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PRINCIPINIS SKAUTAS
Vyr. sktn. K. Palčiauskas

V. S. K. Palčiauskas

A. Sąvokos ir nutarimas

L Principinis. Daiktavardis— principas. 
Lot. kalboje — principium, angį. — princi
ple; pranc. — principe. Enciklopediniame 
žodyne ši sąvoka plačiai aiškinama. Ji reiš
kia: 1) pradžią; 2) tą, iš kurio kas nors pra
sideda; pradžios šaltinį — versmę, elementą; 
tikrą, tvirtą, pastovią, svarbią dalį; pirmapra
dę substanciją, esmę; 3) kilmės — pradžios 
priežastį bei pagrindą; veiksmingą priežastį; 
4) minties pradinį gabumą apsireikšti — 
sugebėjimą; 5) pagrindinę tiesą arba dėsnį; 
įstatymą, iš kurio kiti paeina arba kuriuo kiti 
yra pagrįsti; pradinį teigimą (logikoje); 
pradinę teoriją (matematikoje); aksiomą — 
įrodymo nereikalaujantį dėsnį; 6) nustatytą 
veiksmo taisyklę; tą kuo tikima ir kas tar
nauja sistemos pagrindu; elgesio pagrindą, 
motyvą; 7) sudėtinę dalį — elementą (che
mijoje).

II. Skautas. Iš lot. kalbos ausculto — 
klausytis. Kas išsiunčiamas gauti bei surinkti 
ir pargabenti žinių,ypatingaistebėti judėjimą 
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ir gauti žinių apie priešą. Stebėti prisėlinus 
iš arti. Lietuviškai tiktų žodis žvalgas, se
kėjas. Dažnai mėgstama skautą lyginti su 
traperiu. Gi traperis — kuris keliauja po 
miškus ir „trap“ būdu gaudo žvėris, papras
tai dėl kailių. „Trap“ būdas — yra selinimo 
būdas, arti prislinkus, dažniausia iš užnuga
rio, nelauktai ir staiga pulti medžiojamą 
žvėrį.

III. Principinio skauto*) aptarimas. 
Asmuo, iš kurio prasideda skautiškojo minti
jimo ir veikimo akstinai; kuris yra jų šaltinis; 
kuris yra tikra, tvirta svarbi ir pastovi skau
tiškojo sąjūdžio dalis; kuris sudaro veiksmin 
gurno priežastį; turi pradinių sugebėjimų 
minčiai bei idėjai apsireikšti; kuriame glūdi 
pagrindinės skautybės tiesos, kuriomis yra 
pagrįsta skautybės ideologija ir skautiškojo 
auklėjimo sistema; kurio mintijime, ir ilge
syje reiškiasi skautybės ideologijos ir skautiš
kojo gyvenimo dėsniai ir kuris kitiems tampa 
pavyzdingu reprezentantu ir skautiškojo 
auklėjimo sistemos pagrindu; ir kuriame visa 
tai reiškiasi charakteringu skautavimo — 
žvalgymo būdu — toks asmuo yra principinis 
skautas.

B. Principinio skauto žymės

Aptarę principinį skautą žodiniai (verba
liniai), pabandysime pagvildenti principinio 
skauto sąvoką esminiai. Kyla klausimas, 
kokios gi yra esminio principinio skauto 
žymės? Žymės, kurios principinį skautą iš
skirtų iš margos skautų masės. Tikrovėje 
skautų masė yra labai nelygi. Pirmiausia ji 
yra labai įvairi amžiaus atžvilgiu: 7 metų 
amžiaus jaunesniaisiais skautais pradedant, 
suaugusiais vyčiais ir amžių bebaigiančiais 
skautininkais baigiant. Antra, organizacijos 
sudėtis įvairi ir intelektualiniu atžvilgiu: 
turime profesorių, akademikų, su brandos
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atestatu ar tik pradžios mokyklą baigusių. 
Apie palinkimų, gabumų ir charakterių skir
tingumus nebetenka kalbėti. Vien tik amžius 
ir intelektualinis lygis, kurie dažnai eina 
lygiagrečiai, sukuria eilę skautiškojo tobu
lumo pakopų, bei skautiškojo tobulumo tipų. 
Juo jaunesnis ir intelektualiai silpnesnis 
skautas, tuo jo skautybės supratimas papras
tesnis. Jis žino pagrindinius skautybės dės
nius, juos praktikuoja ir to jam užtenka. Jis 
neieško priežastinių sąryšių nei logiškų 
sankabų nei ideologijoje, nei metoduose, nei 
organizacijos sistemoje. Jis neieško esminių 
pagrindų, kuriais remiasi ideologija, metodai 
ir organizacijos sistema. Jam patinka skauty
bės apraiškos, todėl jis myli skautybę ir 
noriai, entuziastingaijąja gyvena. Tam tikrais 
atvejais jį tetraukia ir težavi kuris vienas 
skautybės elementas, kartais kuris nors 
neesminis skautybės bruožas (pav., uniforma, 
žaidimai, iškylos, įstatai ir p.) ir dėl to vieno 
bruožo jis prisiima visą skautybę. Šis skauto 
tipas labai žalias, paprastas, primityvus. 
Tačiau amžiui didėjant ir intelektualui ple
čiantis, šis tipas ima skautiškai bręsti. Jo 
skautybės žinynas platėja ir gilėja. Jei lygia
grečiai su tuo auga prisirišimas ir meilė 
skautybei, tai ir yra normalus kelias, vedąs 
skautą į principinio skauto viršūnes. Bet 
neretai atsitinka, kad amžiui didėjant ir inte
lektui platėjant, skautybės žinynas neprog
resuoja. Tuo atveju fiziniai ir intelektualiniai 
subrendęs, skautybėje lieka primityvus. Bet 
šio reiškinio negalima laikyti normaliu, nes 
jis organizacijai yra žalingas. Normalus 
kelias, kaip jau buvo minėta, yra laipsniškas 
skautiškojo brendimo kelias, vedąs į princi
pinio skauto viršūnes. Principinį skautą 
išskiria iš bendrosios skautų masės šios 
žymės:

I. Ideologinis ir metodologinis pilnumas. 
Skautybės ideologija ir jos metodai bei 
priemonės, tarnauja tai ideolgijai realizuoti, 
sudaro skautybės esmę. Viena ideologija, be 
skautiškųjų metodų ir priemonių, skautybę 
padarytų kabinetine, sausa, formalia, aske

tiška, jaunuomenės širdžiai šalta ir nepa
trauklia. Viena pati skautybės ideologija 
mažai kuo skirtųsi, o kartais ir visai nesis
kirtų, nuo kitų ideologinių organizacijų 
ideologijos. Gi vieni metodai bei priemonės, 
palikus nuošalėje ideologiją, nuvestų į trape- 
rizmą, kovbojizmą, pionierizmą ir pn. Nors 
tai būtų ir labai patrauklu, bet tai nebūtų 
skautybė. Taigi, pilną, užbaigtą skautybę 
sudaro neatskiriamasjunginys dviejų elemen
tų: skautybės ideologijos ir jai būdingų 
metodų ir priemonių sistemos tai ideologijai 
realizuoti gyvenime. Todėl principinis skau
tas priima pilną skautybę, jos nedalydamas ir 
nepasirinkdamas tiktai to, kas jam arčiau 
širdies. Lietuviškosios skautybės ideologija 
pagrįsta trimis pagrindiniais dėsniais: tarna
vimu Dievui, Tėvynei ir Artimui. Nors vieno 
šių dėsnių atmetimas, o priėmimas tiktai 
liekanos, reikštų nebe skautybės ideologiją, 
bet ką nors kita. Principinis skautas neskaldo 
nei skautybės, nei jos ideologijos, o priima 
visoje pilnumoje, nes jis yra, kaip aptarime 
buvo minėta, tikra, tvirta, svarbi ir pastovi 
skautiškojo sąjūdžio dalis, nes jame glūdi 
pagrindinės skautybės tiesos, kuriomis yra 
pagrįsta skautybės ideologija ir skautiškojo 
auklėjimo sistema. Juk principinis skautas 
yra tas, kurio mintyjime ir elgsenoje apsireiš
kia skautybės ideologijos ir skautiškojo 
gyvenimo dėsniai ir kuris tampa kitiems 
pavyzdingu skautybės reprezentantu ir kuria
me visa tai reiškiasi charakteringu skauta- 
vimo — žvalgymo būdu.

II. Skautybės pažinimas. Tarp skautybės 
ir principinio skauto yra funkcionalinėperei- 
namybė: iš vienos pusės, principinis skautas 
skautybei yra auklėjimo objektas; iš antros 
pusės, principiniam skautui skautybė yra 
studijų — pažinimo objektas. Juo daugiau 
skautybės auklėjamoji įtaka apsireiškia 
skauto, tuo labiau jį kelia į principinio skau
to viršūnes, šis savo keliu, vis daugiau panyra 
į skautybės aukštumų ir platumų tyrinėjimus.

Principinis skautas studijuoja skautybę iš 
pirmųjų šaltinių, nes jis pats yra tas, iš kurio
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prasideda skautiškojo mintijimo ir veikimo 
akstinai, kuris yra jų šaltinis, t.y. pirminiai 
skautybės ideologijos ir metodologijos šal
tiniai reiškiasi per principinį skautą. Todėl 
principinis skautas šių šaltinių ieško, juos 
tyrinėja ir apreiškia. Skautybei studijuoti 
pirminiais šaltiniais laikytina: 1) skautybės 
kūrėjo Baden Pawell’io raštai; 2) išryškėjusių 
skautybės autoritetų (k.a. Wilson, St. Šal
kauskis, Petras Jurgėla) raštai bei studijos; 3) 
oficialieji LS Sąjungos leidiniai, k.a. knygos, 
statutai, programos, instrukcijos, išaiškini
mai, nutarimai ir p.; ir 4) skautiškoji perio
dinė spauda, nes joje taip pat apstu pirminio 
šaltinio reikšmės turinčių raštų. Mūsų sąly
gose tai bus „Mūsų Vytis“ ir „Skautų Ai
das“. Be abejonės, atsitiktinai rasime straips
nių ir neskautiškoje spaudoje, nagrinėjančių 
skautybės klausimus. Toji medžiaga studijuo- 
tina atsargiai ir kritiškai.

Tačiau,studijuojant skautybę, jos ideolo
giją ir metodologiją, ne į visus klausimus 
rasime atsakymus skautiškoje literatūroje. 
Pav., studijuojant skautybės ideologiją reli
giniu klausimu, medžiagos teks ieškoti atitin
kamos konfesijos religinėje literatūroje arba 
jos gauti per atitinkamos konfesijos skautų 
dvasios vadovus. Tai yra neišvengiama, nes 
principinis skautas ieško atsakymo pirmi
niuose šaltiniuose, o šiuo atveju tokiais 
šaltiniais yra atitinkamų konfesijų raštai bei 
jų dvasios vadovų išaiškinimai.

Panašiai atsitinka, kai susiduriame su 
tėvynės problema. Šis klausimas skautiškoje 
literatūroje aptariamas paprastai, nes toji 
literatūra daugiausia taikoma jauno amžiaus 
berniukams ir mergaitėms, ir, be to, tarnavi
mas tėvynei yra toks, atrodo, savaime sup
rantamas dalykas, kad atsižvelgiant į bend
rąją skautų masę didelių išvedžiojimų nė 
nereikia. Tačiau, principinis skautas turi 
suprasti ir įsijausti į pačias šio klausimo 
gelmes. Tėvynės prasmė, tauta, asmens 
santykis su tauta ir tėvynė, tarnavimo parei
ga, būdai ir priemonės iškelia visą eilę prob
lemų, kurios principiniai! Aautui turi būti 
aiškios, suprastos ir padir/tos išvados.

Ir šiems klausimams ieškant atsakymų 
neskautiškoje literatūroje tenka rinktis tautai 
nusipelniusių ir tautos gerbiamų autoritetų 
raštuose.

Šios studijos ne tik padeda giliau ir 
plačiau suprasti skautybės esmę, bet jos taip 
pat padeda suvokti skautybės prasmę ir vertę 
iš viso. Jos suteikia principiniam skautui 
kriterijų ir rodiklių, įgalinančių jį ne tik 
stebėti gyvenimą ir jo reiškinius, bet taip pat 
juos analizuoti ir įvertinti skautišku požiūriu. 
Antra vertus, tuo būdu principinis skautas 
pajėgia pažvelgti į skautybę introspekciniaiir 
pamatyti jos sąryšius su aplinka.

III. Skautybės kūryba. Trečias požymis 
išskiriąs principinį skautą iš bendrosios 
skautų masės, yra skautybės kūryba. Tai yra, 
gal būt, pati esmingiausioji principinio skau
to žymė, nes iš pačios principinio skauto 
sąvokos turinio žinome, kad jis yra tas, 
kuriame apsireiškiaminties pagrindinis gabu
mas, iš kurio ka nors prasideda, kuris yra 
pradžios šaltinis. Taigi iš principinio skauto 
turi kilti kas nors nauja, pirmą kartą, ko dar 
nėra buvę. O tas jau reiškia kūrybą. Vadi
nasi, principinis skautas reiškiasi skautybės 
kurėju. Principinis skautas ne tik priima 
pilną skautybę, kaip nedalomą vienetą, ne 
tik studijuoja skautybę, bet ir ją kuria. Skau
tybės ideologija ir metodologija savo pagrin
duose yra universalios ir jos tinka visiems 
kraštams ir visoms tautoms. Tačiau skauty
bės turinys įvairuoja pagal kraštus ir tautas. 
Kai į tarptautines stovyklas (jambores) suva
žiuoja įvairiausių pasaulio kraštų ir tautų 
skautų atstovai — juos visus apibendrina ir 
apjungia vienas skautiškas bruožas, atsiran
dąs iš skautybės ideologijos ir metodologijos 
universalumo pagrindo, tačiau kiekvienos 
tautos skautai išsiskiria iš kitų kaž kuo nors 
savaimingu — sava dvasine spalva. Ta sava 
dvasine spalva ir yra tos tautos principinio 
skauto skautiškosios kūrybos rezultatas. Ir 
Nepriklausomos Lietuvos skautai turėjo 
savaimingą spalvą. Pagrindinius tos spalvos 
tonus jau davė Lietuvos skautų kūrėjas ir
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našiausias lietuviškos skautiškos literatūros 
autorius Petras Jurgėla-Jurgelevičius.

