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LSS VADOVYBĖS SVEIKINIMAS
AKADEMINIUI SKAUTŲ SĄJŪDŽIUI

Mielos Sesės, Mieli Broliai, Kolegos ir Kolegės
Užsienio lietuvių skautijos ir jos vadovybės vardu sveikinu jus visus švenčiant
Akademinio Skautų Sąjūdžio 70 metų gyvavimo sukaktį.

70 metų ilgas laikas. Nedaug organizacijų sugebėjo tiek ilgai išsilaikyti. Šios
sukakties proga sveikinu visus sąjūdžio narius išauginusius ir išlaikiusius sąjūdį
kokį šiandien matome ir didžiuojamės.
Jūsų veiklumas atsispindi ir Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybėse bei
lietuviško jaunimo auklėjime. Tad specialus sveikinimas ir padėka visiems ASS
nariams, kurie turite pareigas skautų ir skaučių vienetuose, lituanistinėse
mokyklose, Lietuvių Bendruomenėje ir kitose pareigose.

Akademiniam Skautų Sąjūdžiui linkiu dar ilgai išsilaikyti aktyviu ir būti
pavyzdžiu kitiems. Dirbkite kartu ir visur. Nebijokite kontroversijų, jos dažnai
išeina į naudą.
Ad Meliorem!

v.s. fil. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos Pirmijos pirmininkas

SPALIO 16-JI
Sveikinu jus, sesės ir broliai, Lietuvos Skautų Sąjūdžio pirmosios studentų
skautų ir skaučių draugovės įsteigimo 70 metų proga.
Džiaugiamės, kad mūsų Sąjūdis per tuos metus išaugo ir nariai paplito po visą
pasaulį. O, po 50 metų uždraustos veiklos Lietuvoje, vėl atsikūrė ASD ir Korp!
Vytis Lietuvos universitetuose.
Duodami skautų ir skaučių įžodį, mes pasižadėjome tarnauti Dievui, Tėvynei
ir Artimui. Šiais jubiliejiniais metais prisiminkime savo pažadus ir sugrįškime į
prasmingą veiklą padėti mūsų broliams ir sesėms, kuriems yra reikalinga pagalba
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Padėdami savo artimui, padėsime Tėvynei ir
vykdysime Dievo valią.
Visos vadijos vardu, Eugenijus Vilkas ir aš, linkime jums tvirtos veiklos ir
geresnio rytojaus.
s. fil. Gediminas Leškys
Lietuvių Skautų Sąjungos
ASS Vadįjos pirmininkas
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AKADEMINĖS SKAUTUOS SUKAKTIS
JURGIS GIMBUTAS
1.
Pirmasis* akademinės skautijos vie
netas įsikūrė Lietuvos universitete Kaune
1924 m. Tai buvo mišri studentų ir studen
čių skautų draugovė, kurios nariai galėjo
būti ir kurios nors kitos korporacijos na
riais. Steigėjų tarpe buvo D. Kesiūnaitė, J.
Damauskas, P. Jurgėla, J. Kazakevičius ir
kiti. Po kelių metų aštriau pradėję reikštis
priešingumai tarp politinių grupių persi
metė ir į draugovę. 1930 m. vieton jos
susiorganizavo Studenčių skaučių draugovė
(toliau SSD) ir studentų skautų korporacija
Vytis. Jų nariai jau nebegalėjo būti ir
kitose korporacijose. Po devynerių metų
SSD turėjo apie 200, o Vyčio korp. 101
narius. Skautai akademikai dalyvavo bend
rinėse Vytauto D. universiteto studentų
organizacijose, kaip studentų atstovybėje,
chore, sporto klube. Skautai akademikai
buvo artimai susirišę su Lietuvos Skautų
Sąjunga, daug kas dirbo vaikų vienetuose,
bet korporacijos nebuvo LSS padaliniai.
Savo veikloje laikėsi skautiškųjų principų,
sueigose negėrė ir nerūkė, ekskursuodavo
gamton ir vasarą stovyklaudavo. Turėjo
atskirus būrelius: menininkų, šachmatinin
kų, sporto, šaudymo, jūrininkų, atsargos
karininkų. Kartą korp! Vyčio būrelis lai
mėjo studentų sportinio šaudymo rungty
nėse pirmąją vietą, nurungdamas ir atsar
gos karininkų Ramovės korporaciją. 19381939 m. vytietis A. Jurskis, vėliau pro
fesorius ir Sibiro kankinys, buvo išrinktas
V.D.U. Studentų atstovybės pirmininku.
Vilnių atgavus, abi skautiškosios kor
poracijos įsikūrė Vilniaus universiteto
* Perspausdiname paskaitos santrauką iš Aidų
žurnalo.
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bendroje studentų ir studenčių draugovėje
(pirmininkė Julija Liesytė). Jie rado naujus
veiklos barus: šelpė nuo karo nukentėju
sius, padėjo atsikurti lietuviškoms mokyk
loms buv. Lenkijos okupuotame krašte,
surinkdami joms knygų ir mokslo priemo
nių, rengė lietuviškus pobūvius dar gerokai
lenkiškame mieste. SSD garbės narys prof.
Ig. Končius buvo pirmasis jau lietuviško
Vilniaus universiteto valdytojas.
Klaipėdos Pedagoginiame institute
1935 m. buvo įsteigta studentų ir studenčių
skautų draugovė. Jos vadovai buvo Rom.
Medelis ir Br. Jurgelevičiūtė. Draugovės
narių skaičius viršijo šimtą, o tai buvo apie
40% visų studentų.
Vyčio korp. ir SSD Lietuvoje turėjo
garbės narių, kurių pasirinkimas parodo
visuomeninę akademikų skautų orientaciją.
Jie nenorėjo pasiduoti nei Lietuvos Skautų
Sąjungos priklausomybei, nei valdančiosios
ar opozicinių partijų įtakai. Brangino aka
deminę autonomiją ir neieškojo protekcio
nizmo. Pirmieji garbės nariai buvo pirmasis
Lietuvos Skautų sąjungos šefas dr. Jurgis
Alekna (Gar prieš skautų s-gos suvalstybinimą), prof. kan. M. Merkelis, kiek vėliau —
rašytojas kun. J. Lindė — Dobilas, prof. St.
Kolupaila, prof. Ig. Končius, prof. kan. Bl.
Česnys (korp. globėjas universitete), kun.
Kr. Čibiras (globėjas Vilniaus un-te nuo
1940 m.); SSD garbės narės dar buvo S.
Čiurlionienė, V. Jonuškaitė, prof. J. Žilins
kas. Tai vis intelektualai, žavėję studentus
savo idealizmu, o kartais ir nenuoramiška
dvasia. Garbės narių eilėje nebuvo minis
trų, generolų ar turtuolių. Gal už tai gy
venimas atitinkamai atsilygino filisteriams:
nė vienas nepateko į aukštas valdžios
vietas, bet nemaža jų iškilo moksle ar
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Chicagos naujieji senjorai ir tikrosios narės su jų globėjais ir A.S.S. pirmininku fil.
G. Leškiu. Foto J. Variakojienes

