ir neatiduoti autoriams garbės. . .
PRAŠAU. . . Pasirašykite, kad galėčiau
ir aš padėti po straipsniu jūsų pavardes ar
bent inicialus. Ačiū!
Red.
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