Lietuvos skautai emigracijoje susiduria 
su dilema: ar eiti į vietines skautų organiza
cijas ir ten išsigimti, ar jungtis į atskirus 
lietuvių skautų vienetus ir tęsti lietuvišką 
skautybę su jai charakteringu turimu? Sąjun
gos suvažiavimai tremtyje (1947 m. Kasselyje 
ir 1949 m. Scheinfelde) tvirtai pasisakė už 
lietuviškosios skautybės tęsimąir išblaškytojo 
emigracijoje. Taigi, pasisakė už lietuviškosios 
skautybės tęsimą ir už savaimingą, su lietu
viška spalva bei lietuvišku turiniu skautybę. 
Tai Sąjungos valios reiškėjo dėsnis. Šis 
dėsnis dabar turi apsireikšti per mūsų emig
rantus principinius skautus: Vadinasi, Pa
saulio Lietuvių Skautų Sąjungos principinis 
skautas turi plačią lietuviškosios skautybės 
kūrybos dirvą.

Kūryba nėra plagijavimas, nurašymas bei 
nukopijavimas. Galima nukopijuoti ir skauty
bę. Bet kopijuota skautybė lietuvių tautai 
nereikalinga, nes ji jau žalinga. Kopijuota 
skautybė neūgdys lietuvio, bet priešingai, ji 
iškreips jaunuomenę iš lietuviško auklėjimo 
kelio ir nuves j tautinį išsigimimą. Nors 
kopijavimas yra lengvas, nes tai yra mecha
ninis darbas, bet mums jis žalingas. Todėl 
principinis skautas nekopijuoja skautybės, 
nes kopijavimas nėra pradžios šaltinis, iš ko 
prasideda kas nors nauja.

Kūrybos antipodas yra griovyba. Grio- 
vyba yra kūrybos priešas. Ji veda į sunykimą. 
Yra daug veiksnių, kurie griaunančiai veikia 
dabartinę PLS Sąjungą. Juos būtų galima 
suskirstyti į a) išorinius ir b) vidinius. Nesus
todamas ties šių veiksnių išryškinimu ir 
kovos su jais būdų bei priemonių analizu, 
tepažymėsiu, kad generalinė priemonė ko
voje su Sąjungą ardančiais veiksniais yra 
principinio skauto skautiškoji kūryba.

IV. Aukojimasis skautybei. Ketvirtas 
principinio skauto požymis yra aukojimasis 
skautybei. Kūryba nėra lengva, ji reikalauja 
aukų. Todėl principinis skautas, nuolatos 
dalyvaudamas skautiškoje kūryboje, nuolatos 

aukojasi skautybei. Aukotis gi reiškia dau
giau ar mažiau išsižadėti savęs dėl kitų. 
Skautybei gali aukotis tas, kas myli Lietuvą 
ir giliai tiki skautybės vertingumu bei didin
gumu. Skautybės meilė ir pasitikėjimas jąja 
gimdo ištikimybę skautybei. Meilė, pasitikėji
mas ir ištikimybė skautybei sudaro princi
pinio skauto skautiškosios sielos turinį. 
Principinis skautas apreiškia meilę, pasitikė
jimą ir ištikimybę skautybei visur ir visada: 
tarp skautų ir tarp neskautų.

Principinio skauto aukojimasis skautybei 
yra aktingas, nes jis reiškiasi skautiškąja 
kūryba. O kūryba yra akcijos, veiksmo išda
va. Priešingai, pasyvumas nereiškia nei 
kūrybos, nei aukos, nei meilės, nei pasitikėji
mo, nei ištikimybės skautybei.

C. Principinio skauto santykis su 
organizacijos išore

Čia apsiribosiu tik principinio skauto 
santykiu su ideologinėmis organizacijomis.

PLS Sąjunga yra diferencijuotos lietuvių 
visuomenės dalis. Jos nariai, ateidami į 
Sąjungą, aktingai dalyvauja lietuvių visuome
nės diferenciacijos procese. Visuomenės 
diferenciacija yra normali visuomenės gyve
nimo apraiška. Principinis skautas, pats 
aktingai dalyvaudamas visuomenės diferen
ciacijos procese, tuo pačiu pripažįsta šio 
priceso legalumą bei neišvengiamumą. Kons
ekventiškai — principinis skautas neneigia 
visuomenės diferenciacijos fakto ir su tuo 
faktu nekovoja, t.y. nesistengia suuniforminti 
visuomenės. Principinis skautas vadovaujasi 
šiuo dėsniu pats ir neneigia kitų teises taip 
pat vadovautis šiuo dėsniu. Kitaip tariant, 
šios teisės jis reikalauja sau ir pripažįsta ją 
kitiems. Taigi, šiuo atžvilgiu principinis 
skautas yra tolęrantas.

Kad būtų lengviau šį uždavinį spręsti, 
šalia skautų organizacijos esančias ideolo
gines organizacijas skirkime į dvi grupes: a) 
organizacijas, kurių ideologija neturi nieko 
prieštaraujančio skautybės ideologijai ir b) 
or-jas, kurių ideologija prieštarauja skauty
bės ideologijai.
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Pirmuoju atveju principinis skautas 
vertina tokias or-jas teigiamai, nes jos dau
giau ar mažiau tarnauja tam pačiam tikslui, 
kaip ir skautų or-ja. Taip vertindamas Šios 
grupės or-jas, principinis skautas turi mora
linė' Įsės reikalauti iš jų to paties respekto 
ir : tų or-jos atžvilgiu, t.y. abišalės tole- 
ranv.jjs.

Šis klausimas taip lengvai būtų spren
džiamas, jei atskiri asmens dalyvautų tik 
vienoje ideologinėje or-je. Tačiau gyvenimo 
praktikoje vienas kitas asmuo dalyvauja ne 
vienoje ideologinių prieštaravimų neturin
čioje or-je. Turime ir skautų, kurie yra ir 
kitų skautybei nepriešingos ideologijos or-jų 
nariais. Taigi, kyla klausimas: ar suderinama 
su principinio skauto esme, jei jis tuo pačiu 
metu dalyvauja ir kitoje skautybei nepriešin
gos ideologijos or-je? Ar asmuo gali išlikti 
principiniu skautu su visomis charakterin
gomis žymėmis, tuo pačiu metu būdamas ir 
kitos skautybei nepriešingos ideologijos 
organizacijos nariu?

Principinis skautas gali tokiu išlikti ir 
būdamas tuo pačiu metu kitos nepriešingos 
ideologijos or-jos nariu, jei jis: a) išlaiko 
skautybės ideologinį ir metodologinį pilnu
mą, b) ir toliau aktingai rūpinasi skautybės 
pažinimu, c) reiškiasi skautybės kūryboje ir 
d) aukojasi skautybei, ją mylėdamas, jąja 
pasitikėdamas ir likdamas jai ištikimas. 
Praradęs bent vieną požymį — nustoja buvęs 
principiniu skautu.

Iki to laiko, kol ideologiniainepriešingos 
or-jos ištikimai laikosi aukščiau minėto abi
šalės tolerancijos dėsnio, principiniam skau
tui būti ir kitos skautybei nepriešingos ide
ologijos or-jos nariu pavojaus nėra. Sunku
mai atsiranda tada, kai kita ideologinė or-ja, 
kurios nariu yra principinis skautas, tampa 
nebeištikima abišalės tolerancijos dėsniui. 
Tuo atveju principinis skautas nustoja buvęs 
principiniu skautu, nes jis, kaip antrosios or- 
jos narys, dalyvaudamas jos darbuose, griau
na tą, ką principinis skautas auka sukuria, 
nebemyli skautybės, nes jau kenkia, nebepa- 
sitiki skautybe, nes jos nebevertina, ir nebeiš- 

tikimas skautybei, nes ją apgaudinėja forma
liai likdamas jos nariu, o faktiškai veikdamas 
prieš ją. Šiuo atveju narių padėtis gali būti 
palengvinta, jei skautų or-ja susitaria su 
kitomis nepriešingos ideologijos or-jomis 
savitarpio santykiuose vadovautis abišalės 
tolerancijos dėsniu. Tačiau pasidaro žymiai 
sunkesnė padėtis, kai šalia skautų or-jos 
esančios skautybei nepriešingos ideologijos 
or-jos savitarpio santykiuose nesivadovauja 
abišalės tolerancijos dėsniu, bet tarp savęs 
varžosi ir kovoja. Ir jei vienas principinis 
skautas A nueina į X or-ją, o antras princi
pinis skautas B nueina į Y organizaciją, 
kuriedvi savitarpyje varžosi nesilaikydamos 
abišalės tolerancijos dėsnio (pav., Nepr. 
Lietuvoj Ateitininkai ir Neo-Lithuania), tai 
principiniai skautai A ir B nustoja buvę 
principiniais skautais, jei jie nenustoja var- 
žęsi vienas su antru ir veikdami skautų or-jos 
eilėse. Jei jie ima varžytis dėl įtakos skautų 
or-joje, reiškia jie atsineša į skautų or-ją 
pašalinius motyvus ir juos aukščiau pastato 
už skautybės uždavinius. Tuo būdu A ir B 
nustoja buvę principiniais skautais, nes jie: 
a) nebeišlaiko skautybės ideologinio ir meto
dologinio pilnumo (pažeidžia skautiško 
broliškumo dėsnį), b) nekuria, bet griauna 
skautybę, c) nebeaukojasi skautybei, bet 
kažin kam kitam, nes aukščiau skautybės 
dalykų pastato iš šalies atsineštus motyvus. A 
ir B gali išlikti principiniais skautais, jei jie 
veikdami skautų or-joje nepraras principinio 
skauto požymių, liks ištikimi tolerancijai ir 
skautiškiesiems papročiams. Principinis 
skautas yra kūrėjas, pozityvus, o ne griovėjas, 
destruktyvus: jis plečia skautybės papročius 
aplinkoje, o neneša destruktyvių papročių į 
skautų or-ją.

D. Principinis skautas 
akademiniame skautų sąjūdyje

Akademinio skautų sąjūdžio nariai turi 
palankiausias sąlygas tapti principiniais 
skautais. Jau pats apsisprendimas tapti 
akademinės skautiškos korporacijos, o ne 
kurios kitos, nariu, parodo tvirtą skautišką
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subrendimą, skautybės meilę ir ištikimybę 
skautybei. Toks apsisprendimas remiasi 
įsitikinimu, kad skautybės teikiamų vertybių 
visuma yra užtektinai plati ir gili asmenybei 
ugdytis. Tereikia tik ieškoti ir tirti: pažinti 
skautybę, ją aiškintis ir dalyvauti skautiškoje 
kūryboje.

Akademiniai skautai formaliai ir esmi
niai yra skautai: „Visi skautų įstatai, kaip jie 
taikomi vyresniesiems skautams ir vyresniųjų 
skautų tradicijoms, pritaikomi kasdieninio 
gyvenimo apinkai, Korp. skyriaus nariams 
yra privalomi“ (Lietuvių Stud. Sk. „Vyčio“ 
Korp. Čikagos skyriaus statuto 25 p.). Ten 
pat 4 p. sakoma: „...rūpinasi savo narių 
skautiškuoju paruošimu“; 5 p. „...gali būti 
organizuojamos sekcijos skautiškosios ideo
logijos ribose; Korp. įstatų įžangoje sakoma: 
„organizuoja lietuvių skautų vienetus ir 
padeda jiems veikti“, etc. Atskirai formuluo
tas dinaminis dėsnis, kad rūpinasi savo narių 
skautiškuoju paruošimu. Skautiškas paruoši
mas gi apima pilną ideologinį ir metodolo
ginį paruošimą. Kadangi akademikas nėra 
mokinys, kuris tik mokosi kito mokomas, bet 
studijozas — pats savarankiškai studijuojąs 
profesoriaus vadovybėje, ir pažįstąs moksli
nio darbo metodus, tai suprantama, kad 
akademinis skautas turi palankiausias sąlygas 
pažinti skautybę. Be to, akademiniai skautai 
yra vyresnio amžiaus ir pakankamai aukšto 
intelektualinio lygio. Akademiniam skautui 
ir pritinka studijuoti skautybę, kaip objektą, 
nes jo darbas ir gyvenimas yra studijos. Aka
deminis skautas geriausiai yra pasiruošęs ir 
reikštis skautybės kūiyboje. Jis yra intelekto 
žmogus, skautas iš įsitikinimo, sąmoningas, 
galįs prasmingai pgrįsti savo buvimą skautu, 
tai jis, studijuodamas skautybę, visuomet 
pasieks tokių aukštumų, kad turės ką naują 
pateikti ir kitiems or-jos nariams. Akade
minis skautas, būdamas Skautų or-jos nariu 
iš įsitikinimo, vertindamas bei brangindamas 
skautybę ir dalyvaudamas skautybės kūryboje 
— aukojasi skautybei, todėl myli skautybę, 
pasitiki ja ir yra jai ištikimas.

Jei akademinis skautas turi visas reika
lingas sąlygas tapti principiniu skautu, lietu
vių skautija pasaulyje daugiausia gali tikėtis 
iš akademikų skautų. Akademikai skautai 
yra daug davę lietuviškąjai skautybei, bet 
dabartiniu metu iš jų dar daugiau laukiama.

Baigdamas norėčiau išreikšti savo viltį ir 
troškimą: ateity akademinio skauto sąvoka 
turėtų sutapti su principinio skauto sąvoka.

A.f A.

Maj. KAZIUI JASĖNUI, 
savanoriui kūrėjui,

iškeliavus Amžinybėn, jo dukterį 
NUOLĘ ir žentą ANTANĄ PU- 
PIUS, anūkę fil. NERĮ ir jos vyrą 
ANDRIŲ PALŪNUS nuošir
džiai užjaučiame ir dalinamės 
skausmu.

AKADEMINIS SKAUTŲ 
SĄJŪDIS
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SKAUTIZMAS — gerai suprasta visuomeniškumo mokykla

Prof. Stasys Šalkauskis

Šiais politinių bei socialinių suiručių 
laika' geras visuomeniškas jaunuomenės 
auk mas yra geresnis ateities laidas. Tikras 
visu, pieniškumas, kaipo asmens nusiteiki
mas, nereiškia dar nei politikos, nei socia
linės akcijos. Už šiedvi ankstybesnis turi būti 
tinkamas visuomeniškas nusistatymas, kuris 
leistų dirbti tiek politinį, tiek socialinį darbą 
ir šiaip jau elgtis visuomenėje su nauda 
bendrai gerovei. Skautizmas kaip tik ir 
auklėja jaunuomenę pagal tikro visuomeniš
kumo idealą, t.y. tokiu būdu, kad skautas, 
dirbdamas bet kurį visuomenės darbą, būtų 
naudingas bendrai gerovei, taikai ir vienybei.

1. Skautiškas visuomeniškumas rei
kalauja sugebėjimo suderinti asmens įsitiki
nimus su gerai suprastu tolerantiškumu.

Bloga yra, jei žmogus neturi tolerancijos 
kitiems žmonėms, bet dar blogiau, jei jis 
neturi jokių įsitikinimų. Tuo tarpu labai 
dažnai tvirti įsitikinimai ne visai gerai sugy
vena su tolerancijos dvasia, nes su jais ne 
visados eina gretimais aukšta moralinė 
kultūra, apvaldanti užsimetimo tempera
mentą.