Fil. Edmundui Korzonui įteikiamas gimtadienio tortas, iš k.: R. Likanderyt'ę E.
Korzonas, Dr. V. Kerelyte ir Dr. R. Variakojytė. Foto J. Variakojienes.
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profesijose. Vien tik Lietuvos universite
tuose buvo 18 asistentų ar profesorių,
išaugusių akademikuose skautuose.
Karo okupacijose žuvo ar buvo ištremti
Sibiran mažiausiai 24 skautai akademikai,
tarp jų jauni profesoriai: inž. Juozas Milvy
das, teis. Alg. Jurskis, teis. Vyt. Jurgutis.
Mykolas Naujokaitis pasižymėjo sovietinės
okupacijos rezistencijoje. Dar prieš karą
mirė moksle pasižymėjęs istorikas Paulius
Šležas, vienas iš korporacijos steigėjų. Iš
kitų filisterių, dirbusių Lietuvoje, prisimin
tini biologas V. Augulis (mirė Amerikoje),
inž. J. Daniliauskas (dabar Danys Kanado
je), prof. Stepas Kairys (mirė Kanadoje),
gyd. D. Kesiūnaitė (mirė Clevelande), dr.
H. Lukaševičius (mirė Floridoje), prof. dr.
Č. Masaitis, ekon. K Palčiauskas (mirė
Floridoje), teis. dr. Al. Flateris, muzikas
teis. Algis Šimkus, gyd. M. Budrienė, gyd.
Jonas Naujokaitis, red. B. Kviklys. Po karo
okup. Lietuvoje pasižymėjo moksluose ar
literatūroje bent šeši filisteriai.
1946-49 metais Vokietijoje studijavo
tūkstančiai lietuvių. Jų tarpe atgijo ir aka
deminė skautija, vėl subūrusi apie 200
studentų-studenčių. Tada ASS pirmininka
vo prof. Ig. Končius, (Smulkiau apie tą ir
kitus laikotarpius galima rasti Broniaus
Kviklio 1954 m. išleistoje knygoje „Akade
minė skautija“). Peršokdami jau geriau
prisimenamus akademinės skautijos metus
Amerikoje ir Kanadoje, dar paminėsime
Akademinės skautijos leidyklos darbus.
Dar prieš leidyklai susiorganizuojant, ASS
1952 m. išleido A. Schroeterio 1553 metų
„De Fluvio Memela Lithuaniae“ faksimi
linę laidą su plačiu prof. St. Kolupailos
įvadu, o 1953 m. — St. Šalkauskio „Skau
tai ir pasaulėžiūra“ III laidą, kurioje filoso
fiškai pagrįsti skautiškosios ideologijos
principai. Pastaraisiais metais leidykla
išleidos knygas, kurių naujausioji yra Ste
pono Kolupailos monografija. Leidyklai
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vadovavo R. Dirvoms. Nuo 1951 m. ASS
leidžiamo „Mūsų Vyčio“ žurnalo pirmuoju
redaktorium buvo Br. Kviklys, o dabar
redaguoja V. Mikūnas. Skautų akademikų
Vydūno fondas per 41 metus sutelkė per
544,405 dolerių ir išdalijo studentų stipen
dijoms, lietuviškoms knygoms leisti, premi
joms. Jam vadovauja V. Mikūnas. Kasmet
rengiamos stovyklos sutelkia ne tik organi
zacijos narius, bet ir jų šeimas bei draugus.
ASS centro valdybai dabar pirmininkauja
Ged. Leškys.
Jau išeivijoje baigė universitetus ir
pasižymėjo eilė filisterių: dail. prof. Br.
Jameikienė, prof. dr. I. Užgirienė, inžinie
riai daktarai A. Avižienis, V. Klemas, A.
Kliorė, A. Kulpavičius (architektas), St.
Matas, R. Viskantas, dail. K. Zapkus, prof,
dr. Br. Vaškelis, buv. JAV LB Tarybos
pirm. inž. V. Kamantas, inž. A. V. Dundzila, inž. E. Vilkas, prof. dr. T. Remeikis.
Tai tik jų dalis. Apie kitus mažiau žinome.
Mūsų pageidavimas visiemsjaunesniesiems
akademikams skautams ir filisteriams:
nenutolkite nuo lietuvių bendruomenės,
kad ir po dešimties metų, vėl švęsdami
sukaktį, jūsų nepamirštume. Kitas pageida
vimas, taikomas ypatingai dar studijuojan
čiam skautiškajam jaunimui: susidomėkite
lituanistika. Turime daug technologų ir
gydytojų, o lietuvių mokslui ir kultūrai kelti
reikia daugiau istorikų, literatų, kalbininkų.
Ir šalia praktiškųjų profesijų galėtų būti
vietos lituanistinėms studijoms.
2.
1974 metų vasaros jubiliejinio ASS
suvažiavimo nutarimai, paskelbti Dainavos
stovykloje, įpareigoja akademikus skautus
„išvystyti kūrybingą akademinį veikimą,
skleisti lietuvių kultūros apraiškas kitatau
čių tarpe, išlaikyti visapusiškos lietuvybės
aspiracijas, siekti bekompromisinio Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo“. Tai yra
esminiai nutarimų uždaviniai. Džiugu, kad
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akademikų skautų pusės šimto metų jubi
liejiniai nutarimai koncentruojami į reikalą
ugdyti lietuviškąją kultūrą akademiniame
lygyje. Tikiu, kad mūsų subrendusių apsi
švietusių skautų tikrasis kelias į savąją
visuomenę ir į mus supančią Amerikos
visuomenę yra kaip tik toks. Kitaip sakant,
su šviesuolio dėmesiu lituanistikai, su rimtu
įsigilinimu į lietuvių kultūros praeitį, da
bartį ir kūrybą.
Lituanistika vadiname mokslų visumą
apie lietuvių tautos dvasinės srities kūrybą:
istoriją, kalbą, literatūrą, tautosaką, etno
grafiją, meną ir kt. Ta kryptimi pasuko ir
kelių pastarųjų metų „Mūsų Vyčio“ žur
nalo turinys. Prieš konkrečiau nagrinėjant,
kokiu būdu galima būtų daugiau sudominti
akademikus skautus lituanistika, pravartu
pažiūrėti, kokioje lietuvių išeivių visuome
nėje egzistuojame. Metams slenkant, to
kioje organizacijoje, kaip mūsoji, natūralu,
kad vyresniųjų skaičius prašoka jaunesniųjų
skaičių, nes subrendusio amžiaus skalė yra
ilgesnė už vaiko ir jaunuolio. Linkėdamas
mūsų šviesuoliams įsigilinti į lituanistiką,
turiu galvoje apsišvietusius žmones, euro
pietiškai tariant, inteligentus. Manau, kad
mūsų filisteriai ir dalis studentų tokie yra,
arba galėtų būti. Nesakau intelektualai, nes
ta sąvoka ne visada apima profesionalus.
Tačiau ir profesionalų pareiga būti šviesuo
liais.
Deja, yra tamsuolių tarp profesionalų,
net ir profesorių siaurose specialybėse. Tai
tokie, kurie nesidomi nei lituanistika, nei
kultūra platesniąją prasme, bet pasitenkina
tik savo specialybės lektūra bei populiariąja
spauda. Tokie nešviesuoliai susvetimėja
patys sau, pasidaro eiliniai kasdienio gyve
nimo vartotojai. Šiuo atžvilgiu akademi
kams skautams reikia budėti, kad mūsų
kilnusis šūkis Ad meliorem nebūtų tik
reklaminė etiketė.
Mūsų šviesuoliai, išėję savo jaunystėje

skautiškąją mokyklą, skiriasi nuo kitų tuo,
kad juose yra įdiegtas pasiryžimas būti ne
bet kokiu lietuviu, o tuo geresniuoju, kuris
siekia aukštesnių, prasmingesnių tikslų savo
gyvenime. Akademiškumo skraistė reika
lauja nesustingti, o vis siekti daugiau žinių
ir dalytis jomis su kitais. Bet kiek tokių
šviesuolių iš tikro turime? Ar nebus jie tik
išimtys? Nepaslaptis, kad mūsų prasimušusioje viduriniojoje kartoje neretai pasirodo,
kad juo turtingesnis, juo ir šykštesnis.
Įsijungimas į šviesuolių eiles reikalauja ir
laiko, ir pinigų. Žinoma, kalbu ne tik apie
skautus akademikus, bet aplamai apie
lietuvių išeivius, kuriuos yra paveikęs ame
rikoniškasis mamonos kultas. Iškeldami
akademiko skauto ir aplamai lietuvio
šviesuolio uždavinius savojoje visuomenėje,
išskiriame mums likimo uždėtą ypatingą
reikalą — lietuviškosios kultūros tęsimą ir
jos ugdymą, lituanistinių studijų puoselėji
mą ir tos srities mokslinę kūrybą.
Pastaraisiais metais pastebime Ameri
kos šviesuomenės susidomėjimą savo tau
tine kilme, etniškuoju paveldėjimu. Litua
nistikos studijos galėtų esmingai papildyti
tokį sąjūdį ir kartu kelti lietuvių kultūrinį
lygį bei svorį Amerikoje. Dabar gausiau
turime priemonių ir išteklių, nei jų turėjo
me prieš 45 metus. Tada čia beveik neturė
jome lituanistinės literatūros, nei savų
enciklopedijų, nebuvo nė lituanistinių ar
aplamai baltiškų studijų programų universi
tetuose. Dabar jau turime visa tai, svar
biausia, turime jaunesnių išsimokslinusių
lituanistų. Deja, neturime ištisos naujos
lituanistų kartos, kuri galėtų pavaduoti iš
šio gyvenimo pasitraukiančius. Latviai ir
estai išeivijoje mus gerokai aplenkė. Tatai
ryškiai matyti, pavyzdžiui, Journal of Baltic
Studies tomeliuose: iki šiol gal tik dešimta
dalis to akademinio žurnalo bendradarbių
buvo lietuviai. Dabar jau turime tokias
organizacijas lituanistikai puoselėti, kaip
5
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ChicagosA.S.S. skyriaus nariai po fil. J. Dainausko paskaitos. Foto J. Variakojienes.

70 metų A.S.S. sukakties minėjimo dalis dalyviu ' emonte. Foto J. Variakojienes.
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Lituanistikos institutas, Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademija, Association for the
Advancement of Baltic Studies, Lietuvos
Istorijos draugija. Turime Lietuvių Fondą
ir kelis mažesnius fondus, skiriančius lėšų
lituanistikos mokslo veikalams parašyti ir
išleisti. Lituanistikos institutas buvo atkur
tas Amerikoje buvusiųjų Lietuvos profeso
rių su 26 nariais. Dabar jis turi per šimtą
lituanistų, kurių didžioji dalis yra pajėgūs
dirbti ir yra pasiekę aukštų mokslinių
kvalifikacijų. Turime potencialą minėto
sioms organizacijoms augti, jei nepasiduosim apatijai ir materializmui.
Labai svarbu, kad turime porą aukštes
nio lygio lietuviškų žurnalų, be to, angliš
kasis „Lituanus“. Turime trejetą serijinių
leidinių, kurie daug vietos skiria lituanisti
kai, būtent: Lituanistikos Darbus, LKMA
Metraščius bei Suvažiavimų darbus. Be to,
Pabaltijo studijų puoselėjimo draugijos
leidiniai (anglų kalba). Tik ar pakankamai
pasinaudojame tais leidiniais ir žurnalais?
Sąlygos lituanistikai studijuoti dabar yra
geresnės, nei seniau. Suminėtuose leidi
niuose ir organizacijose pasireiškia eilė
akademikų skautų. Jų tikrai galėtų būti ir
daugiau: toks yra mano jubiliejinių linkėji
mų taikinys. Lituanistinio darbo laukai
platūs ir neišnaudoti. Kalbu tik apie litua
nistus išeivijoje. Lietuvoje jie dirba, kiek
galėdami, ir be mūsų pagalbos. Amerikoje
gali viskas baigtis su dabartine vyreniąja ir
viduriniąja karta, jei pastaroji nesusitelks ir
ne pasirūpins lituanistų prieaugliu. Naujųjų
išeivių gal tik pusė yra Lietuvių Bendruo
menėje. O koks nuošimtis mūsų jau Ameri
koje priaugusios kartos yra Lietuvių Bend
ruomenėje, kiek jų skaito lietuviškąją
spaudą ir knygas, kiek jų duoda lietuvių
fondams?
Analizuojant dabartines lituanistinio
darbo sąlygas ir uždavinius Amerikoje,
negalima izoliuotis nuo Lietuvos. Mūsų

tautiečiai tėvynėje labai daug dirba litua
nistikai ugdyti. Mes mokame skaityti ir
tarp eilučių, atskirti tiesą nuo propagandos.
Tik sąžiningai studijuodami Lietuvos litua
nistų darbus, galėsime pastebėti tas spra
gas, kurias turėtume užpildyti, gyvendami
čia mokslo laisvėje. Jei nustotume kultūri
nių kontaktų su Lietuva, mūsų lituanistikos
darbai galėtų nusmukti iki anachronistiškų
„rato išradimų“. Mūsų jaunesniajai kartai
tos galimybės yra kiek geresnės, nei vyres
niesiems. Pasitaikančias progas aplankyti
Lietuvą studijų tikslais reikia rimtai svars
tyti, nepasiduodant emocijoms.
Grįžtant prie pagrindinių jubiliejinių
linkėjimų — įsigilinti į lietuvybę per litua
nistines studijas, — galima skirti dvi pako
pas: pirma, susipažinti su lituanistikos
pagrindais, antra, moksliškai dirbti čia
prieinamose lituanistikos srityse.
Susipažinimui, arba apsišvietimui,
žinoma, jau po šeštadieninių lituanistikos
mokyklų turime šias galimybes:
1) skaityti kultūros žurnalus ir vieną
kitą lietuvišką laikraštį; pirkti ir skaityti po
keletą lietuviškų knygų kasmet;
2) domėtis lietuviškomis kultūrinėmis
organizacijomis ir įsijungti į kurią nors,
neskaitant savojo Akademinio Skautų
Sąjūdžio;
3) lankyti lietuviškus renginius, ypač
paskaitas, seminarus, vasaros stovyklas;
4) lankyti lietuvių kalbos ir kitokius
lituanistikos kursus universitetuose, kur yra
tokia galimybė.
Reikia suprasti, kad bet ką skaityti,
pvz., tik aktualijas laikraščiuose, dar nėra
intelektualinė skaityba. Tik aukštesnio
lygio lektūra yra tikra skaityba. Tatai taiko
ma ir lituanistikos studijoms. (Apie tokį
skaitymą, kuris žadina mąstymą, apie inte
lektualinį analfabetizmą ir kaip to išvengti,
iš esmės parašyta dr. Juozo Girniaus kny
goje „Idealas ir laikas“).
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Jeigu toksai elementarus ir minimalus
dėmesys lietuvių kalbai ir kultūrai, kaip
suminėjau, galėtų patenkinti ne vieną čia
augusį lietuvį jaunuolį, tai skauto filisterio
smalsumas ir veržlumas neleis sustoti toje
pirmojoje pakopoje. Akademiškų ambicijų
šviesuoliui iškils nenumaldomas noras
įsigilinti į kurią nors lituanistikos šaką. Ne
tik humanitarui, bet ir kitų profesijų švie
suoliui yra natūralu pamėgti tą ar kitą
humanitarinę sritį, pavyzdžiui, istoriją,
menotyrą ar literatūrą. Čia jau pakiltume
į aukštesniąją lituanistinių studijų pakopą.
Rūpėtų ne tik gerai susipažinti, bet ir
savuoju įnašu prisidėti — rašyti, kalbėti,
diskutuoti, ypatingai su jaunimu. Toksai
lituanistas mėgėjas jau susidarys savo
pamėgtosios srities biblioteką, pasinaudos
ir kitomis bibliotekomis, prenumeruos
lietuviškus ir kitų kalbų specialius leidinius.
Jis lankys ir mokslinius suvažiavimus,
įsijungs į atitinkamą organizaciją, kur
priimami ne tik jau pasižymėję mokslinin
kai, bet ir aspirantai. Visuomeniškai nusi
teikęs lituanistikos aspirantas neužsidarys
savo namuose, o atvers duris jaunimui,
pagelbės jam, nurodydamas literatūros,
paskolins savo retesniuosius leidinius. Tai
ne vizija, o realus gyvenimas, nes turime ne
vieną filisterį, kurie jau eilę metų vykdo
lituanistikos misionieriaus uždavinius. Tik
reikia daugiau tokių, kad mūsų knygų ir
žurnalų leidėjams nebereiktų skųstis skaity
tojų mažėjimu. Lietuviškieji piniginiai
fondai neturėtų stokoti gerų kandidatų
stipendijoms lituanistikai studijuoti, kad ir
kaip šalutinę šaką. Sukuriant gyvesnį litua
nistinį sąjūdį Amerikoje, bus daugiau
prasmės pasitempti ir jau užsirekomen
davusiems lituanistams mokslininkams, kad
patenkintų kylantį pareikalavimą naujiems
mokslo veikalams. Jei savo laiku istorikai
nagrinėjo ir tebenagrinėja lituanistinį sąjūdį
XIX a. Mažojoje Lietuvoje (buv. Rytprū
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siuose), tai ateities istorikams turėtume
palikti dėmesio vertą lituanistinį sąjūdį
Amerikoje XX amžiaus antrojoje pusėje.
Dera prisiminti „Akiračiuose“ iškeltą
istoriko dr. Juozo Jakšto mintį: jei Lietuvos
istorikas įveikia sunkumus svetimoje aplin
koje ir stoja į istorijos mokslo darbą, tai jis
savo darbuose labiau pakryps į bendrą
istorinį vyksmą. Jis links supinti savo krašto
istoriją ar bet kokią tyrinėjimo sritį su
visuotiniu vyksmu. Tą mintį galima pra
plėsti ir į kitus lituanistinius mokslus.
Turint galimybę susipažinti ir su kitų tautų
specifika, atsiveria platesnė perspektyva ir
gilesnis žvilgsnis. Tokios galimybės tuo
tarpu yra ribotos Lietuvoje dirbantiems
lituanistams. Tad prie minėtųjų linkėjimų
lituanistiniam sąjūdžiui ugdyti reikia pridėti
dar šį: išnaudokime turimąją laisvę ir
išteklius pažinti pasaulinę literatūrą, susiju
sią su pasirinktąja lituanistikos sritimi.
Pasimokysime, o gal rasime progų parodyti
daugiau lituanistikos lobių ir kitataučiams.
Dėl to dar kartą nukreipiame viltingą
žvilgsnį į Pabaltijo studijų puoselėjimo
draugiją, kuri įjungia į baltiškąsias studijas
ir kitų tautų mokslininkus. Mūsų kultūrinis
reiškimasis už lietuvių visuomenės ribų turi
kelti lietuvių tautos svorį pasaulyje.