Skautizmas ne tik leidžia turėti kiek
vienam skautui savo įsitikinimus, bet, pagal, 
savo dvasią, dar reikalauja tvirtai laikytis 
savo konfesijos, būti jai ištikimam ir integra
liai, t.y. pilnutiniu būdu, realizuoti jos reika
lavimus savo gyvenime bei veikime. Bet 
sykiu skautizmas įsako skautams būti drau
gais visiems žmonėms ir broliais visiems 
kitiems skautams. Broliškumo įsakymas 
apima visus skautus, nežiūrint jų tautybės, 
įsitikinimo, konfesijos, socialinės priklauso
mybės ir t.t.

Bendrai skautai yra tolimi nuo party- 
vumo dvasios, nes to, tarp kitko, reikalauja 
lojalumo principas. Bet tai nereiškia nei 
abejingumo, nei neutralumo pasaulėžiūros 
atžvilgiu. Skautai sugeba būti nepartyvūs, 
integraliai išpažindami savo pasaulėžiūrą.

Turėti pasaulėžiūrą — reiškia, tarp 
kitko, turėti bendrą nusistatymą, taip pat 
visuomenės dalykuose, bet tai dar anaiptol 
nereiškia būti partijos žmogumi. Tuo tarpu 
apie tai dažnai pamirštama ir reikalaujama 
iš jaunuomenės nepartyvumo, atpalaiduoto 
nuo pasaulėžiūros tvirtų įsitikinimų. Tokiu 
atveju jaunuomenę norima padaryti beprinci- 
piškai oportunistiška. Skautų lojalumas ne 
tik to nereikalauja, bet yra priešingas tokiam 
jo supratimui, nes skautizmas turi savo tikslą 
išauklėti tvirtas asmenybes, pilnas įsitikini
mo, riteriškos drąsos, džentelmeniško tie
sumo ir tolerantiškumo.

2. Skautiškas visuomeniškumas liepia 
suderinti individualinę rinktinių asmenų 
vadovybę su kolektyvo veiklumu.

Mūsų laikai yra iškėlę labai aktualų 
reikalą visuomenei paruošti geriausių žmo
nių vadovybę. Jei visuomenėje vadovybė 
nepatenka į geriausių, rinktinių, žmonių 
rankas, jokie įstatymai, jokia visuomenės 
santvarka neįstengi a apsugoti visuomenę nuo 
suirutės, anarchistiškos kovos ir atžangos. 
Tad šios nelaimės galėtų būti išvengtos, 
reikalinga visuomenišku auklėjimu iš vienos 
pusės paruošti geriausius žmones vadovybės 
reikalams, o iš kitos pusės plačiąsias mases 
išauklėti drausmingai akcijai ir bendravimui 
su rinktiniais žmonėmis, arba geruomenės 
vadovybe.

Skautų organizacija kaip tik auklėjo jau
nuomenę šia dvilinka, bet iš esmės vieninga 
linkme. Skautų organizacijoje nuosekliai kyla 
jos jierarchijos laiptais gabesni, veiklesni ir 
apdovanoti individualine iniciatyva asmens 
tam, kad jie galėtų įprasti vadovauti savo 
draugams su pilnu atsakomybės jausmu. 
Sykiu visoje organizacijoje griežtai palaiko
mos klusnumo ir drausmės dorybės, kad 
vadovybė turėtų į ką atsiremti savo pareigas 
eidama.

Bet vėl skautiško vadovavimo principai
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nesutaria su arbitralia nuožiūra lygiai taip 
pat, kaip skautiškas klausimas nėra vergiškas 
atsisakymas nuo savo valios ir iniciatyvos. 
Skautų vadas yra įstatymo arba principų 
žmogus,* o jo palanktieji nėra jo nuožiūros 
vergai. Jei skautas yra palikęs savo organiza
cijos jierarchijoje, tai toks kilimas yra orga
niškai surištas su moraliniu gerumu, nes 
pačios organizacijos pagrinde glūdi dorybių 
praktikavimas. Bent vienas geras darbas per 
dieną!

Skautizmas ne tik ruošia jaunuomenę 
visuomenės vadovybės reikalams, bet dar 
moko vadus ir palenktuosius susigyventi, 
savitarpiškai prisitaikyti ir sujungti savo 
veikime individualinę akciją su viso kolek
tyvo veiklumu.

3. Skautiškas visuomeniškumas moko, 
kaip diferencijuotą įvairiomis grupėmis 
visuomenė privalo būti suvesta į vieną orga
nizmą.

Pasaulinė skautų organizacija skaitanti 
savo narius jau milijonais susideda iš įvairių 
įvairiausių grupių, sudarytų pagal konfesi
nius, tautinius ir šiaip jau ideologinius skirtu
mus. Šitame įvairialyčiame organizme vis- 
dėlto viešpatauja draugiška nuotaika, džen
telmeniškas tolerantiškumas, solidarumo 
jausmas ir paslankumas pagelbėti bet kuriam 
iš draugų, esančių sunkenybėse. Žodžiu, 
nežiūrint kartais net labai didelių skirtumų, 
visus jungia skautiškas broliškumas.

Toks skautų solidarumas ir sutarimas 
tegalimas todėl, kad jokia skautų grupė 
autonomiškai tvarkydamasi savo viduje, 
nesistengia kuo nors suvaržyti kitas grupes, 
pav., tautinių įpročių, konfesinių įsitikinimų 
ir kituose klausimuose. Šita didelė moralinė 
skautų vienybė bematant suirtų, jei kuri nors 
grupė stengtųsi įsigyti sau hegemonijos ir 
prievartos priemonėmis panorėtų uždrausti 
kitoms būti tuo, kuo jos yra.

Šitas skautų pavyzdys yra labai pamoko
mas bet kuriai visuomenei, pageidaujančiai 
santaikos, solidarumo ir vienybės. Visuo
menės vienybė nėra mechaniška suniveliuotų 
individų vienybė, kaip kad klaidingai ma

noma žmonių, nesuprantančių sudėtingo 
visuomenės organizmo. Kiekvienoje visuo
menėje yra įvairių įvairiausių įsitikinimų, yra 
labai nevienodų, kartais net priešingų inte
resų. Ir su tuo reikia rimtai skaitytis ir atitin
kamai elgtis.

Yra visai realus reikalas įvairių įsitiki
nimų ir įvairių interesų žmonėms jungtis į 
atatinkamas organizacijas. Šitas reikalas ir 
turi būti patenkintas, jei nenorima visuome
nėje sudaryti nuolatinės kovos sąlygas. Bet iš 
kitos pusės lygiai realus yra reikalas suvesti 
įvairių įvairiausios visuomenės grupes į tam 
tikrą, nors ir gana plačiai ir nekonkrečiai 
suprantamą vienybę.

Jei iš vienos pusės žmonės laisvai jun
giasi į atskiras organizuotas grupes, tai iš 
kitos pusės jie įstengs šiaip ar taip susifede- 
ruoti moraliai ar formaliai į vieną visumą tik 
tada, kai jie turės pakankamai tolerantišku
mo, artimo meilės ir solidarumo jausmą, 
žodžiu tariant, pakankamai visuomeninės 
kultūros.

Skautai savo organizacijos tipu ir tais 
įpročiais, kuriuos jie sudaro savo nariuose, 
kaip tik ruošia jaunuomenę tam, kad ji, 
išėjusi į platų gyvenimą, sugebėtų organi
zuoti ją pagal įvairius įsitikinimus bei inte
resus ir sykiu vesti ją į tą plačiąją vienybę, 
kuri gali būti sudaryta diferencijuotame 
įvairiomis grupėmis organizme.

Kaip atskiros skautų grupės pasilieka 
ištikimos savo įsitikinimams ir tautiniams 
interesams ir sykiu sueina į vienybę su ki
tomis skautų grupėmis, panašiai visuomenėje 
atskiros įvairialytės grupės gali sueiti į vieną 
organizmą laisvai, sąmoningai, su gerais 
jausmais ir geromis intencijomis.

Taigi, visą tai turint galvoje, tegalima 
vien linkėti, kad skautiška jaunuomenė 
nuolatos daugėdama ir plisdama, būtų visa
dos ištikima savo visuomeniškumo idealui ir 
per naujas kartas vestų mūsų visuomenę prie 
tos vienybės, kurios mūsų tauta taip pasigen
da šiuo metu.

* * *
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SVEIKINAME!

SKAUTIŠKOS SPAUDOS PIRMŪNAS „SKAUTŲ AIDAS“ ŠVENČIA 
GRAŽŲ 70 METŲ GYVAVIMO SUKAKTĮ. TAI ILGAS AMŽIUS 
KIEKVIENAM GYVŪNUI IR YPATINGAI LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
ATSTOVUI. OKUPACUOS JO VEIKLĄ SUSTABDĖ TIK LAIKINAI. 
SKAUTIŠKOJI IDĖJA NUGALĖJO SUNKUMUS, TRŪKUMUS IR 
KLIŪTIS. KEITĖSI REDAKTORIAI IR JŲ TALKININKAI, ŽURNALAS 
LANKĖ, LANKO IR, TIKIMĖS, DAR ILGAI LANKYS SKAITYTOJUS, 
KURIE BUVO DIEVO — TĖVYNĖS IR ARTIMO TARNYBOJE.

„SKAUTŲ AIDAS“ IŠAUGINO JAU KELIAS KARTAS, KURIOS NUO 
VILKIUKO IR PAUKŠTYTĖS DIENŲ IŠMOKĖ KASDIEN PADARYTI 
GERĄJĮ DARBELĮ IR PALIKTI ŠĮ PASAULĮ GERESNIU, NEGU JĮ 
RADO. DABAR AIŠKIAI PAMATĖME KOKIUS NUOSTOLIUS PATYRĖ 
LIETUVIŲ TAUTA, KAI GĖRIO SĄVOKA BUVO DRAUDŽIAMA 
IŠTISUS PENKIASDEŠIMT METŲ.

SVEIKINAME BUVUSIUS IR DABARTINIUS REDAKTORIUS, 
ADMINISTRATORIUS IR JŲ TALKININKUS IŠVEDUSIUS „SKAUTŲ 
AIDĄ“ Į SUKAKTĮ. DABARTINIAM REDAKTORIUI FIL. A. SAULAIČIUI, 
S.J., ŠAUNIAI PELĖDŲ SKILČIAI (V.S. J. MIKUTAITIENEI, FIL. H. 
PLAUŠINAITIENEI, V.S. D. SRUOGAITEI IR V.S. N. UŽUBALIENEI), 
TECH. REDAKTORIUI V.S. V. VUEIKIUI IR ADMINISTRATOREI V.S. A. 
RAMANAUSKIENEI LINKIME NEPAVERGTI IR IŠTĘSĖTI. JŪS 
ATVEDĖTE ŽURNALĄ Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ, TEIŠTĘSI JIS 
ILGAI.

MŪSŲ VYČIO 

Redakcija ir Administracija
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JONO DAINAUSKO PAGERBIMAS

Sausio mėn. 24 d., sekmadienį, Jaunimo 
Centro kavinėj darbas virė nuo ankstyvo 
ryto. Statomi ir perstatomi stalai, skaičiuoja
mos kėdės ir lėkštės, kurių skaičius dažniau
siai nesutampa. Vienu skaičiavimu— lėkščių 
per daug, kitu skaičiavimu — kėdės nebesu
telpa. Darbo daug, talkininkų ne per dau
giausia, o laikas bėga, netruks ateiti ir 3 vai. 
po pietų. Geriausia šiuo metu dingt iš 
kavinės ir nesimaišyt po kojom rengėjams. 
Ką, atrodo, dauguma nuolatinių lankytojų ir 
padarė.

Su akademiniu 15 minučių pavėlavimu, 
dr. Jonas Račkauskas pradėjo iškilmingą 
pobūvį, pasveikindamas solinizantą, gerbia
mą Joną Damauską, 89-to gimtadienio proga 
ir pakvietė dr. Robertą Vitą toliau vesti 
programą.

Sekė sveikinimai. Lietuvių Skautų Sąjun
gos (LSS) vardu sveikino Pirmijos pirmi
ninkas v.s. fil. Sigitas Miknaitis. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio (ASS) vardu — fil. Edmun
das Korzonas. Vydūno Fondo Tarybos ir 
Valdybos sveikinimą perdavė skautai filiste
riai Leonas Maskaliūnas, Jūratė Variakojie- 
nė ir Vytautas Mikūnas, kurie sukaktuvinin
kui įteikė Vydūno medalį ir užrišo tautinę 
juostą.

Toliau dar buvo ir šie sveikinimai: Juo
zas Masilionis Istorijos Dr-jos vardu; Vincas 
Žiobrys —Mažosios Lietuvos Dr-jos vardu; 
Resistencinio Klaipėdos atvadavimo Sąjun
gos — Algis Regis; Lituanistikos Instituto 
sveikinimą vietoj Violetos Kelertienės perda
vė t. Juozas Vaišnys, SJ.; JAV LB Švietimo 
Tarybos — Vida Brazaitytė; Vytauto Šliūpo 
iš Kalifornijos atsiųstą sveikinimą dr. Jono 
Šliūpo Archyvo vardu, perskaitė Nijolė 
Maskaliūnienė

Raštu gautus sveikinimus iš gen. konsulo 
Vaclovo Kleizos, Karolio MilkovaiČio ir 
Algirdo Gustaičio (abu iš Kalifornijos), 
perskaitė dr. R. Vitas. Paskiausiai sveikino 
Stasė Petersonienė; Pedagoginio Lituanisti

kos Instituto (PLI) ilgametė dėstytoja, ir visų 
susirinkusių vardu įteikė dr. Romo Povilaičio 
vario ir gintaro kūrinį „Baltijos Jūros Ginta
rinės Bangelės“.

Invokaciją sukalbėjo t. J. Vaišnys, SJ. 
paprašydamas Aukščiausiojo palaimos ir 
sveikatos Jonui Damauskui, kuris nežiūrint 
savo gražaus 89 metų amžiaus, yra lyg „vaik
ščiojanti enciklopedija“ — viską žino, viską 
atsimena ir mielai savo žiniomis dalinasi su 
kitais. Skani, karšta vakarienė; pagaminta 
Onos Norvilienės ir talkininkių, greitai dingo 
nuo stalų. Matyt, išalkom beklausydami. Po 
vakarienės, Česlovo Grincevičiaus ilgesnis 
žodis apie sukaktuvininką Joną Damauską. 
Jis ir istorikas, ir publicistas, straipsnių 
autorius, knygų leidėjas, nors pats parašė ir 
išleido tik vieną knygą, kultūrininkas, teisi
ninkas, skautas nuo jaunų dienų. Ir skelbiam 
1993-čiuosius Jono Damausko metais.

Meninei daliai vadovavo Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto absolventė Jūratė Jan
kauskaitė. Pradžiai ji padeklamavę Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį „Tu man buvai, tu man 
esi“, skirtą prieš metus mirusiai J. Dai- 
nausko žmonai Leokadijai. O B. Brazdžionio 
eilėraštis „Kaunas, atminimų miestas“ — 
pačiam sukaktuvininkui.

Dalia Eidukaitė-Fannelli, akompanuo
jant muzikui Faustui Stroliai, padainavo 
„Pavasario Dainos“; „Smilgos“; „Mano 
Rūtos“ir bisui „Svirtelę lenkiau“ žodžiai 
Vandos Stankienės ir muzika F. Strolios. 
Sustoję skautai akademikai savo sveikinimą 
perdavė sudainuodami „Dievui, tau, Tėvynei 
ir žmonijai“. Prie jų prisidėjo ir visi susirin
kusieji.

Po visų sveikinimų ir linkėjimų, kalbėti 
atsistojo pats sukaktuvininkas. Neilgai kal
bėjo, tik džiaugėsi tokiu gausiu būriu savo 
draugų ir visiems dėkojo.

Buvo pakeltos šampano taurės, sugie
dota „Ilgiausių metų“, padaryta keletas 
nuotraukų.
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FU. J. Dainausko sukaktuviniame pobūvyje kalba pats pobūvio kaltininkas. Foto J. Tamulaičio.

Pobūvio dalyviai Chicago’s akademikai skautai. Foto J. Tamulaičio.
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Visi dalyviai pasirašė svečių knygoje ir 
kiekvienas asmeniškai pridėjo savo sveikini
mus. Į knygą taip pat buvo įsegti sveikinimai 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos Sky
riaus su R. Griškelio, K. Bielskutės, D. 
Brazaičio ir A. Remeikio parašais; Korp! 
Vytis sveikinimą pasirašė Vytenis Kirvelaitis 
ir ASD — Nida Bichnevičiūtė Šį iškilmingą 
pobūvį rengė Pedagoginis Lituanistikos Insti 

tūtas, Lietuvių Skautų Sąjunga, Akademinis 
Skautų Sąjūdis, Istorijos Dr-ja, Lituanistikos 
Tyrimų ir Studijų Centras ir Vydūno Fondas.

Gyvuok ilgai, Mielas Sukaktuvininke, ir 
Ad Meliorem!

fil. Al. Likanderienė

Jubiliatas Jonas Damauskas priima Vydūno fondo medalį iš Vytauto 
Mikūno ir Jūratės Variakojienės 89-jo gimtadienio pagerbime Jauni
mo centro kavinėje. jono Tamulaičio nuotrauka

A. t A.
DR. STASEI 

GIMBUTIENEI

mirus, vyrą fil. dr. JURGĮ GIM
BUTĄ bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

A.S.S. VADUA 
VYDŪNO FONDAS

A. t A.

AGOTAI GUDAITIENEI

mirus, dukterį fil. JOLANDĄ 
žentą ALFONSĄ KERELIUS 
ir anūkes fil. SVAJONĘ ir fil. 
VILUĄ užjaučiame.

AKADEMINIS SKAUTŲ 
SĄJŪDIS
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

ČIKAGOS SKYRIUS

24 Sausio 1993

kademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos 
Sk aus vardu, mums tenka didelė garbė, 
kaipo valdybų Pirmininkams, sveikintifil. Joną 
Dainauską šios dienos ypatinga proga ir pasi
džiaugti kartu švęsdami jo gimtadienio su
kaktuves. Vertiname ir branginame mūsų 
brolį, Korp! Vytis Garbės Narį, ir stebimės jo 
nepalaužiamo darbuotojo skautybės idėjos 
išlaikymui pavyzdžiu. Linkime sveikatos, 
laimingo ir gražaus gyvenimo, ir lauksime 
progos brolį sveikinti dar kartą sulaukusiam 
šimtmečio!

Ad! Meliorem

s. fil. Rimantas Griškelis
AS.S. Čikagos Skyriaus Pirmininkas

t. n. Kristina Bielskutė
AS.D. Čikagos Skyriaus Pirmininkė

senj. Dainius Brazaitis
Korp! Vytis Čikagos Skyriaus Pirmininkas

neužgestanti saviauka ir bendradarbiavimas 
brolių tarpe, ir jo neišsemiamas pasišventimas 
ginti brolišką skautiškos idėjos liepsnelę nuo 
šio svieto audrų ir netikrovių. Lai Dievas 
duotų mūsų broliui ilgos, saulėtos ir skautiškos 
ateities mūsų tarpe.

Ad! Meliorem

fil. Vytenis Kirvelaitis 
AS.S. Vadijos Korp! Vytis Atstovas

24 Sausio 1993

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos 
Akademikių Skaučių Draugovės vardu, man 
tenka didelė garbė pasveikinti fil. Joną Dai
nauską gimtadienio sukaktuvių proga.

Brolis Damauskas mūsų sesių tarpe visuo
met yra laukiamas ir mielas svečias. Jo šypse
na vis mus prajuokina, mintimis mus apšvie
čia, ir savo draugiška ranka nustumia gyve
nimo netikroves nuo mūsų tako. Mes džiau
giamės, kad jis mūsų neužmiršta, kad akade
miška skautiška idėja vis dega jo širdyje, ir 
linkime jam, kad ateitis būtų šviesi, sveikatos 
pilna, ir Dievo palaiminta.

fil. Audrius P.emeikis
F.S.S. Čikagos Skyriaus Pirmininkas

Ad! Meliorem

fil. Nida Bichnevičiūtė
AS.S. Vadijos Akademikių Skaučių

Draugovės Atstovė

24 Sausio 1993

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos 
Korp! Vytis Atstovo vardu, sveikinu mūsų 
ypatingą Garbės Narį fil. Joną Dainauską, šia 
gimtadienio sukaktuvių proga.

Bemaž, kad brolis Damauskas vienas iš 
Korporacijos steigėjų, sąjūdžio Garbės Gynėjų 
ir ėjęs pareigų daugiau negu suskaičiuojama. 
Mus tiek stebina kiek džiugina brolio nenu
ilstamos pastangos Korporacijos labui, jo

A. t A.
ALBINAI SIRUTYTEI- 

ČEPĖNIENEI

mirus, jos dukrą fil. dr. INĄ ir 
žentą dr. VYTĄ UŽGIRIUS 
liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame.

A.S.S. VADUA
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Sveikiname
Fil. Dr. Jurgį Gimbutą

Akademinis Skautų Sąjūdis didžiuojasi 
savo narių tarpe turėdamas Dr. Jurgį 
Gimbutą. Per 75 gyvenimo metus jo atlikti 
darbai paliks gilius pėdsakus mūsų pasaulyje.

Jurgis Gimbutas gimė 1918 m. sausio 18 
d., Maskvoje, Lietuvių šviesuomenės šeimoje. 
1935 m. baigė Aušros gimnaziją Kaune. 1941 
m. Vytauto Didžiojo Universitete gavo 
diplomuoto statybos inžinieriaus laipsnį. 
1940-44 J. Gimbutas dėstė VDU. Pasitraukęs 
į Vokietiją, toliau dėstė UNRO universiteto 
Muenchene statybos fakultete, 1948 m. 
Stuttgarto Aukštojoje Technikos Mokykloje 
gavo inžinieriaus daktaro laipsnį už diserta
ciją apie lietuvių senąją statybą. Jo surinkta 
informacija dažnai yra cituojama studijose 
liečiančiose tradicinę kaimo architektūrą.

1949 m. Dr. J. Gimbutas su šeima persi
kėlė į JAV Bostono apylinkes. Čia jis dirbo 
statybos inžinieriumiFay, Spofford & Thorn
dike firmoje. Nuo 1967 m. buvo tos firmos 
dalininkas.

Dr. J. Gimbutas ne tik buvo sėkmingas 
savo profesiniame gyvenime, bet visada rado 
laiko įvairiems lietuviškiems projektams. 
Rašė įvairias studijas liečiančias lietuvišką 
architektūrą. Geležinei uždangai truputį 
atsivėrus lankė Lietuvą, mėgindamas ir tenai 
padaryti įnašą. Jo vardą dažnai matydavom 
Lietuviškoj kultūrinėj, visuomeninėje moksli
nėje veikloje. Visur jis buvo gerbiamas ir 
laikomas tikru profesionalu.

Ruošiant Lietuvių Enciklopediją, jis 
buvo Statybos skyriaus redaktoriumi, XXX- 
VII papildomo tomo vyr. redaktorium. 
Bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose bei 
žurnaluose. Broniui Kvikliui leidžiant Lie
tuvos Bažnyčias, Dr. Gimbutas atliko mo- 
numentalinį darbą, paruošdamas architektū
rinių aprašų tekstus. Jis yra parašęs keletą 
knygų architektūros temomis. Paskutinė 
knyga „Lietuvos kaimo trobesių puošmenys“ 
priėmė Lietuvos „Mokslo“ leidykla ir pla

Dr. Jurgis Gimbutas

nuoja ją išleisti. Šiuo metu Dr. J. Gimbutas 
rašo savo atsiminimus.

Nuo jaunystės Dr. J. Gimbutas buvo 
aktyvus Skautų Sąjungos narys. Savo skau
tiško įžodžio jis niekad nenutraukė visada 
palaikydamas ryšius su skautų organizacija. 
Ir darbais ir pavyzdžiu ypatingai didžiuojasi 
Akademinis Skautų Sąjūdis, Vydūno Fondas, 
kurio J. Gimbutas yra ilgametis Tarybos 
narys, ir aišku, „Mūsų Vytis“ kurios pusla
piuose pasirodydavo gilūs, išsamūs fil. Dr. J. 
Gimbuto straipsniai. Visi didžiuojamės jo 
atsiekimais ir linkime ilgiausių metų!

RKL
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NAUJA DAKTARŲ SĄJUNGA
R. Steponavičiūtė

Žvilgterėjus tik į didėjančius divorsų 
skaičius ir pasiklausius vien garsių asme
niškosios nepriklausomybės pasiskelbimų, 
tikėtume, kad modernusis pasaulis yra griež
tai nusistatęs prieš romantiką, o ypač prieš 
vedybinį gyvenimą. Juokdariai ir kritikai 
dažniausia santuoką šmeižia tik už nugaros. 
Susižiedavusių akivaizdoje visai kitą melodiją 
uždainuoja. Ar juos (kartais ir save) reikėtų 
apkaltinti veidmainyste, ar gal šį elgesį 
pateisina taktas? Įžengę į naujosios meilės 
šilumą tvirtina, kad ne viena, ne kita priežas
tis netinka. Verčiau, jaunieji savo kitapasau- 
lietišku džiaugsmu tikrai, nuostabiai paveikia 
net ir didžiausius cinikus.

Šis fenomenas ir vėl išsitęsėjo šeštadienį, 
šių metų balandžio mėn. 24 dieną. Išlydėti 
savo draugę fil. dr. Renatą Jūratę, pas jau
nosios tėvelius, fil. Jūratę ir Joną Variakojus, 
susirinko pulkas pamergių: fil. Lina Didžba- 
lytė (vyriausioji pamergė), fil. Lina Grigai- 
tytė, t.n. Jūratė Jankauskaitė;, fil. Ramona 
Steponavičiūtėj klasės draugės Sheri Wander 
ir Christine Wright. Prie Švenčiausios Mer

gelės Marijos Gimimo parapijos durų Joan
na ir Kęstutis Kirvaičiai ruošėsi atsisveikinti 
su savo sūnumi, prieš jam vaikystės galutinai 
atsisakant. Gėlių puokštėmis papuošto alto
riaus link pamergės susitiko su pabroliais 
(vyriausiuoju pabroliu Tomu Kirvaičiu, 
Edvardu Kirvaičiu, Tauru Biskiu, Tomu 
Kybartu, Andriu Stankumi ir fil. Jonu Varia- 
koju, Jr.), o paskutinioji kaip gulbė priplaukė 
jaunoji prie nekantraujančio dr. Romo Juozo 
Kirvaičio. Mikrofonas nepajėgė pagauti 
sujaudintos jaunos poros sušnibždėtų paža
dų. Iš šono tėvo fil. A Saulaičio švelnus 
balsas raminančiai jiems akompanavo, Ri
čardo Šoko užviešpatautiems vargonams ir 
Laimos Stepaitienės balsui aidint visoje 
bažnyčioje.

Oras — įvairus ir kupinas staigmenų, 
kaip pats gyvenimas. Linojo. Saulė šypsojosi. 
Platūs, rožinės spalvos sijonai plasnojo 
aplink šaunius, savaisiais vėjo iškeltais plau
kais karūnuotus vyrus, fotografuojantis 
vienuolyno gėliuotame darželyje. Stovintys 
ant žaliuojančio kilimo lyg ant asmeniškos 
salos, jaunieji savo tarpusaviniais žvilgsniais 
jau atrodė nuo žmonijos atskirti meilės jūros 
gilumos.

Vakarop koketiška, besileisdama per 
Palos Country Club salės langus saulė ap
metė priešais sėdintį vestuvinį pulką šešėliais 
ir žvakės parėmė jų veidų apskaidrinimo 
darbą. Puotos programa, sklandžiai pravesta 
fil. dr. Roberto Vito (kuris pats ruošėsi už 
mėnesio mainyti žiedus, bėgte bėgo: vakarie
nė, sveikinimai iš arti ir toli, padėkos, tauti
niais drabužiais apsirengusio jaunimo sušok
tos „Sadutė“ ir „Rezginėlė“, juostos ir eilėra
ščiai. Grojant Ąžuolo Stelmoko orkestrui, 
pirmutinis valsas greit pavirto paskutiniuoju. 
Vartais ir „Oi, sudiev, sudiev!“ daktarai 
Kirvaičiai išskrido į Havajų salas atsikvėpti 
nuo priešvestuvinių rūpesčių, prieš grįžtant 
į jaunavedžiams nepalankias ligoninių dieno-
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tvarkęs. Toks ilgas ruošimasis akimirka 
pradingusiai dienai!

Meilę galima lyginti ne sava religija. 
Stovint svetimojo tikėjimo bažnyčios aikštėje, 
jos tiesoms suabejojame, įvertindami statybos 
meninę, o ne dvasinę vertę. Įžengus pro 
meilės šventovės duris, visgi, nors ir šventieji, 
ir dievai ne mūsų, tampame tikinčiaisiais. 
Jaunavedžiams Kirvaičiams mus, iš lauko 
stebinčius, savo šventykų sutartine įtikinus, 
jiems linkime iki gyvenimo tako galo laimin
gos kelionės, pakely papildančios akademikų 
eiles!

A.f A.
ALDONAI KUBILIENEI

mirus, jos vyrui JONUI, seseriai 
fil. JONEI VALAITIENEI su 
šeima, reiškiame užuojautą.

A.S.S. VADUA 
VYDŪNO FONDAS

A.S.S, vadija Kalėdiniame posėdyje. Žvakutes uždega fil. J. Damauskas. Foto J. Variakojienės.