Pabaigai dera vėl grįžti į Akademinį
Skautų Sąjūdį, ypatingai į filisterių sąjungą.
Dar neišnaudojome visų galimybių augti
skaičiumi, nes turime prieauglio studentuo
se, tik kaip jį sumobilizuoti? Reiktų pagal
voti apie lituanistikos mėgėjų sekcijas
filisteriuose kartu su studentais. Tokios
sekcijos galėtų užmegzti glaudžius ryšius su
atitinkamomis mokslinėmis draugijomis.
Sekcijų narių sąrašai galėtų pagelbėti
Lituanistikos institutui ir kitoms jau minė
tosioms draugijoms platinti savo leidinius,
kviesti svečius į suvažiavimus ar simpoziu
mus. Sudarytume platesnę visuomeninę
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atramą tiems, kurie jau ugdo mokslinę
lituanistiką. Skautams lituanistams pasida
rytų prieinamesnį specialistai ir jų bibliote
kos. Mano giliu įsitikinimu, akademinių

polėkių organizacijai reikia dar giliau
įprasminti savo egzistenciją. Siūlomasis
lituanistinis sąjūdis yra reali ir svarbi lietu
viškosios veiklos sritis.

Chicagos F.S.S. valdyba surengusi pobūvį Jaunimo Centre. Foto J. Vari akojienes.

Korp Vyties! Ideologinis Savaitgalis. Iš k.: K Nedis, A. Panaras, D. Brazaitis, L.
Kasparaitis, R. Chiapetta, D. Pavilionis, E. Slivinskas, A. Utz, V. Kirvelaitis, J.
Variakojis ir K Jėčius.
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1994
Akademikų
stovykla
Medininkuose
rugpjūčio 6 d.

Mieli sesės ir broliai akademikai,
Sveikiname visus su artėjančiu Akademinės Skautijos Jubiliejumi!
Per tuos metus Akademinė Skautija nuėjo ilgą kelią, išlaikė visus
išbandymus, įveikė sunkumus. Iš vienos draugovės išaugo j Sąjūdį,
vadovaudamasi obalsiu „Ad Meliorem!“ augino skautų vadovus, gilino
skautybės ideologiją, saugojo ir ugdė lietuvybę.
Šiandien mes norime Jus visus pasveikinti nuėjus tokį ilgą kelią,
pasidžiaugti kartu su Jumis. Linkime nesustoti ir toliau eiti pasirinktu
keliu. Sėkmės Jums jūsų kelyje!
Ad Meliorem! Jaunieji Lietuvos akademikai;
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Liuda Rugienėnė

VINGIUOTU SKAUTYBĖS KELIU
Lietuvių Skautų Sąjunga nėra tik jauni
mo organizacija į kurią susiburia jaunuo
liai, kad bendrauti, susidraugauti su lietu
viais, linksmai praleisti laiką stovyklose,
iškylose, sueigose. Lietuvių Skautų Sąjunga
yra jaunimo auklėjimo organizacija, kuri
formuoja gyvenimo filosofiją, tam tikrą
pasaulėžiūrą, padeda nustatyti prioritetus:
kurie dalykai gyvenime yra svabūs ir kurie
ne taip reikšmingi.
Mūsų ideologija yra aiški: tarnauti
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Iš paviršiaus
atrodo lengvai suprantama. Beveik kiekvie
nas skautukas/ė pasakys koks yra mūsų
šūkis. Jis ir ji prie vėliavų yra pasižadėję:
„Brangindami savo garbę tarnauti Dievui,
Tėvynei ir Artimui“ ir daugelį kartų girdėję
kitus tuos žodžius kartojant. Jei jų papra
šysi rimtesnio paaiškinimo, beveik iš karto
suklups. Dažnai net ir pačiam jo vadovui
neaišku. Jis niekad į skautų ideologiją
neįsigilino, ką tie žodžiai reiškia savo
asmenybėje neįprasmino, nepritaikė savo
galvosenai. Manau, kad tuo tikslu čia
šiandieną susirinkome: pasvarstyti ką kiek
vienam iš mūsų tie trys žodžiai reiškia ir ką
jie reiškia visiems, kaip organizacijai kartu.
Per L.S.S. septyniasdešimt penkerių metų
jubiliejaus šventę čia Čikagoje minėjau: jei
norime išsilaikyti organizacija, lietuviško
sios skautybės ideologiją turime vienodai
arba nors panašiai jaunimui aiškinti.
Pradėkime galvoti apie trečiąjį, nebūti
nai paskutinįjį mūsų ideologijos žodį:
Artimui. Ką reiškia tas žodis? Gyvenant
materialistinėje aplinkoje pagrindiniu
dėmesio centru yra individas. Šiais laikais
kai kreipiesi į jaunimą, prašydamas ką nors
atlikti, beveik visuomet turi įrodinėti kokia

jam bus nauda — bus smagu, bus įdomu,
daug išmoksi, įgysi patirties, susidraugausi
su lietuviais ir taip toliau ir taip toliau.
Mūsų vadovų pagrindinė motyvacija yra
aiškinant kokia bus jaunuoliui ar jaunuolei
asmeniška nauda. Mano jaunystės laikais
pasiaukoj imas Artimui buvo laikomas viena
iš aukščiausių vertybių, o pasiaukojimas
Tėvynei buvo net didvyriška. Su nepapras
tu įdomumu skaitėme apie Orleano Mer
gelę, žiūrėjome filmas apie įvairius drąsius
herojus, didvyriškumą. Antrojo Pasaulinio
karo laikais nebuvome turtingi, tai nerei
kėjo vienam su kitu daiktais konkuruoti,
nebuvo ir televizijos, tik filmose matydavo
me, kad yra žmonių, kurie prabangiai
gyvena, bet mūsų pasaulyje tokios realybės
nebuvo, užtad buvo labai svarbi asmenybė.
Gyvendami (Dievo Paukštelių) lage
riuose Vokietijoje, mes jaunimas tuoj pat
pastebėjome vieną dalyką, kad kai suvažia
vo įvairių klasių Lietuvos žmonės buvo
visai nesvarbu kokiuose namuose jie Lietu
voje gyveno ir kiek turto turėjo. Lageryje
lyg mažyčiai žiburėliai švietė asmenybės:
profesoriai, mokytojai, jaunimo organiza
cijų vadovai, kultūrininkai, veikėjai, tam
tikri profesionalai, pavyzdžiui, gydytojai. O
kodėl? Todėl, kad jie buvo susikrovę dvasi
nius turtus, mokslines žinias ir jų turtas
nepasiliko Lietuvoje. Mums, tų dienų
jaunimui, tai darė neišdildomą įspūdį, kad
mokytojai, be vadovėlių, gali dėstyti lietu
vių kalbą, literatūrą, istoriją, matematiką ir
kitas mokslo šakas. Gal kuris iš jūsų pa
klaus: „Kokio akademinio lygio buvo tos
lagerio mokyklos?“ Jos buvo tokio lygio,
kad daugelis mūsų, atvažiavę į Jungtines
Amerikos Valstijas, sugebėjome mokslą
11
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zl.5.5. 70 metų sukakti ruošusi komisija, iš k.: fil. fil. V. Kirvelaitis, J. Jankauskaite,
M. Utz, Dr. V. Kerelyte. Foto J. Variakojien'es.

Trys mamytės ir trys dukrytes... iš k.: fil. fil. J. Variakojiene, Dr. R. Variakojytė, J.
Kereliene, Dr. Jz Kerelyje, A. Likanderiene ir R. Likanderytė
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tęsti toliau, tose pačiose klasėse, o kai
kurie iš mūsų sugebėjome net pasivaryti į
priekį, nors ir nemokėjome anglų kalbos.
Gal būt karas ir visi išgyvenimai mus anksti
subrandino ir į mokslą dauguma dypukų
jaunimo žiūrėjome, kaip į privilegiją ir
labai didelę vertybę, o gal būt todėl, kad
augome „šviesių“ žmonių tarpe ir jie mus,
kaip šiais laikais yra mėgiama sakyti, pozytiviu keliu motyvavo, buvo konkretūs pa
vyzdžiai.
Neperšu jums idėjos, kad šiandieną
turite paneigti materialinį pasaulį. Tai
nebūtų realu. Atsakymas yra ten, kur
pastatysime savo Aš. Ar Aš visko centre ir
pirmasis mano klausimas yra: kokia man
bus nauda? Ar mano svarba priklauso nuo
santykio su kitais žmonėmis, nuo santykio
su visata? Per užbaigimo ceremonijas
kalbėjo mūsų universiteto prezidentas:
„Darykite gera sau, tuo pačiu darysite gera
valstybei“. Savanaudiškumo filosofija šių
laikų Jungtines Amerikos Valstijas privedė
prie daugelio problemų ir padarė nemažą
skaičių žmonių nelaimingais. Pataikavimas
sau ugdo nepasitenkinimą, pavydą. Geri
darbai, pasidalijimas neša dvasinį pasitenki
nimą, žmogų ramina. Už tad yra ne tik
labai svarbu mūsų vilkiukus ir paukštytes
pratyti prie kasdieninio gerojo darbelio,
bet gerojo darbelio reikia nepamiršti ir
vyresniesiems. Gerasis darbelis mums
primena, kad mes kitiems turime nuolatos
padėti, daryti gera. Rūpintis tik savimi nėra
esminis dalykas. Neseniai girdėjau apie
labai gražų pavyzdį čia Čikagoje. Marquet
te parke vienas vyresnio amžiaus žmogus iš
savo kuklios pensijos kiekvieną mėnesį
skiria $150 Lietuvos vaikų vilčiai. Jis tuos
pinigus ne tik paskiria, bet už tą $150 kas
mėnesį nuperka vaikučiams ir mamytėms,
apsistojusiems Seklyčioje, reikalingų daiktų
ir su dovanėlėmis visus pradžiugina. Esu
tikra, kad jų džiaugsmas neša jam džiaugs