Fil. Vilių Bražėną
sveikiname Jo garbingo 80-ties metų Gimtadienio proga, linkime geros 
sveikatos ir toliau nepavargstant rašyti ir kurti skautiškas dainas.

Akademinis Skautų Sąjūdis

16

18



PRAGRĘSIU KLEVĄ

Eik ir eik, partizane.
Tauro apygardos vadas Mykolas-Jonas 

įsakė pasiruošti ataskaitai: kiek buvo parti
zanų praėjusiais metais, kiek jų žuvo, kiek 
užsiregistravo pagal Bartašiūno „amnestiją“, 
kiek gyventojų nukentėjo nuo sovietų, žinios 
apie ginkluotą, sanitarinį apsirūpinimą, ir 
dar, ir dar... Keturiasdešimt penktųjų pradž
ioje apie kokią nors apskaitą dar nė kalbos 
nebuvo, o dabar surink, kad gudrus, visas 
žinias.

Rūdgirė vis dar laikoma nepavojinga 
vieta, tad ir eina Dešinys su Šatu visai nesi- 
saugodami. Skaisti buvo saulutė, bet sniegas 
miške dar jos spindulių nepagautas, klimpsta 
kojos įkloniuose.

Dėl vyrų nėra ko nerimauti. Jungas susi
tvarkys. Nors — visko būta. Kad ir ta rinki
minė „agitacija“. Labai uoliai įsitraukė, 
niekur tiek nesidarbavo, kaip jo kuopoje — 
ir Apynio vyrai, ir jo paties. Mašinų stabdy
mas, deginimas — visa tai gerai, tik ar ne 
perdaug tada sušaudyta buvo? Kas, kad 
priešai, ar visi vienodai kalti? Ir nepasakysi 
vyrams — blogai padarėte. Juk norėjo kuo 
geriau. Kalbėjo paskui bunkeryje, aiškinosi, 
lyg ir suprato visi — be reikalo nežudyk! 
Partizaninėj kovoj prievarta drausmės neį
vesi, reikia kad ji iš žmogaus supratimo eitų. 
O pats — pavyzdžiu turi būti.

Štai ir pamiškė. Saulė jau arti laidos, 
dangus pažemėje tik liepsnoja raudonais gai
sais. Per dieną įšilę beržų pumpurai skleidžia 
astrų, jaudulingą kvapą. Išsiruošė prie Iš
laužo dėl tų žinių, sykiu ir į Šato tėviškę 
užsuks.

— Sula, turbūt, jau varva... Beržų tai 
anksti, tik klevų. Pareisiu, pragręšiu klevą, 
prilašės iki ryto mudviem, — kalba Šatas. 
Tik spėjo pasakyti — ir kniubtelėjo. Apka
bino jį Dešinys, tempia gilyn į mišką. Įsmuko 
tankmėn, paguldė Šatą, pats ruošiasi gintis. 
Tik nieko negirdėt, niekas nesiveja. Matyt, 

koks stribas pasitaikė. Iššovė, o vytis bijo.
— Tu eik, — sako Šatas, — palik mane 

ir eik. Jaučiu — galas man. Jei pats numirti 
nespėsiu... granatą turiu... — sunkiai taria.
— Tu eik.

Nusipjovė vadas kur tankesnę beržo 
šaką. Pakėlė Šatą, pastatė prie medžio, 
atrėmė, pritūpęs paėmė draugą ant peties.

— Ar pajėgsi prisilaikyti?
— Laikysiuos... Geriau palik. Tuščias 

vargas...
Eina Dešinys, prilaikydamas ant peties 

Šatą, paskui save beržo šaką velka, pėdsakus 
nubraukia. Dejuoja Šatas pro sukąstus dan
tis.

— Laikykis, broli, kentėk...
Junta Dešinys drėgmę. Milinė kiaurai 

primirko Šato kraujo. Ilgi, sunkūs kilometrai. 
Eina ir eina Dešinys. Stiprūs pečiai, stiprios 
kojos, atlaikys. Pareis. Ne tuščiai vyrai sako
— mūsų vadas dar senoviško sukirpimo.

— Mesk, nevark... Vistiek galas. Palik...
Vėl dejuoja.
Pagaliau parėjo. Bunkeryje viena Ra

mutė. Įkėlė dviese Šatą, paguldė ant narų. 
Abi milinės šlapios nuo kraujo.

— Persirengsiu civiliais, duosiu žinią 
namiškiams. Jam jau niekuo nepadėsim, 
krūtinė peršauta...— tyliai šnibžda Ramutei.

O Šatas žiūri į ją, ištaria vos girdimai:
— Ateik...
Sėdi Ramutė šalia Šato, vaikino galvą 

padėjo sau ant kelių. Glosto ranka plaukus 
ir kalba kalba nesustodama, guodžia kaip 
mokėdama.

Bunkerin grįžo Griausmas, ir vėl išėjo — 
drauge su Dešiniu. Vėl dviese link Išlaužo, 
vėl tais pačiais takais, sunki našta, baisi šita 
žinia — nebėra sūnaus, nebėra brolio...

Ir tu kaltas, vade, visada tu kaltas, at
sakai už kiekvieną neišsaugotą. Ir kiek tai 
tęsis, ir kiek dar kartų jis eis per kaimus, 
nešdamas šitą žinią: nebėra vyro, nebėra
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tėvo... Ir kokia viso to pramė?
Jie patys pasirinko. Visada ateina patys. 

Žino, kur eina. Sąmoningai ateina numirti.
Tik ar ne per didelė tai kaina už saujelę 

sunaikintų, enkavedistų? Ir galo nematyt.
Nieko, gal jau neilgai. Vasarą turėtų iš

sispręsti. Dieve, ko jie tenai tūpčioja, ko jie 
laukia tenai, Vakaruose? Šitiek gyvasčių 
nusinešė jų laukimas... Gal jau šią vasarą. 
Iškęsim. Viską iškęsim dėl laisvės. Vieni 
žūsta, kiti ateina. Išlaikysim.

Sužeistas brolis guli bunkeryje.
Sesuo skuba, kinko arklius. Pati važiuos 

parsivežti.
Kai jau išvažiavo iš kiemo, tada ir pra

tarė Dešinys:
— Sunkiai sužeistas, vargu pasveiks, — 

Patylėjo. — Gal jau ir gyvo nerasim...— 
Žinau, žinau. Iš karto supratau... Kai De
šinys išeidamas paklausė — ar nebijosi? — 
Ramutė tik galvą papurtė. Ko? Ir glostė 
toliau Šatą, kalbėjo, traukė iš atminties savo 
vaikystės paslaptis, savo mergautines godas, 
pasakojo tai, ko niekam o niekam pasakojusi 
nebuvo. Jau nebegirdėjo Šatas jos šnekos, 
jau nebeskaudėjo jam, gulėjo ant jos kelių 
ramus, o Ramutė pasakojo ir pasakojo...

Paskui atsargiai nukėlė jo galvą, su- 
kiyžiavo ant krūtinės rankas, uždegė žvakę, 

pastatė ant suolelio šalia galvos ir ėmė 
kalbėti rožančių. Taip ir rado ją, sugrįžę su 
Šato seserimi.

Palaidojo Šatą tėviškėje, kluono šalinėje. 
Patyliukais, be šermenų, be kaimynų.

Tokie tad buvo tuomet partizanų kapai: 
darželiuose, kluonuose, po obelimis... Ir tai 
buvo laimė, didžiulė laimė, turėti juos šitaip 
arti savęs, šalia namų, žinomoje vietoje, neiš- 
juoktus, nesuspardytus, nenumestus stribynų 
kiemuose. Reta laimė...

Birutė Pečiokaitė- 
Adomėnienė

Lietuvių literatūroje Birutės Pečiokaitės-Ado- 
mėnienės vardas mažai girdėtas. Pradėjo ji 
rašyti dar 1970 metais ir rašė visą laiką. Stam
biau dirbti privertė paliktas vyro rankraštis, 
kurį reikėjo paruošti spaudai. Taip sulaukėme 
Vinco Adomėno stambios knygos „Kas apverks 
jų dalią“! Įsitraukus į rašymą, parašė lyg ir 
vyro knygos tęsinį, rankraštis laimėjo Į Laisvę 
fondo pirmąją premiją.

Skaitytojams patiekiame nespausdinto 
romano fragmentą.

New York’o ASS skyriaus nariai
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Rekolekcijos buvo užbaigtos prisikėlimo šv. Mišio- 
mis, kurias atnašavo fil. A. Saulaitis. Foto J. 
Tamulaičio.

SAVIGARBA

Savigarba yra pasitikėjimas ta mintimi, 
kuris Dievas mus sukūrė. Žmogus, savimi 
pasitikintis, gerbia ir šį kuriamąjį tikslą, 
gyvenime neieškodamas savo lemčiai nebū
tino džiaugsmo ar patogumą, o verčiau 
sėkme laikydamas Dievo idėjos išpildymą. Jis 
įsimylėjęs savo likimu. Kaip geram piliečiui 
džiaugsmą suteikia sąžiningas visuomeninių 
pareigą atlikimas, taip ir save gerbiantis 
žmogus pasitenkina savo lemties nuoširdžiu 
išgyvenimu.

Savigarbos stoka žmoguje užriša jam 
akis: jis savimi nepasitiki, savyje neišvydi 
Dievo kuriamosios minties, arba abejoja, kad 
tokia mintis iš viso jame buvo įkvėpta, o gal 
jinai buvo kur nors pamesta ir kaipgi ją vėl 
surasti? Dievo idėjai aptemdytos akys turi 
pasitikėti kitą nurodytais keliais ir kitą 
pasisekimus vadinti savaisiais. Jie skolinasi 

savo laimę, net savybę, iš jiems diktuojamą 
troškimą. Jie dreba, sutikę savo lemtį.

Modemus, tuščiomis vertybėmis ir tur
tais pagrįstas pasaulis dažnai apniaukia net 
stambiausios vilties šviesą. Siela blaškosi, 
nutolusi nuo savo būties šakną, ir klaidžioja 
be raminančią ribą, besiklausdama, koks yra 
gyvenimo takas, kaip ir kur nuo jo buvo 
nuklysta — argi tas takas iš viso buvo kieno 
nors nutiestas? Tuomet tiesiog asmenio 
gyvenimui reikalinga pabėgti nuo dalyką ir 
informacijos perteklio ir savyje surasti taiką.

1993 m. balandžio mėn. 9 ir 10 d.d., 
A.S.S. Čikagos skyriaus tradicinėms rekolek
cijoms buvo laukiama apie tridešimt dalyvią. 
Tačiau, savaitgaliui išėję iš darboviečią ar 
atidėję Velyką vaišėms pasiruošimo darbus, 
žymiai daugiau asmeną pajuto traukimą į 
Lemento Pasaulio lietuvią centrą. Su viršum 
šešiasdešimt žmonią atvažiavo — beveik 
pritrūko kavos, nors ji nebuvo reikalinga nei 
šildymui, nei blakstienoms atremti. Įsmeigę 
akis į saulėlydžio paraudonavusią, violetinią 
pūką skėčiu prisidengusią padangę, rekol- 
ektininkai atsirado jaukioje „bočią“ salėje. 
Nuo centrą apsupančią, nakties apdengtą 
lauką visi buvo pasveikinti ugniakure smagiai 
mojuojančią liepsnelių ir priglausti fil. tėvo 
Antano Saulaičio šiltai besišypsančių akių.

Didįjį Penktadienį susėdusiems su drau
gais ir pažįstamais prie ilgų stalą brolis-tėvas 
išdalino lapus, kurių išpildymu kiekvienas 
dalyvis paruošė savo mintis. Lapuose iš
spausdinti klausimai nebuvo egzamininiai: 
teisingų atsakymą ir kaimynų klajojančių 
akių nebuvo rūpinamąsi. Klausimai ištyrė 
asmens tikėjimo supratimą, dvasinį brendi
mą, nuomones, jausmus, pasitenkinimus, 
abejones. Atsakymai buvo kalbesniųjų atvirai 
diskutuojami, kol nedrąsūs klausėsi arba 
apsvarstė kitų pasisakymų tinkamumą sa
viems nusistatymams. Aiškiai matėsi, kad 
metą bėgyje, katalikybė yra praradusi griež
tą, senovišką, hierarchinę grėsmę, tapdama, 
jei ne grynai demokratiška, tai bent atjau
čianti, tolerantinga, priimanti asmeniškų 
skirtumą vaivorykštę, kurios spalvos peršvie-
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čiamos tos pačios saulės Dievo ištiestoj 
padangėj. Katalikybė, kaip ir pavieni katali
kai, vis stengiasi artintis Jėzaus tobulaus 
pavyzdžio.

Toliau buvo nagrinėjamas skaitinys iš 
Jono 3:1-21, kuriame fariziejaus Nikodemo 
klausinėjamas iliustruoja tikinčiojo atgimimą 
ir brendimą. Per Šv. Mišias dažnai girdėtas 
skaitinys buvo pradėjęs turėti tiek pat reikš
mės, kiek išblyškusi balta duona maistinės 
vertės. Žodžiai su mintimis skrajojo kur nors 
aukštoj palubėj, retai kada susitikdami. 
Staiga, visiems prisidėjus „vertimui“, matėsi, 
kame Nikodemo patyrimas prisitaiko prie 
mūsų kasdieniniame gyvenime sutinkamų 
kliūčių. Dviejų tūkstančių metų amžiaus 
pasaka virto ne tik aktuali, bet ir nuostabiai 
graži, jos paslaptis ir simbolizmą atidengus 
pagal kiekvieno tikinčiojo asmeninį suprati
mą ir įsitikinimus. Ir prosenelių pažodiniam 
tikėjimui grynai pasidavusius, ir Šv. Rašto 
tūrinį išsamiau studijuojančius Kristus, pa
sinaudodamas tais pačiais žodžiais, veda iš 
dvasią užgniaužiančios tamsos į žmoniją 
atperkančią šviesą. Štai rūpi, juoda, siela 
gaivinanti duona.

Visa tai padėjo susirinkusiems tiksliai 
nustatyti, kuriame tikėjimo kelionės etape 
šiuo metu ilsėjosi. Ar buvo tikėjimui indife
rentus, ar dar beieškantys Dievo? Ar jau 
įsipareigojo Bažnyčios mokymams, ar dorai 
gyventi, ar žmonėms gerą daryti? Ar jau 
derino tikėjimą su gyvenimu, siekiantys pilno 
susitaikinimo su Dievu? Su rimtais mąsty
mais tėvas Saulaitis maišė skautišką humorą: 
pvz., į klausimą: „Kaip palygintum dvasios 
pūtimą savo gyvenime šiuo metu“? atsakymų 
pasirinkimas: „visai nejuda lapai, kartais 
papučia, tiesiog kaukia, pilnos burės“! Žmo
gaus prisijaukinimą prie Dievo brolis-tėvas 
lygino su draugyste: iš pradžių Jį priimame, 
išsamiai nepažindami, o tik vėliau, pamažu, 
kartais nepajučiomis auga ir susipažinimas, 
ir susipratimas, ir draugystė.