mą. Norėčiau, kad mes visi būtume pana
šūs į tą pensininką Čikagoje ir atsimintu
me, jog duodami — mes patys praturtėja
me. Meilė ir geri darbai Artimui yra kiek
vienam žmogui reikalingi, kaip kad yra
reikalingas lietus augalui. Be jų — vystame
ir menkėjame.
Sekančiu ideologijos punktu norėčiau
paimti tarnavimą Dievui. Pastebėjote,
nekalbu apie ideologiją pagal tradicinę
eilę, nes galvoju, kad visos trys ideologijos
dalys yra vienodai svarbios, viena kitą
papildo, nesvarbus jų sueiliavimas.
Tikėti į Dievą, pripažinti Aukštesniąją
Būtybę (The Higher Power) turi kiekvienas
skautas, tik skautybė nenusako kokią reli
giją reikia praktikuoti. Nuo mažens skautas/ė yra pratinami tolerancijos skirtingoms
religijoms. Nežinau, kaip užsibaigė su
teismu Jungtinėse Amerikos Valstijose, kai
vienas ateistas traukė "Boy Scouts of Ame
rica" į teismą, argumentuodamas, jog skau
tai gauna valstybinių pinigų paramą. Kiek
atmenu, šios bylos nelaimėjo. Dėkui Die
vui. Būtų pažeidžiama skautų ideologija.
Atsimename kas atsitiko su valdžios mo
kyklomis, kai viena ateiste moteris per
teismus išreikalavo, jog nebūtų galima
valdžios mokyklose melstis. Tai buvo dau
giau nei tikintiesiems maldos nustojimas.
Su šiuo teismo sprendimu pasibaigė val
džios mokyklose vaikų auklėjimas. Ne tik
tėvai, bet ir jaunimas žinome to neauklėjimo pasekmes. Lietuviui skautui/ei yra
būtina būti tikinčiu. Daugumas mūsų ne tik
kad esame tikintys, bet kartu ir krikščionys,
todėl vadovams nelabai sunku derinti
religinius papročius, ar įsitikinimus. Jauni
mas ir vaikai yra panašiai auklėjami na
muose, todėl nereikia ieškoti gudrių atsa
kymų. Viena tik noriu pastebėti, kad šven
ta teisybė: kuo daugiau dalykai keičiasi,
tuo jie pasilieka tokie patys. Neseniai per
televiziją girdėjau aiškinant — kaip medi13
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tuoti. Susirasti įvaizdį, kurį lengvai galėtu
mei matyti savo mintyse ir dvidešimt minu
čių iš lėto kartoti kokius nors žodžius. Ar
ne šimtus metų tą darė krikščionys? Prieš
savo akis nuolatos turėjo Jėzaus ir Marijos
įvaizdžius, kalbėjo rožinį, kartodami tas
pačias maldas. Rytiečiai taip pat naudoja
karoliukus, kelis kartus dienos bėgyje
sustoja ir atsiklaupę ant savo kilimėlių
garbina Dievą. Modernus žmogus, atsisa
kęs tradicijų, graibsto krištalo gabaliukus,
karoliukus kur jam nieko tikrai nereiškia,
bando susigalvoti dirbtinius įvaizdžius,
kurie jį ramintų. Ar iš tikrųjų nėra viena ir
tas pat? Įtampa (stresas) pasaulyje seniai
egzistuoja, tik anksčiau apie įtampą niekas
nekalbėjo ir jos tokiu žodžiu nevadino.
Buvo kalbama apie sunkų gyvenimą, nelai
mes, nervus. Atsimenu sakydavo: „Žmogus
gali pasilikti be nervų“. Ką tai reiškia —
žmogus be nervų? Tai reiškia tą pačią
šiuolaikinę įtampą. Daug kas teigia, kad
dabar daug didesnė įtampa. Dėl to būtų
galima ginčytis. Skirtumas yra tame, kad
dabar žmonės turi nuolatinę įtampą, susi
dedančią iš daug mažų dalykų. Anksčiau
žmonės turėjo dideles įtampas ir daug
negerovių visuomenės išgyvendavo kartu,
todėl netrūko vienas kitam paramos (sup
port). Klausit manęs kodėl kai kalbu apie
tarnavimą Dievui, kalbu apie įtampą. Už
tad, kad tikėjimas Dievu, atneša Juo pasiti
kėjimą, pripažinę, kad Jis tvarko mūsų
gyvenimus, mes liekamės atsakingi tik už
savo elgesį, bet ne už visa tai, kas vyksta
aplinkui. Šiais laikais labai madnios yra
dvylikos žingsnių programos (12 step pro
grams), kurios paremtos atsidavimu Aukš
tesniajai Būtybei.
Krikščioniui skautui, katalikui lietuviui
skautui, tai yra neišskiriama dalis skautiš
kosios ideologijos. Dievuje jis turi ieškoti
dvasinio nusiraminimo. Mes, vadovai,
pratiname jaunuolį/ę artėti prie Dievo
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gamtoje, justi Jo didingumą ir galią, justi
Jo artumą. Pratiname kiekvieną dieną
pradėti su malda, ir baigti laužą su giesme.
Skautas ir skautė tai turėtų praktikuoti
savo kasdieniniame gyvenime ir stiprybės
semtis iš šaltinio, kuris visiems yra lengvai
prieinamas. Kai šv. Mišių metu linkime
vienas kitam Kristaus ramybės, tarkime
tuos žodžius nuoširdžiai. Mūsų organizaci
jos ideologas Vydūnas rašė: „Kiekvienas
žmogus pasaulio Kūrėjo vartojamas kaip
priemonė visam gyvenimui gyvinti ir tobu
linti“. Kaip prieinamiausius tobulėjimo
kelius Vydūnas siūlė nesavanaudišką veiki
mą, šventą pareigų atlikimą, meilę viskam,
kas supa, nuolatinį ryšį su dieviškuoju
visumos pagrindu bei darnos savo vidinia
me pasaulyje siekimą“. („Mūsų Vytis“ nr.
4, 1993).
Kiek ilgėliau norėčiau sustoti prie
ideologijos punkto — tarnauti Tėvynei.
Mūsų jaunam vadovui ir vadovei šiandieną
yra sunkiausia išaiškinti skautui/ei ką reiš
kia tarnauti Tėvynei, Pasikeitę santykiai su
Lietuva, pasikeitę tradiciniai aiškinimai,
tačiau nepasikeitė esmė.
Dievas sutvėrė pasaulį įvairų. Nevie
nodi gyvulėliai, paukščiai, augmenija. Pa
žiūrėkime kiek daug darželyje gėlių ir kaip
įdomu, kad jos nevienodos. Jos ne vien
skiriasi savo spalvomis, forma, bet skiriasi
ir savo poreikiais, kad atsiektų pilnutinį
grožį, išdaigintų pačius gražiausius žiedus.
O ką kalbėti apie žmogų! Tiek daug yra
žmonių pasaulyje ir negali rasti dviejų
vienodų. Jei jie panašūs išvaizda, kaip kad
dvynukai, tai skiriasi savo asmenybėmis, o
kartais charakteris net išvaizdą pakeičia.
Vienas į kitą panašumą atrandame savo
šeimoje. Pastaruoju laiku ypatingai daug
daroma visokių tyrimų apie genus, jų įtaką
į mūsų sveikatą. Panašumą atrandame ir
tautoje. Pažindami savo tautą geriau gali
me pažinti save, suprasti tėvus, vyresniąją
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kartą. Lietuvių kalboje žodis tėvynė turi tą
pačią šaknį, kaip tėvas, tėvai. Negalima
sumaišyti dviejų sąvokų: pilietybė ir tauty
bė. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“
žodį pilietis apibūdina: pilnateisis kurios
nors valstybės narys. Žodis tautietis apibū
dina sekančiai: tos pat tautos žmogus,
vientautis. Jungtinių Amerikos Valstijų
gyventojai priklauso įvairių tautų šei
moms. Kai yra surašomas valstybinis cen
zas dauguma šio krašto gyventojų save
priskiria vienai iš jų. Paskutiniame cenze
dar 700,000 šio krašto gyventojų pasisakė
esą lietuviai. Lietuviai skautai Jungtinėse
Amerikos Valstijose priklauso didžiajai
lietuvių tautos šeimai. Kadangi daugumas
jų yra pilnateisiai šio krašto gyventojai, tai
kartu priklauso ir Jungtinėms Amerikos
Valstijoms, yra jos piliečiais. Šitoks dvilypiškumas turėtų mus džiuginti, o neapsun
kinti, nes tai suteikia galimybės gyventi ir
kurti įdomesnį, platesnį, pilnesnį gyvenimą.
Esu girdėjusi palyginimą, kad mokėti vieną
kalbą, reiškia gyvenimą matyti tik pro
vieną langą.
Vydūnas tautos reikšmę žmogui aiškina
sekančiai: „Tauta žmogui tiesiog esanti
pačios būties duotybe, suaugusi su juo tiek
gamtiškai, tiek dvasiškai. Juos abu neatski
riamai sieja kūno, kraujo, psichikos, proto,
taip pat dvasios ryšiais. Būtent iŠ tų ryšių
formuojasi ir tautinė kultūra, įssikristalizuoja nepakartojami jos bruožai, ypač
ryškiai užsikoduojantys kalboje. Nutrūkę
žmogaus ryšiai su tauta, gimtos kalbos
praradimas reiškia ne ką kitą, kaip iškrypi
mą iš natūralios jo dvasinio tobulėjimo
eigos, jo dvasinės kondicijos sumenkėjimą,
disharmoniją su pasauliu bei pačiu savimi“.
(„Mūsų Vytis“).
Jei npriklausomumas tautai yra kraitis
gyvenimo kelionėje į tobulumą, tuo kraičiu
naudojamės, tai kartu ateina ir pareiga. Jei
iš skrynios nuolatos imsi ir nieko ten atgal
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neįdėsi, tai ta skrynia greitai ištuštės. Se
kanti karta, generacija liksis be tų dvasinių
lobynų, kurie buvo mums lengvai prieina
mi.
Šiandieną pasikeitus santykiams su
Lietuva, Lietuvai atstačius nepriklauso
mybę, ryšiai su tauta yra žymiai prieina
mesnį, reikšmingesni. Dvasinių turtų gali
ma pasisemti iš daug platesnių aruodų.
Mūsų jaunimui yra patogesnės sąlygos
lietuviškai išmokti, pažinti savo krašto
kultūrą ir tradicijas, susipažinti su jos
vertybėmis. Formuojant savo nuomonę
apie lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę
negalima vadovautis visokiomis negatyvio
mis istorijomis, kurių nuolatinio atkartoji
mo ir pagražinimo šiandieną netrūksta
kiekviename mūsų lietuvių telkinyje čia
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bet ko gi
galima buvo tikėtis? Sovietų Sąjunga pen
kiasdešimtį metų darė viską, kad Lietuva
būtų visapusiškai nuo Rusijos priklausoma,
surišo tamprius mazgus ekonominėje,
politinėje, kultūrinėje ir krašto apsaugos
srityse. Surišo ir asmeniškus ryšius. Gi
nemažas rusų skaičius apsigyveno Lietuvo
je, vedė lietuvaites. Mūsų jauni vyrai buvo
išvežami į kitus kraštus darbams, ten vedė
svetimtautes. Lietuvai ir taip neblogai
sekasi tuos visus mazgus ir mazgelius atmegsti. Su kiekvienais metais išlaikytu
nepriklausomumu nuo Rusijos, ji vis dau
giau darosi savystovė. O ekonominio ir
politinio spaudimo iš Rusijos tikrai ne
trūksta. Rusija vėl bando įtraukti Lietuvą
į savo įtakos sferą. Reikia tikėtis, kad
Lietuva ir šį sunkų egzaminą išlaikys. Su
Vakarų bei mūsų pagalba už dvidešimtiesdešimties metų bus visai kitokia, nei dabar.
Tą viltį mes turime neprarasti, kaip kad
penkiasdešimtį metų nepraradome viltį, jog
Lietuva bus nepriklausoma.
Manau, kad šių laikų lietuviškasis, ypač
akademinis jaunimas turėtų koncentruoti
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savo veiklą kaip tik ta linkme — Lietuvai
padėti. Būdų yra įvairių ir labai įvairiose
srityse. Galime padėti našlaičiams, pensi
ninkams, į vargą patekusioms šeimoms,
giminėms, Lietuvos skautams, galime susi
rašinėti su Lietuvos jaunimu. Kartais ne
lietuvių kilmės jaunimas greičiau su jais
susirašinėja, nei mūsų lietuviškasis. Jiems
nepaprastai svarbu yra turėti draugų Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Profesionalai
gali talkinti savo profesijų žmonėms ir taip
toliau ir taip toliau. Reikia tik noro ir
geros valios. Su Detroito lietuviais dirba
vienas amerikietis dr. Wearing, dabar
gyvenąs Toledo, Ohio, kuris daug talkina
Lietuvos žmonėms su negalia. Jis nepap
rastai pyksta ant lietuvių, kurie smarkiai
kritikuoja savo tautiečius Lietuvoje. Sako:
„Kuo jiems sunkiau sekasi, tuo mes labiau
turime padėti. Mes į juos turime žiūrėti su
meile“. Čia yra svetimtaučio žodžiai, kuris
jau nemažą skaičių Lietuvos invalidų yra
išsikvietęs į Jungtines Amerikos Valstijas,
jiems sudaręs sąlygas reabilituotis. Jis yra
išsikvietęs tos srities daktarų ir pats keletą
kartų organizavęs specialistų keliones į
Lietuvą, kalbėjęs per televiziją. Jo pastan
gomis Lietuvoje yra keičiamas „invalido“
terminas į „žmogaus su negalia“. Žmonės,
kaip dr. Wearing, mums visiems yra pavyz
dys. Pagalba Lietuvai yra būtina, nes ten
yra mūsų tautos šaknys, mūsų stiprybė. Jei
jos Lietuvoje bus pakirstos, bus sužlugdyta
ir mūsų tauta. Mes kaip tik galime būti
vanduo, kuriuo tos šaknys atsigaivins.
Vyriausia „Draugo“ dienraščio redak
torė Danutė Bindokienė rugsėjo 21 dieną
rašo: „Netiesa, kad mūsų veikla tebuvo
reikalinga, kol reikėjo kalbėti laisvajam
pasauliui apie okupuotos Lietuvos skriau
das. Juo labiau netiesa, kad visus mūsų
kultūrinio gyvenimo poreikius dabar gali

patenkinti Lietuva, o vietinė spauda, lietu
viškos mokyklos, tautinių šokių grupės,
ansambliai, organizacijos gali sau išnykti“.
Su jos šiais žodžiais pilnai sutinku. Svarbu
ne tik išlaikyti veiklą tokią, kokią esame
per penkiasdešimtį metų suorganizavę, dar
svarbiau išmokyti mūsų jaunimą joje veikti
ir, pritaikius savo generacijai, tęsti. Jauni
mas turi įsitraukti į mūsų kultūrinį, visuo
meninį, švietimo, politinį ir organizacinį
darbą. Remdamiesi vien Lietuva, neužtik
rinsime savo ateities.
Pabaigti šį pašnekesį noriu.viena minti
mi. Neseniai skaičiau straipsnį, kuriame
spėjama, kad ateityje pasaulis bus pasidali
nęs ne politiniai ir ekonominiai, bet pasi
dalinimas bus ideologinis. Daug ką lems
pažiūra į šeimą, tradicijas, į tautą. Tolimieji
Rytai atmeta Vakarų pasaulio liberalias
pažiūras. Nors supanašės pasaulis ekono
miniai, tačiau dvasiniai bus dideli skirtu
mai. Kad įsigyti šeimos vertybes, reikia būti
šeimos nariu. Kad įsigyti tautos vertybes,
reikia būti tautos nariu. Lengvai supranti
kitos šeimos rūpesčius, jei pats rūpinies
savo šeima. Taip pat lengvai supranti kitos
tautos rūpesčius, kai rūpinies savo tauta.
Mano kaimynė yra iš Taiwano ir savo
vaikus leidžia į šeštadieninę mokyklą mo
kytis kinų kalbos. Jai nereikia man pasa
koti ką visa tai reiškia. Tautiškumas pasaulį
turi suartinti, bet ne atskirti, jei į pasaulį
yra žiūrima humaniškumo akimis. Jei visas
kolorito spalvas sumaišysime į bendrą
masę, bus pilka košė. Nesirinkime sau
pilkų gyvenimų! Skautiškasis kelias, nors
laikas nuo laiko, pasuka kitu vingiu, yra
spalvingas ir giliai prasmingas. Tačiau ką
jis reiškia mūsų asmeniškuose gyvenimuose
atsakymą turime susirasti kiekvienas sau
atskirai, nors ir ieškodami kartu.
Ad meliorem!
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Skautybė man didžioji Dangaus dovana
Žemėje
v

Pasktn. Juozas Prunskis
Jei būčiau paklaustas, kas man dau
giausia padėjo ugdyti savo asmenybę,
nedvejodamas tuojau suminėčiau Dievą
danguje, rūpestingą motinėlę žemėje,
Kunigų seminariją Kaune ir skautybę.
Į skautus įsijungiau 1921 metais, taigi
prieš 73 metus, kai tada būdamas 13 metų
mokiausi Utenos „Saulės“ progimnazijoje.
Mano skiltininkas tada buvo a.a. Vincas
Liulevičius, vėliau žinomas istorikas. Mes
buvome nuoširdūs skautai. Neturėjome iš
ko įsigyti uniformas, tai bent prisisiūdavo
me lietuviškų spalvų kaspinėlį prie švarke
lio. Tada parašiau pirmąjį eilėraštį, kurį
išspausdino moksleivių laikraštėlis, tada
redaguojamas poeto Teofilio Tilvyčio,
vėliau nublūdijusį. Prie eilėraščio buvo
prierašas, kad jį spausdina, nes jame sumi
nimas skauto padarytas geras darbelis.
Žymiai vėliau parašiau ir skautišką vaidini
mą, kuris buvo vaidinamas keliose vietose,
ten buvusį skautą paverčiant pavasarininku
ar šauliu.
1922 m. persikėliau į Rokiškio gimna
ziją, nes Utenoje tada tebuvo tik penkios
klasės. Čia moksleivis Antanas Deksnys,
paskaitęs prof. St. Šalkauskio straipsnį
ateitininkų spaudoje apie skautus, sužavė
tas nusprendė įsteigti skautus Rokišky.
Sužinojęs, kad aš jau Utenoje esu buvęs
skautu, pakvietė ir mane. Susidarėme
pirmieji keturi skautų įkūrėjai Rokišky:
Ant. Deksnys, V. Lapšys, J. Namikas ir aš.
Trys iš mūsų tapome vėliau kunigais, o J.
Namikas — karininku, vėliau komunistų
nukankintu. Kun. V. Lapšys anksti mirė.
Posėdžiaudavome daugiausia kleboni
jos sodne, nes mums daug prielankumo
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rodė tuometinis klebonas prel. Labanaus
kas. Labai nuoširdžiai įsisavinome skautybės principus. Vienas jų buvo: „Skautas
negeria ir nerūko“. Nuo to laiko aš visą
gyvenimą pasilikau ištikimas abstinentas.
Mūsų tarpe buvo didelė drausmė.
Atsimenu, buvau tada skiltininku. Kadangi
gimnazija neturėjo reikiamų patalpų, tai
pamokos buvo vieniems prieš pietus, ki
tiems popiet. Griežtai laikėmės dėsnio:
„Skautas yra punktualus“. Kai kurie netu
rėjome laikrodėlių, tai nešdavomės žadin
tuvus. Kartą vienas skautas į sueigą pavėla
vo 5 minutes. Buvau tada jo skiltininku.
Įsakiau jam už tai ateiti į mano butą ir
ramiai stovėti rankas iškėlus tiek minučių,
kiek pavėlavo. Ir jis tą paikų įsakymą
drausmingai išpildė. Rodos tai buvo V.
Lapšys. Atsirado vienas skautas, kilęs iš
nereligingos šeimos, kuriam nelabai patiko
ištikimybė Dievui. Kai mūsų aplankyti
atvyko skaut. J. Kuprionis, jo paklausėme
apie tai. Jo atsakymas buvo aiškus: ar gali
būt batsiuviu žmogus, kuris atsisakytų
kalinėt puspadžius. Taip ir skautas, kuris
atmestų ištikimybę Dievui negali pasilikt
skautų eilėse.
Mes labai norėjome stovyklauti, bet
neturėjome palapinių. Nešdavomės paklo
des ir ant lazdų jas pririšę, pasidarydavome
tokias palapines. Kartą bestovyklaudami
pristigome maisto, o nebuvo nei kur, nei
už ką nusipirkti, tai draugininkas Ant.
Deksnys pasiuntė mane, tada jo adjutantą,
į savo tėviškę Butėniškį atvežti dviračiu
duonos, dar kokios užkandos. Jo tėveliai,
žinoma, davė nemokamai ir aš dviračiu
atvežiau.
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Prel. kun. Juozas Prunskis.