Didįjį šeštadienį skaitinys „Mokiniai iš 
Emauso“ (Mk 16,12-13) buvo įrankis susi
kaupimui prieš velykines Mišias. Gilesnioji 

prasmė užviešpatavo paviršutinišką supra
timą, akademikams, jų šeimoms ir svečiams 
kartu su dvejais mokiniais žengus Emauso 
keliu. Visiems, ypač pripratusiems prie gam
tos ir technologijos dėsnių, nelengva tikėti, 
nemačius ir neįrodžius, ar prisiminti be 
suvenyrų, nuotraukų, paveikslų,, ar liudinin
kų patvirtinimo. Kristus netikėtai nustebina 
žmogų, įsiterpdamas jo ebejonėse, iššaukda
mas jį iš dvasinių krizių, ragindamas nepasi
duoti gyvenimo rūpesčiams.

Tamsioj e palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje nebuvo kur atsisėsti. Ant 
pamaldoms susirinkusiųjų veidų žaidė lengvi 
šešėliai, jiems belydint žvake ir žibintuvu 
prie altoriaus besiartinančįus celebrantus: 
prel. Prunskį ir tėvus Kidyką, kun. Palioką ir 
kun. Saulaitį. Liepsnelės skleidėsi, šios vie
nos žvakės ugnim pasidalinus su visais, 
apšvietė jaunus ir pražydrino vyresnius 
skruostus. Dėl pavasario gėlėmis skęstančio 
altoriaus, šventiškos nuotaikos ir nuoširdžios 
bendros maldos buvo mažiau pasigęstama 
parapijietiškos procesijos ir keturbalsio 
choro. Mišioms pasibaigus, akademiškoji 
šeima grįžo į „bočių“ salę, kurioje jų laukė 
pasigėrėtinas, visų mėgstamiausių receptų 
vaisiais patiestas velykinis stalas.

Paskutinieji apsitvarkę, pasišnekėdami 
delsė išvažiuoti iki vidurnakčio, nenorėdami 
užbaigti visokeriop prasmingą vakarą. Takas, 
Kieno Nors gerai apgalvotas ir atidžiai 
išmatuotas, vėl iš mišką aptraukusios miglos 
pasirodė tarp kasdienybės žolių. Akys vėl 
išvydo tolumoje, kelio galų gale, mirgančią 
tarp viliojančių į tankumynus lapų, mažai 
suprantamai patrauklią šviesą ir, pasitikė
dami savo ištverme ir Jo kūriamąja mintimi 
bei prieglobsčiu, keliauninkai žengė vis 
aukštyn, vis geryn.

Ramona Steponavičiūtė

20

22



Šiais metais sueina dešimt metų sukaktis 
nuo miškų inžinieriaus Vinco Žemaičio mir
ties. Be savo profesijos — miškininkystės, 
velionis buvo rašto žmogus. Dar paskutines 
dienas ligoninėje rašė, rašė... Spausdiname jo 
vieną paskutinį rašinį. Su skautybe velionį rišo 
daug bendrų darbų ir meilė gamtai. Ilgus 
metus buvo didžiausių Lietuvos miškų valdy
tojas — urėdas, jo valdose skautai jautėsi kaip 
gero tėvo miškuose. Jis buvo skautas savo 
širdyje.

TĖVIŠKĖS ŽEMĖS SAUJA
Žinomas vokiečių gamtininkas Raoul 

Francėsavo populiarų veikalą „Tėviškės 
atradimas“ (Die Entdeckung der Heimat) 
pradeda šio įdomaus įvykio prisiminimu.

Jaunas vokietis docentas vyksta mokslo 
reikalais į svetimą, dar neištirtą, Papuvos 
kraštą Polinezijoje. Nedraugiški pasienio 
muitininkai rūpestingai tikrina keleivio 
menką turtą, daugiausia susidedantį iš įvairių 
mokslo įrankių, augalų-vabzdžių rinkimui 

priemonių, stiklo vamzdelių. Vienoje dėžu
tėje pastebi kažinką panašaus į paraką... 
įtariamai jo klausia: „O kas čia?“.

Keleivis jiems tyliai atsako: „Tai mano 
tėviškės žemės sauja. Aš iškeliauju vienas, į 
svetimą, man nežinomą šalį... Jei būtų lemta 
nebegrįžti... aš noriu, kad ši tėviškės žemės 
sauja užbertų mano amžinai užmerktas 
akis“...

Žili, barzdoti muitininkai pagarbiai 
nulenkė galvas, giliai susimąstė, ir leido 
ramiai jam keliauti.

Čia R. France kelia klausimą: kasgi iš 
tiesų yra ta tėviškės žemės sauja? Kodėl ji 
yra mums tokia miela, artima, pagarbiai 
minima? Į tai jis pats atsako šia gilia, į 
gamtos dėsnius toli žvelgiančio mokslininko 
studija. Jis nuosekliai išdėsto gyvojo žemės 
paviršiaus susidarymo eigą, jo nuolatinį 
kitimą klimato bei augmenijos-gyvūnijos 
įtakų tėkmėje, kurioje galop ir pats žmogus, 
per savo tėvus, protėvius, yra jį supančios 
gamtos (pasaulio), savo gimtosios žemės- 
maitintojos dalelytė— atomų junginys. Išjos 
per juos į šį gyvenimą atėjęs, savo uždavinį 
atlikęs, savąjį pašaukimą išpildęs, jis ir vėl į 
ją sugrįžta — ir lieka niekas daugiau, kaip 
tos žemės pelenų sauja. Tą patį ir senovės 
išminčių raštai tvirtina: „žemė esi ir į žemę 
pavirsi“. Nors dvasia esi Dievo panašumu 
sukurtas, kilęs iš pasaulio už gimimo ir 
mirties ribų.

Mes, lietuvių tautos vaikai, gyvenimo 
audrų išblaškyti po tolimus pasaulio kraštus, 
juntame, vieni daugiau, kiti mažiau, ilgesį ir 
ryšį, kuris, jei ne fiziškai, tai bent dvasiškai, 
jungia mus su tėvų šalim, su ten palikusiais 
mūsų tautos gyvenimo dalyviais.

Mes matome, kaip naujoj, svetimoj 
aplinkoj augančio, mūsų jaunimo tarpe, tie 
tampa asmenybėmis, kurie moka suderinti jų 
gyvenamos žemės trauką su tėvų, protėvių 
žemės šauksmu. Kitaip jie pilnos ir kūrybin
gos laisvės nepasiekia, ištirpsta kasdienybėje, 
virsta vien trąša svetimom kultūrom tręšti...
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Tebūnie mums pavyzdžiu žydai. Jie tūks
tančius metų ištvėrė nepalankiausiose jiems 
sąlygose, puoselėdami savoj, uždaroj bend
ruomenėje tikėjimą, kad jie yra Dievo išrink
toji tauta. Tai juos įgalino, net po dviejų 
tūkstančių išblaškymo po visą pasaulį metų, 
atkurti savąją valstybę.

Tuo labiau mes, lietuviai — turime 
Dievo mums duotą, iš protėvių paveldėtą, 
gražų kraštą, prie Baltijos jūros gintarinių 
krantų. Mes esame viena iš seniausių Euro
poje, tose pat sodybose tebegyvenanti tauta. 
Lietuvių kalba yra viena iš seniausių, motina 
daugelio kitų kalbų. Jau to užtenka mums 
didžiuotis ir tikėti, kad ir mes esame palai
mintoji, Dievo karalystei skirtoji tauta. Įside
kime giliai širdin prasmingas mūsų Tautos 
Himno mintis ir stenkimės visur jas įgyven
dinti, pagal jas gyventi. Mūsų laukia šviesi 
ateitis!

Mes, kurie basom kojom lietėme tėviš
kės žemės veją ir prigulę prie tos žemės 
kvėpavome jos gaiviu kvapu, gal visa tai 
nepamiršime. Bet visiems to nepatyrusiems, 
visai mūsų priaugančiai išeivijoje kartai, ypač 
mano vaikaičiams: Aleksiui-Kęstučiui, Ma- 
rijai-Birutei, Ritai-Vilijai, Pauliui-Algirdui ir 
Julijai-Daliai Žemaičiams; pusbrolio dr. 
Vinco sūnums Rimui ir Arvydui Kožicams, 
ir visiems kitiems, tebūnie tai, kas čia mano 
prisimenama, jei ne tėviškės žemės sauja, tai 
nors mažu grumsteliu nuo tėviškės vieškelio. 
Arba Lietuvos paukščių karaliaus gandro 
(gami), laimingai sugrįžusio į savo tėvų lizdą 
iš tolimos kelionės — dausų krašto, gyve
nimo džiaugsmo ir laimės kalenimu.

Tai priklauso mano testamentui...

Vincas Žemaitis

A.S.S. vadija Kalėdiniame posėdyje. Foto J. Variakojienės.
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Bostono akademikaim skautai Kaziuko mugėje. Foto A. Kulbienės.

New Yorko ifax sjcauJai Ka2įuji£) mUgės metu. Foto R. Papirtienės.
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LAIŠKAI

Labas, Danute,

Ačiū Jums už laišką, kurį gavau prieš 
kelias savaites. Tuo metu laikiau egzaminus, 
tad buvau užimtas ir iš karto atsakyti negalė
jau. Dabar važiuoju su autobusu į namus ir 
nusprendžiau parašyti Jums laišką. Tačiau 
autobusas krato ir mano raštas gali būti 
sunkiai įskaitomas. Atsiprašau už tai.

Mokausi aš Vilniaus Universitete, geo
grafijos dalyko. Studijuoju jau IV kurse ir 
dar iki baigimo liko pusantrų metų. Labiau
siai domiuosi politine geografija ir geopoli
tika. Deje, Lietuvos aukštosiose mokyklose 
polit. g-ja ir geopolitika dėstoma ne itin 
aukštame lygyje, todėl svajonė mano — 
pastudijuoti kokiame Vakarų Europos ar 
JAV Universitete.

Stodamas į Vilniaus Universitetą, no
rėjau tapti geografijos mokytoju, bet dabar, 
nors šio ir nesibaidau, galvoju apie didesnius 
planus (kol jaunas reikia imti viską, ką 
duoda gyvenimas). Lietuvoje nėra daug 
žmonių, profesionaliai užsiimančių polit. 
geografijos ar tarptautinių santykių darbu, 
todėl šioje sferoje yra šiokia tokia tuščia 
vieta. Tas mokslas reikalingas ir Lietuvai, 
kadangi valstybės kūrimas ir tvarkymas 
reikalauja ir geografiško mąstymo. Norint 
gauti mokslo praktikos kur kitur, be viso 
kito reikia ir anglų kalbos. Todėl dalis mano 
laisvo laiko atitenka anglų kalbai (mokausi 
savarankiškai).Mokytis patinka ir turėdamas 
dar tik 21-erius, tikrai norėčiau pratęsti 
studijas.

Mano tėvai gyvena kaime, apie 225 km 
nuo Vilniaus, ar 86 km nuo Klaipėdos, 
Žemaitijoje. Kadangi transportas Lietuvoje 
brangus, o reikia važiuoti autobusu, tai tėvus 
aplankau kartą į mėnesį. Tėvai kaime gyvena 

palyginti neseniai — tik 6 metus, o iki tol 
visi kartu gyvenome Klaipėdoje. Tėvai ten 
pragyveno apie 16 metų, tačiau kai mamos 
tėvai paseno ir jiems vieniems kaime pasi
darė gyventi per sunku, o į miestą pereiti 
gyventi nenorėjo, tai mano tėvai nusprendė 
grįžti į mamos vaikystės žemę. Tėvai ir mano 
senelis (močiutė sulaukus garbaus amžiaus 
jau mirė) gyvena Šilalės rajone, netoli Ak
menos upės. Mama mokytojauja kaimo 
pradinėje mokykloje, o tėvas, kai grąžino 
senelio žemę (apie 12 ha), metė valdišką 
darbą (o dirbo autokolonos viršininku) ir 
dabar darbuojasi ūkyje. Pagrindinis biznis — 
tai kailinių žvėrelių veisimas. 12 ha žemės 
užtenka 4-5 karvėms, jaučiui, kelioms kiau
lėms ir vištų būriui. Tad maisto produktais 
tėvai save apsirūpina ir dalį miestiečių išmai
tina. Tad save vadinti ūkininkų sūnumi 
negaliu; esu labiau „miesčionių — kaimie
čių“ vaikas.

Turiu dar brolį, vardu Arūnas. Jis 3 
metais už mane vyresnis. Gyvena Klaipėdoje, 
kartu su žmona, kurią vedė pernai. Brolis 
dirba policijoje.

Tai tiek apie mano šeimą, apie mano 
planus ir mokslus, apie kuriuos prašėte 
papasakoti.

Trumpai apie skautiškąjį gyvenimą 
Lietuvoje. Prieš savaitę mūsų „Kernavės“ 
tunto prityrę skautai broliai ir skautai vyčiai, 
viso 13 žmonių, turėjo žiemos iškylą su 
nakvyne miške. Ėjome vien prityrę, kadangi 
žygio tikslas buvo savotiška meditacija ar 
tikros broliškos šeimos pajutimas, kur nėra 
paslapčių, pykčio. Tai buvo laisvų žmonių 
laisvas bendravimas. Sesės turėjo panašią 
iškylą į Pažaislio vienuolyną.

Studentai skautai laiko dabar egzaminus, 
tad veikla aprimus. Tačiau vasario 13-16 d.
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ruošiamės surengti žiemos studijų dienas. 
Pagrindinė tema — tai skautiškos ideologijos 
nagrinėjimas. Tokio renginio dar nesame 
rengę. Ir aplamai Lietuvoje niekas rimčiau 
nenagrinėjo skautiškos ideologijos. Tad 
Korp! Vytis ir ASD sukvies visus savo na
rius, o taip pat prijaučiančius žmones, sve
čius ir bandys kalbėti apie tai, ką žinoti turi 
kiekvienas skautas.

Be to per šias dienas turėsime pasis
kirstyti darbais, kuriuos reikės atlikti Jubilie
jinėje stovykloje. LSS Tarybai aš pasiūliau, 
kad Korp! Vytis ir ASD pasirengusi paruošti 
vienos dienos programą, kuri vadinsis ar tai 
MUGĖS, ar tai TURGAUS diena. Tai bus 
juokų, pokštų, susipažinimo diena, kurios 
metu delegacija, tuntai pristatinės save 
darbais, patirtimi ir pan. Vasara artėja spar
čiai, o su vasara — ir stovyklos.

Kelyje: Vilnius — Žemaitija

IŠ LIETUVOS:

Paskaičiau Tavo straipsnį Drauge (Ar 
teisingai suprantame pagalbą Lietuvai?), ir 
sėdau rašyti. Sveikinu! Nors ne visai pritariu 
abiejų Sidrių nuomonei, bet gerbiu ir remiu 
jų pastangas padėti Lietuvai. Buvau Lietu
voje, kai Dr. Linas Sidrys norėjo Katalikiš
kos ligoninės arba Šv. Jokūbo ligoninėje 
vieno sparno ("Wing”). Kalbėjo ir prašė 
Carito pagalbos, bet jos negavo, nes trūksta 
darbininkų! Man keistoka ir nesuprantama, 
bet Lietuvoj žmonės nenori dirbti. Į mane, 
net ir mano giminės žiūrėjo kaip į keistuolę, 
o man bandant organizuoti "volunteers” net 
nustebo — už dyką dirbti?..

Birželio 1 d. važiuoju Kaunan dirbti 
Carite ir, greičiausia, Raudonajame Kryžiuje. 
Gražina (mano sesuo) jau ten dirba nuo 
balandžio 13 d., kaip Social Worker.

Rašyk! Ir jiems ir mums reikia daugiau 
supratimo apie esamas sąlygas, daiktų siun

timą (siunčiau ortopedinius batus kiaurais 
puspadžiais, neveikiančias mašinas — labo
ratorines ir kt.). Siunčiam ir gerų bei labai 
reikalingų vaistų ir daiktų. Va, Dr. J. Va
laitis pasiuntė bene tris puikius mikroskopus! 
Sakyk ar kada mes suartėsim tiek, kad būtu
mėm tik „mes“?..

Birutė

IŠ LENKUOS:

Jeigu patys neparodysime gyvumo, 
žūsime tikrai. Lietuvoje lenkams Lenkijos 
vyriausybė tvarko lietuvių rankomis fantastiš
kus užmojus. Vilniaus universiteto rektorius 
Povilionis net du savo Universiteto pastatus 
perkelia iš Vilniaus senamiesčio, kad ten 
užleisti Lenkų Universitetui vietą. Atseit, 
lenkai jam padės pastatyti studentų miestelį 
priemiestyje! Rodos lietuviškamuniversitetui 
Vilniuje ateina galas. Dėl finansinio skurdo. 
Lenkai savo Universitetą, apie kurį neva 
nežino Liet, vyriausybė, o neoficialiai leidžia 
plėstis, jau suplanavę panaudoti didžiules 
sumas iš UNESCO fondų, kaip pateisintą 
išlaidą unikaliam Europoje tautiniam univer
sitetui (lenkų) Vilniuje. Tuo tarpu lenkų 
spauda mirga nuo antilietuviškų straipsnių. 
Lenkijoje, eilinis pilietis pradeda atžagariai 
į lietuvius žiūrėti. Padėčiai taisyti nėra vilčių. 
Lietuvoje komunistai dabar turi fotelius 
išsidalinti, valstybė, o juolab tauta jiems tik 
priemonė šitai atlikti. Opozicija pairus ir 
rimto pavojaus pozicijai nesudaro. Lietuva 
rieda į Rytus, kuriems bus nesunku ją „pa
globoti“ ir išlaikyti antitautines jėgas Lietu
voje. Tikrai liūdna ir skaudu.

Tačiau punskiečiai pasiprašė (50.000 
dol!) Punsko kultūros namams išbaigti. Tai 
pinigų metimas į balą. Tų namų valsčius 
nebus pajėgus išlaikyti (per dideli) ir galop 
namas pereis į valstybės rankas, o ir taip jau
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yra jos dispozicijoje. Ką gi, dauguma nu
sprendė, bet nevisuomet dauguma daro 
protingus sprendimus. Siunčiu Jums linkėji
mus. g

Miela Sese Ječiene,

-savo bibliotekoje radau tik vieną Mūsų Vyčio 
egzempliorių, o jūsų vardas ir adresas pažy
mėtas Administracijos vietoje. Todėl Jums 
rašau šį laišką.

Siunčiu Jums dvi nuotraukas, kurias aš 
fotografavau Vilniuje. 1992 metų gruodžio 
mėnesio 17 dieną skautai, akademikai skau
tai, ir svečiai susirinko Vilniuje pas Kalifor- 
nietes Tiną Petrušytę ir Mirandą Pranckaitę. 
(Tina ir Miranda 1992 metų vasarą stovyk
lavo Europos Rajono stovykloje, o nuo 

rudens jos gyvena ir dirba Vilniuje.) Tą 
vakarą jos suruošė Kalėdinį "spaghetti" balių. 
Pirma nuotrauka, T92-12-23, vaizdas to 
baliuko. Kairėje pusėje matosi Audrius 
Remeikis. Antroje nuotraukoje, T92-12-24, 
Monika Girčytė ir senj. Rolandas Kačinskis. 
Ši nuotrauka gal geriau tiktų Skautų Aide, 
nes ją mes specialiai surežisavom tam tikslui. 
Vis dėl to, gal rasit vietos atspausdinti šias 
nuotraukas sekančiam Mūsų Vyčio nume
ryje?

Linkėjimai Jums ir Broliui Kęstučiui. 
Skaičiau Drauge, kad jis bus ASS Stovyklos 
viršininkas. Sėkmės!

Ad Meliorem!

ps. iii. Tomas Dundzila

„Suvažiavimas“ Lietuvoje. Los Angeles ASD narės Tina Petruškytė ir Miranda Frankaitė suruošė akademikų skautų 
subuvimą, kuriame dar dalyvavo iš Vokietijosfil. Tomas Dundzila ir fil. Audrius Remeikis iš Chicago’s. Dar dalyvavo 
vilniečiai Monika Girčytė ir Rolandas Kačinskas.

26

28



ASS Chicago’s skyriaus Korp! Vytis „Technologinės iškylos“ metu Michiana, Michigan’o valstijoje. Iš k stovi: 
vėliavininkas senj. Tomas Misiūnas, vicepirmininkas senj. Andrius Utz, iždininkas senj. Andrius Panaros, tėvūnas fil. 
Jonas Variakojis, pirmininkas senj. Dainius Brazaitis, ASS Chicago’s skyriaus pirmininkas fil. Rimas Griškelis. 
Atsitūpę iš k.:junj. Vilius Žukauskas, dainavimo koordinatorius fil. Vytenis Kirvelaitis, narys senj. Tomas Žukauskas.

IŠKYLA, DISKUSIJOS

Tęsdami skautų akademikų tradicijas 
(kas mėnesį turime bent vieną sueigą — 
narių suėjimą), ASS Čikagos skyriaus Korp! 
Vytis suruošė „Ideologinę iškylą“.

Iškyla vyko balandžio 2-4 dienomis senj. 
Andriaus Utz vasarnamyje, Michianoje. Šį 
kartą neturėjome bendro suėjimo su sesėmis. 
Norėjome šią sueigą turėti savo naudai, 
„male-bonding“. Nors dalyvių buvo nedaug, 
iškyla puikiai pasisekė, nes turėjome progą 
pabendrauti su savo „kolegomis“, atgaivinti 
ryšius su savo dalyviais, atnaujinti mūsų 
pasižadėjimą korporacijai. Iškyloje dalyvavo: 

ASS Čikagos skyriaus pirmininkas fil. Rimas 
Griškelis; Korp! Vytis valdyba — pirminin
kas senj. Dainius Brazaitis, vicepirmininkas 
senj. Andrius Utz, iždininkas senj. Andrius 
Panaras, vėliavininkas senj. Tadas Misiūnas, 
tėvūnas fil. Jonas Variakojis, dainavimo 
koordinatorius fil. Vytenis Kirvelaitis; senj. 
Tomas Žukauskas ir junj. Vilius Žukauskas.

Šioje iškyloje diskutavome Akademikų 
Skautų sąjūdžio Korp! Vytis praeitį, dabartį 
ir ateitį. Iškylą pradėjome fil. J. Variakojo 
paskaita „ASS ideologija ir tradicijos“. Skau
tai akademikai turi dvi tradicijų rūšis: dva
sines ir išorines. Dvasinių tradicijų yra devy-
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nios:
1. Lietuviškumas— esame lojalūs Lietu

vai, mūsų tautiečiams;
2. Akademiškumas — laviname savo 

protą, mokomės ir studijuojame;
3. Skautiškumas — mūsų šūkis „Dievui, 

Tėvynei ir Artimui“;
4. Nepriklausomumas — „laisvai“ gal

vojame, patys darome sprendimus be jokios 
įtakos;

5. Apolitiškumas — mes neremiame 
jokios politinės grupės, kaipo organizacija;

6. Tolerancija — išklausome kitų žmo
nių pasisakymus, jų nuomones.

7. Broliškumas/seseriškumas — esame 
broliai ir seserys vieni kitiems (šeimose, 
draugų tarpe, ir t.t.), juos gerbiame ir jais 
pasitikime;

8. Pareigingumas — turime atsakomybę 
savo studijoms, darbui ir šeimai, atliekame 
kas mums užduota, atliekame visas pareigas;

9. Blaivumas— anksčiau būdavo visiškai 
nenaudojama svaiginančių gėrimų; dabar 
galima (su saiku), pasibaigus oficialiai daliai.

Matote, kad mūsų organizacijos ideolo
giją sudaro nemažai punktų. Išorines tra
dicijas sudaro: akademikų šūkis (AD ME- 
LIOREM — Vis aukštyn, vis geryn; blynų 
balius (kandidatai atlieka savo kandidata
vimo darbelį); apklausinėjimai (kandidatai 
„laiko“ egzaminus, parašo ir apgina savo 
temą stojimui į korporaciją); metinė šventė 
(kurioje kandidatai pakeliami į tikrųjų narių 
eiles); krambambalučiai ir pan.

Toliau sekė dviejų vaizdajuosčių žiūrėji
mas. Pirmoji vaizdajuostė buvo apie V-ją 
Tautinę stovyklą, įvykusią 1968 metais Rako 
stovyklavietėje Michigano valstijoje. Baigę 
žiūrėti vaizdajuostę, diskusijose palyginome 
ir būsimas tautines stovyklas. Antroji vaizda
juostė buvo susukta ASS 50 metų sukakčiai 
paminėti (1974 m. spalio 19 d. „Dainavos“ 
stovykloje, Michigano valstijoje, skautų 

akademikų studijų dienų (stovyklos metu). 
Vaizdajuostėje matėme, kaip tėvas Jonas 
Kubilius, SJ, tapo ASD garbės nariu, o fil. 
Jonas Dainauskas tapo Korp! Vytis garbės 
nariu. Abi vaizdajuostės susuktos Algimanto 
Kezio.

Paskutinioji iškylos dalis buvo diskusijos 
apie fil. Jono Dainausko straipsnį „Kiek 
dabartinis ASS yra artimas SSD“ („Mūsų 
Vytis“, 1992 nr. 4). Senj. T. Misiūnas visiems 
perskaitė šį straipsnį. Bendras straipsnio 
apibūdinimas: fil. J. Dainauskaslygina Lietu
vos skautus akademikus su išeivijos skautais 
akademikais. Jis teigia, kad dabartinė ASS 
nėra tokia, kokia turėtų būti. Dabartiniai 
nariai netęsia ASS tradicijų ideologijos — jie 
pritraukiami ASS vienetų simbolių, jiems 
pasidaro patrauklūs išoriniai simboliai: 
juostelė (spalvos), ženklelis ir kaklaraištis. 
Savo kasdieniniame gyvenime nesivado- 
vaujam skautybės idėjomis. Po to turėjome 
labai ilgas diskusijas apie straipsnio pagrin
dinę mintį. Ideologinės iškylos dalyviai 
padarė šias išvadas: 1. fil. J. Dainauskas 
nepadarė tikro ryšio tarp ASS ir SSD; 2. 
Reikėtų turėti skautų akademikų ideologijos 
pasikalbėjimą su autoriumi, kad galėtumėme 
įžvelgti geresnį Korp! Vytis suvokimą; 3. 
autoriui esant ASS garbės nariu, turime 
pranešti savo veiklą jam iš anksto; 4. keičiasi 
laikai, keičiasi jaunimas — negalime savęs 
lyginti su nepriklausomos Lietuvos akademi
kais skautais.

Iškyla tęsėsi nepilnas tris dienas, kad 
galėtumėme turėti rimtąją ir ne tokią rimtą 
dalį. Tikimės, kad ši iškyla visiems dalyviams 
patiko ir kad ateityje vėl galėsime susirinkti 
kur nors ir padiskutuoti, kas mums yra 
svarbiausia, kas mums labai rūpi.

Dėkojame senj. Andriui Utz už jo šeimy
niškumą.

AD MELIOREM!
senj. Dainius Brazaitis
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ŽIEMOS STUDIJŲ DIENOS

Žmogaus gyvenimas susijęs su trimis 
elementais, kurie lemia jo pasaulėžiūrą — 
tai DIEVAS, TĖVYNĖ IR ARTIMAS. 
Būtent juos skautai pasirinko už vertybes, 
kurios suburia visą skautiškos ideologijos 
pagrindą. Lietuvos stud. sk. Korporacijos 
„Vytis!“ ir Akademikių Skaučių Draugovės 
rengiamų ŽIEMOS STUDIJŲ DIENŲ 
tikslas ir buvo suprasti bei pažiūrėti į DIE
VĄ, TĖVYNĘ, ARTIMĄ iš šių dienų 
pozicijos. Lietuvoje skautija tik atgimsta ir 
jauniems žmonėms svarbu išaiškinti skautiš
kąją ideologiją. Jokia organizacija, joks 
judėjimas ilgai negyvuos, jei nariai nesupras 
ir nežinos juos vienijančios ideologijos. Tuo 
labiau, gerai nesuprasdami jie negalės savo 
ideologijos populiarinti kitų žmonių tarpe.

Todėl Korp! „Vytis“ ir ASD mano, kad 
jų uždavinys aiškintis skautiškąją ideologiją, 
ją pritaikyti šiandienai.Tuo tikslu vasario 13- 
16 d. buvo suruoštos pirmos tokio pobūdžio 
ŽIEMOS STUDIJŲ DIENOS Lietuvoje. 

Kadangi tai buvo pirmas bandymas, tai labai 
plėstis nenorėjome ir apsiribojome Korp! 
„Vytis“ ir ASD narių dalyvavimu. Į Vilnių 
susirinko per 20 dalyvių. Programa susidėjo 
iš kelių dalių. Visų pirma buvo kalbama apie 
„Skautybę tarpukario Lietuvoje ir šiandie
ninėje Lietuvoje, jos supratimą, skautų 
santykį su visuomeninėmis gyvenimo sfero
mis (bažnyčia, mokykla ir t.t.). Antroje 
programos dalyje nagrinėjome DIEVO, 
TĖVYNĖS IR ARTIMO sampratas, 
tarnavimo supratimą joms. Ilgos diskusijos 
iškilo, kaip vaikui įskiepyti DIEVO, TĖ
VYNĖS IR ARTIMO meilę, ką daryti, kai 
vaikas pasako „Aš nemyliu Tėvynės“.

Pabuvę dvi dienas Vilniuje, pratęsti 
DIENAS išvažiavome į Dzūkiją, į seną 
dzūkišką kaimo trobą. Mes turime tokią 
tradiciją, kad kai naujas žmogus susiduria su 
studentais skautais, tai „seniams“ tenka 
garbė juos pakrikštyti. Krikštynos — tai ilgas 
ir labai sudėtingas procesas (naujokui), tuo 
labiau jei jos išpuola žiemą, kai upelio van
duo šaltas... O Nomeda Bepirštytė vasario

Žiemos studijų dienų dalyviai Vilniuje, 1993.2.13. Foto R. Kačinsko.
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15-ąją įsimins ilgam. Tos dienos vakare, 
laužui ir žvaigždėms liudijant, ji davė ASD 
tikrosios narės priesaiką ir gavo spalvas. 
Grįžus į troba, mūsų jau laukė vaišių stalas, 
karšias vynas ir linksmos dainos. Ant stalo 
buvo atneštas tortas su viena žvakute, kas 
simbolizavo pirmąsias ŽIEMOS STUDIJŲ 
DIENAS, iššautas šanpanas, sugiedota „Tau
tiška giesmė“ ir „Ilgiausių metų“. Taip 
prasidėjo 75-ųjų Nepriklausomybės metinių 
minėjimas.

Pasibaigė ŽIEMOS STUDIJŲ DIE
NOS, išsiskirstėme po namus. Studentai 
skautai veikia pilnus tris melus ir per šiuos 
metus kuriamos tradicijos, sudaroma metinė 
veiklos programa. Manau, kad gimė nauja 
tradicija, kuri bus įdomi ir naudinga.

Korp! Vytis pirmininkas 
senj. Rolandas Kučinskas

IŠ BOSTONO:

1993 m. kovo 7 d. įvyko Bostono Baltijos 
ir Žalgirio Tuntų metinė Kaziuko Mugė, ku
rioje dalyvavo ir Bostono akademikų skautų 
skyrius. Sekdami tradicijas, junjoras Jonas 
Valiulis ir t.n. Rūta Kalvaitytė pagamino 
skanų naminį krupniką Kaziuko Mugei ir 
pravedė akademikų skautų stalą Mugėje, 
kuris gražiai pavyko, tai galite matyti iš 
dalyvių veidų.

Bostono akademikų skyrius turi gražią 
grupę junjorų ir kandidačių, skyrius tikisi 
gausiai dalyvauti šios vasaros Jubiliejinėje 
stovykloje, kuri įvyks Rako skautų stovyk
lavietėje Michigan valstijoje.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Vienintelė lietuvaitė šio pavasario ge
gužės 22 d. Concordia University baigusiųjų 
sąraše — tai Taiyda Rudaitytė. Ji apvaini
kavo savo studijas, gaudama bakalauro 
diplomą iš College of Education (pradinės 
mokyklos pedagogikos).

Savo mokslus pradėjusi Čikagos Mar
quette Parko pradžios mokykloje ir tęsusi 
Maria High School, Taiyda lankė ir baigė 
Kristijono Donalaičio šeštadieninę mokyklą 
ir gimnaziją. Toliau gilino lietuvių kalbos ir 
istorijos studijas Pedagoginiame lituanistikos 
institute, kurį baigusi, pradėjo mokytojauti 
Maironiošeštadieninėje mokykloje Lemonte. 
Joje moko antrąjį skyrių jau 5 metai. Nepai
sant intensyvaus mokslo, Taiyda randa laiko 
įvairioms vadovavimo pareigoms jūrų skau
čių Nerijos tunte, skautų akademikų valdy
boje ir šokių grupėse: Grandyje — 5 metus 
ir Spindulyje paskutiniuosius 5 metus.

•

MOKSLĄ APVAINIKAVO 
DIPLOMU

Gailė Karina Sabaliauskaitė baigė Loy
ola universitetą Honors Cum Laude baka
lauro laipsniu iš chemijos. Gailė buvo mo
kyklos garbės sąrašuose ir apdovanota "Illi-
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Gailė Karina Sabaliauskaitė

nois Institute of Chemists" žymeniu. Pri
klausė Fizikos klubui, Lietuvių klubui, "Hon
ors Student Association" ir "AED-Premed 
Honor Society”. Ji buvo mokinių asistentė 
fizikos bei chemijos klasėse, fizikos laborato
rijos "T.A." ir savanoriškai dirbo kaip padė
jėja St. Francis ligoninėje Evanstone.

Lankydama universitetą, dvejus metus 
dirbo ir toliau dirbs kaip biochemijos tyrinė
toja, bandant surasti kraujo pakaitalą. Savo 
tyrimų rezultatus pristatė Argonne National 
laboratorijų "ACS" konferencijoje Milwau
kee, WI ir San Francisco, CA.

Gailė lankė ir baigė Kr. Donelaičio pra
džios bei aukštesniąją lituanistinę mokyklą, 
priklausė Grandies ir Vilties tautinių šokių 
grupėms, yra jūrų skaučių gintare ir akade
mike skautė. Šią vasarą Gailė planuoja tęsti 
medicinos studijas Loyola universiteto Stri- 
tch medicinos mokykloje.

BAIGĖ ILLINOIS
UNIVERSITETĄ

Illinois universitetas Čikagoje gegužės 8 
d. įteikė diplomus šį pavasarį studijas baigu
siems absolventams. Jų tarpe bakalauro 
diplomą Marketing and Management srityje 
gavo t.n. Vida Damijonaitytė

Vida yra su pagyrimu baigusi Čikagos 
aukštesniąją lituanistinę mokyklą ir Pedago
ginį lituanistikos institutą. Per visą studijų 
laikotarpį aktyviai dalyvavo akademikų 
skautų veikloje, eidama studenčių skaučių 
vieneto Čikagoje pirmininkės, iždininkės, 
sekretorės ir junjofių globėjos pareigas. 
Daug metų šoko tautinius šokius „Grandies“ 
ir „Vilties“ ansambliuose. Dalyvavo Lietuvių 
jaunimo sąjungoje ir Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresuose bei stovyklose.

Diplomo gavimo proga, tėveliai gegužės 
16 d. suruošė Vidai šaunų pobūvį, dalyvau
jant jos ir šeimos apie 50 draugų. Tolimesnes 
studijas magistro laipsniui (Marketing Com
munication) nuo rudens Vida pradės Roose
velt universitete, Čikagoje.

Br. J.
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Fil. ANATOLIJUS MILŪNAS yra 
paskirtas į „Illinois — Michigan kanalo 
tautinio palikimo koridoriaus“ apsaugos 
komisiją ir pradėjo eiti pareigas.

Fil. VYTAUTAS ČERNIUS jau antri 
metai dirba Vytauto Didžiojo Universitete 
Pedagogikos centro direktoriumi vasaros 
metu Kaune. Jis vadovauja mokytojų patobu
linimui, ruošia planus mokytojų paruošimui 
Lietuvoje. Jo parašyta knyga mokytojams 
sulaukė labai gero įvertinimo ir naudingai 
vartota mokytojų. Jau paruošė naujos knygos 
„Mokytojo Žinynas“ rankraštį, kurį šią 
vasarą išleis Vydūno Fondas Kauno spaustu
vėje.

Fil. A. MUSTEIKIS, sociologas, dėstęs 
daugelį metų socialinius mokslus D’Youville 
kolegijoje, šiuo metu jis profesoriauja Vy
tauto Didžiojo Universitete Kaune, rašo 
grožinę literatūrą.

VIKTORAS KUTORGA gimė 1920 
m. sausio 4 d. Peterburge, gydytojų šeimoje. 
Tėvai grįžo į Lietuvą, gelbėdamiesi huo 
teroro ir chaoso Rusijoje, kai Viktoras buvo 
dar mažas. Vaikystė prabėgo gražiose Kačer
ginės apylinkėse ir Kaune. Baigęs Kauno 
berniukų gimnaziją, turėdamas tik 16 metųjis 
įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto medi
cinos fakultetą. Buvo aktyvus skautas. Jo 
pirmasis rašinys pasaulėžiūros tema „Dievui, 
Tėvynei ir artimui“ buvo išspausdintas skau
tų jaunimui skirtame žurnale 4 dešimtmetyje. 
Skautybės idealams Viktoras Kutorga liko 
ištikimas visą gyvenimą. Todėl jis aktyviai 
įsijungė į atgimstantį skautų judėjimą 1989 
m., dalyvavo šios organizacijos atkuriamojoje 
konferencijoje, skautų vasaros stovyklose.

Fil. MILDA ARLAUSKIENĖ s.m. 
Jubiliejinėje stovykloje bus jūrų skaučių 
veiklos koordinatore. Savo skautišką veiklą 
pradėjo Chicagoje, vėliau Detroite ir dabar 
Minneapolyje,kur prisidėjo prie LB skyriaus 
įkūrimo, buvo pafydovė ir vertėja Lietuvos 
komandai 1991 m. International Special 
Olimpics žaidynėse. Lietuvos laisvinimo 
laikotarpyje daug darbavosi informuodama 
vietinę spaudą ir televiziją apie įvykius Lietu
voje. Dabar dirba vietos pradžios mokykloje 
Special Education srityje. Sesė Milda kelis 
metus sėkmingai vadovavo Chicagos A.S.D. 
skyriui iki išsikėlimo į Detroitą.

MARUA KAZAKATHENĖ, Water- 
burio skaučių židinio sekretorė, atsiuntė 
$100,- čekį, kuris yra skirtas Vydūno fondui, 
Mažosios Lietuvos kultūros išlaikymo reika
lams. Minėti pinigai bus sunaudoti leidimui 
Vydūno knygelės MANO TĖVYNĖ 
reikalams, kuri yra leidžiama Vydūno sukak
čių proga.

Fil. KAROLIS BERTULIS atšventė 
gražų 85 metų sukaktį. Sukaktuvininkas gimė 
1907 metais Žemaitijoje, Pipirų kaime, 
Akmenės valsčiuje pasiturinčio ūkininko 
šeimoje. Mokėsi Viekšnių ir Šiaulių gimnazi
jose, vėliau Kauno Aukštesniojoje Technikos 
mokykloje, ją baigęs dirbo techniku karo 
aviacijoje. Ilgesnį laiką dirbo su architektu 
Vytautu Žemkalniu-Landsbergiu Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Technikos skyriuje. Ten 
buvo suprojektuoti dideli darbai: L. R. 
Kryžiaus klinikos Žaliajame kalne Kaune, 
perplanuota L. R. Kryžiaus ligoninė Kaune 
ir kiti svarbūs darbai Klaipėdoje, Birštone,
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Aukšt. Panemunėje, Vilniuje, Varėnoje. 
Pasitraukęs su šeima į Vokietiją, vadovavo 
Augsburgo gyvenamųjų namų atstatymui D. 
P. stovyklose. Čia rado laiko vadovauti 
tuntui ir skautų vyčių „Geležinio Vilko“ 
būreliui. Į J.A.V. atvyko 1950 m. dirbo J. 
McDonald Eng. Co. Chicagoje, įsitraukė į 
AS.S. skyriaus veiklą, Vydūno Fondą, bend
radarbiavo Mūsų Vyčio puslapiuose.

• CHICAGOS AS.S. Skyrius (pirm. fil. 
R. Griškelis) sėkmingai pravedė Kaziuko 
Mugėje knygų ir suvenyrų pardavimą Jau
nimo Centre. Buvo parduota prekių virš 
$1000,- sumoje. Visos mugės komendantu 
buvo fil. Dr. Mindaugas Griauzdė. Mugė 
gerai praėjo. Buvo laimingi gausūs lankytojai 
ir ruošėjai — Chicagos skautų tuntai ir 
AS.S. skyrius.

• FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUN
GOS Los Angeles Skyrius ir vėl iškvietė 
Chicagos Antro Kaimo aktorius (seniūnas fil. 
E. Butėnas) suruošti du spektaklius gegužės 
mėnesyje. Jų pasirodymas gerokai pragied
rino žiūrovų nuotaikas.

• Fil. ZITA SODEIKIENĖ paruošė 
Algimanto Mackaus poezijos rinkinį lietuvių 
ir anglų kalbomis. Pramatoma išleisti knygą 
su Algimanto Kezio nuotraukomis

• Kapt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 
iškeliavus į Amžinybę, šeima ir artimieji 
suaukojo aukų, kurios buvo velionio atmini
mui ir jį pagerbti. Iš gautų sumų $225,- buvo 
paskirta Vydūno Fondo reikalams.

• CHICAGOS Filisterių skautų skyrius 
vasario 19 d. suruošė vakaronę su Vilniaus 
Universiteto rektoriumi prof. R. Pavilioniu. 
Vakaronė buvo gausi dalyviais Balzeko 
Muziejaus Gintaro salėje. Preligentas kalbėjo 
tema „Aukštojo mokslo padėtis ir perspek
tyvos nepriklausomoj eLietuvoje“ .Moderato
riumi buvo fil. Dr. T. Remeikis.

AUSTRALIJA

A.a. Aldona Šleževičiūtė-Adomėnienė, 
pasižymėjusi skautų veikėja, mirė Sidnyje 
1992 m. lapkričio 4 d. Velionė, gimusi 
Kaune 1922 m. gegužės 19 d. buvo „Aušros“ 
mergaičių gimnazijos auklėtinė, Vytauto 
Didžiojo universitete lankiusi cheminės 
technologijos fakultetą. Dėl II D. karo įvykių 
ji nesuskubo išlaikyti baigiamųjų egzaminų. 
Pokarinėje Vokietijoje, ištekėjusi už Alfonso 
Adomėno, gyveno Greveno DP stovykloje. 
Australijon su vyru Alfonsu, dukromis Rita, 
Dalia ir sūnumi Linu atvyko iš Britanijos, 
ten su šeima praleidusi devynerius metus. 
Australijoj pirmiausia įsikūrė Sidnyje, Ep- 
pingo priemiestyje. Velionė skautišką veiklą, 
pradėtą „Aušros“ mergaičių gimnazijoje, 
nutrūkusią su studijomis Vytauto Didžiojo 
universitete, atnaujino Sidnyje, eidama 
skautų židinio kanclerės pareigas, įsijung
dama į akademikų skautų eiles. Gedulines 
Mišias atnašavo ir į Rookwoodo kapines 
palydėjo lietuvių kapelionas kun. Povilas 
Martūzas. Kaimynų vardu su velione atsis
veikino Elena Jonaitienėj skautų fil. Balys 
Barkus, moterų draugijos — Tamara Vingi- 
lienė ir velionės jaunų dienų bičiulė Elena 
Karazijiene
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