Labai norėjau turėti uniformą, bet
nebuvo iš ko nusipirkti. Kartą pasiskolinau
iš Ant. Deksnio, o jis buvo mažesnio ūgio
už mane. Apsitempiau ir išėjau į miestą.
Mane pamatęs vienas moksleivis, rodos
Deksnio brolis, pasisuko į kitą gatvės pusę,
vėliau man sakydamas — „Nenorėjau su
tuo kipšu susitikti, kad žmonės nepamaty
tų“. Tada nebuvo įprasta plikomis blauzdo
mis rodytis gatvėse.
Mes, skautai, Rokišky buvome įsiparei
goję kas sekmadienį iš savo muzikos mo
kytojo buto nunešti fisharmoniją į mokslei
vių bažnytėlę (paverstą iš cerkvės), kad
mokytojui griežiant galėtų moksleiviai
darniau giedoti. Šią pareigą rūpestingai
vykdėme.
Kartą dviračiu iš savo tėviškės —
Žvilbučių, Daugailių vlsč., Utenos aps.,
nuvažiavau į Kauną. Ten apsistojau kitų
skautų bute. Grįžtant namo jie mane įkal
bėjo: „Ka, tu gi esi skautas, grįždamas
nakvok miške“. Taip ir padariau. Pravažia
vęs Jonavą, radau patrauklų miškelį, o
buvo vasara, vakaras, tai ir apsistojau

vienas svetimame miške. Atsinešiau šakų,
nupjauto šieno, dviračio ratą ir batus pasi
dėjau pagalvėn ir išmiegojau. Ryte prisimi
niau skautų nuostatą, kad skautas nepalie
ka netvarkos.
Tai sustūmiau šakas ir šieną į krūvą ir
uždegiau. Atbėgo seniūnas ir ėmė burbuliuot: „Ką tu darai. Maniau, kad miškas
dega. Atbėgau pažiūrėt, ar nereikia šaukt
žmones gesint“.
Aš jam nieko nesakau, tik teisinaus,
kad čia nakvojau. Ir vis krausčiausi savo
daiktelius ant dviračio bagažninko. Seniū
nas numojo ranka ir nieko nebesakė, kai
pasukau į namus.
Labai mėgome ekskursuot. Kartą
grupelė mūsų skautų nuo Daugailių, Anta
lieptės nupėdavome net į Salakus ir ten
sunėrę palapines iš atsineštų paklodžių
pernakvojome ant Mikolo kalno.
Kartą su savo kaimynu skautu Antanu
Vaitkevičiumi mažu laiveliu išplaukėme
Šventąja upe ir jos ežerais. Prieš vandenį
persiyrę net skersai plento (Utena-Zarasai)
sustojome išsivirt valgyt. Sukrovėme lau
želį, katiliuką pripildėme vandens ir kokios
užkandos, bet pamatėme, kad neturime
degtukų. Bet turėjome medžioklinį šautu
vą. Sakome, šaukime į tas sausas šakeles,
gal užsidegs. Neužsidegė, tik lauželį išdras
kė. Laimei, netoli buvo sodyba. Užėjome,
radome senuką, jis nusistebėjo kaip mes
čia blūdinėjame, bet degtukų davė.
Grįžtant mums reikėjo persikelt per
Čertaukos malūno tiltą. Priplaukę, pamatė
me, kad viena užtvanka atidaryta, per ją
stipri srovė, o apačioj — akmenys, gali
suskaidyt mūsų laivelį. Sustot, nei apsigręžt
nebebuvo galima. Aš tik atsukau laivelį
skersą, srovė prineša prie atidarytos už
tvankos, laivelis susilaiko skersas nebepralįsdamas, bet vandens spaudžiamas ėmė
skęsti. Metėme drabužius ant tilto, laivelį
(Nukelta į 22 psl.)
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Studenčių Skaučių Draugovė ir korporacija Vytis su svečiais savo metinėj šventėj Kaune 1936 m. pavasarį. Iš S. Girdauskienės rinkinio
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nuspaudė j dugną. Nebegalėjome iškelti.
Buvome šlapi ir labai susirūpinę — kaip
bus toliau.
Laimei, geras malūnininkas uždarė
uždangą, mūsų medinis laivelis iškilo ir
galėjome toliau plaukti. Išplaukėme į
Sužinto ežerą. Ėmė temti, iškilo debesys.
Suraginau savo draugą eiti keliu, bus grei
čiau, o pats vienas apsiėmiau perplaukęs
ežerą, palikti laivelį vietoje.
Iškilo baisiausia audra. Lyja, perkūnas
trankosi, o aš čia vienas laively stovėdamas
irklu kabinu iš vienos ir kitos pusės. O kai
stovi virš vandens, tai rodos ir trenks per
kūnas tau kur į pakaušį.
Su dideliu rūpesčiu ir baime visgi
persiyriau per gan ilgą ežerą. Ištraukiau
laivelį ir parpuoliau ant kelių, dėkodamas
Dievui, kad dar gyvas išlikau.

Antanas Deksnys stovi (dabar liet, vyskupas
Vokietijoje) ir Juozas Prunskis sėdi, ( prela
tas, gyvena Chicagoje). Abu buvo iš pačių
pirmųjų 4 skautų, pradėjusių skautybės
sąjūdį Rokišky. Kiti du: V. Lapšys ir J. Na
rnikas — mirę.
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Kai 1925 m. baigiau Rokiškio gimna
ziją, tapau mokytoju pradžios mokykloje
prie tėviškės, netoli Antalieptės. Čia veikė
vidurinė mokykla. Įsteigiau čia skautus,
kurių draugininku trumpą laiką buvo mano
brolis a.a. Vladas, o greit jo vieton stojo
talentingasis Bronius Kviklys. Leidome čia
skautų laikraštėlį „Žalioji vėliava“, kurį
daugiausia man tekdavo suredaguoti, ruo
šėme gegužines, išvykas. Sudariau grupę
skautų ir skaučių ir visi nuvykome į Ateiti
ninkų reorganizacinį kongresą, kur tada
buvo statomas V. Putino vaidinimas „Nu
vainikuotoji vaidilutė“.
Teko kartą dalyvauti skautų suvažiavi
me Kaune, kur teko pergyventi nelauktą
malonią staigmeną — paspausti ranką
valstybės prezidentui, kai jis sveikino kiek
vieną skautų vadovybės narį, išsirikiavusį
eilėje.
Kartą prezidentas Ant. Smetonaatvyko
į Antalieptę. Man teko dalyvauti jo garbei
suruoštuose pietuose ir pasakyti sveikinimo
žodį skautų vardu.
Buvau toliau nuo garbės stalo. Atėjo
prezidento adjutantas ir dėkodamas norėjo
susimušti vyno taurėmis. Nebuvo labai
patogu, bet pasakiau, kad aš negeriu.
Kai 1940 m. atvykau į Čikagą, čia dar
nebuvo lietuvių skautų. Netrukus atvyko
Liūtas Grinius. Atsirado ir daugiau jaunes
nių. Su juo tarėmės įkurti čia skautus. Jam
užsiminiau apie galimybę steigti Katalikų
Skautų šaką, bet jis daugiau buvo šalinin
kas bendrojo pobūdžio skautijos, kam ir aš
nebuvau priešingas.
Pirmieji pasitarimai ir sueigos vyko Šv.
Jurgio parapijos mokyklos patalpose. Tada
ir aš ten buvau apsigyvenęs. Su L. Griniu
mi palaikėme gerus ryšius iki pat jo anksty
vos mirties.
Dar turiu pažymėti, kad ir gimnazijos
baigimo vinjetėje esu skautų uniformoje.
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KARALIAUČIAUS UNIVERSITETUI 450 METŲ
Albrechtas, paskutinis Ordino magist
ras ir pirmasis Prūsijos hercogas, tapęs
protestantu, 1541 m. įsteigė aukštesniąją
akademinę mokyklą „Paedagogium“ arba
„Partikular“, kurios vedėju pakviestas
Abraomas Kulvietis. Ši mokykla vėliau,
1544 m. rugpjūčio 17 dieną, paversta uni
versitetu, Įsteigus universitetą, pirmuoju
graikų kalbos profesoriumi buvo Abraomas
Kulvietis, o pirmuoju teologijos profesoriu
mi — Stanislovas Rapalionis. Albrechtas
rūpinosi paruošti kunigų lietuviškoms
parapijoms ir tam reikalui studentams
buvo duodamos stipendijos. Netrukus į
Karaliaučiaus universitetą įsirašo visa eilė
lietuvių. 1546 m. įsimatrikuliuoja Martynas
Mažvydas, kaip žinia, 1547 m. išleidęs
pirmąją lietuvišką knygą „Katekizmo prasti
žodžiai“. Vėliau Merkelis Giedraitis —
pirmųjų lietuviškų knygų Lietuvos Didžio
joje Kunigaikštystėje leidėjas, Žemaičių
vyskupas, Mikalojaus Daukšos globėjas.
Čia studijavo Jonas Bretkūnas — vertėjas,
knygų leidėjas, „Postilės“ autorius, Baltra
miejus Vilentas — M. Mažvydo pusbrolis,
išleidęs jo „Giesmes krikščioniškas“, ku
riose įdėjo ir savo verstų giesmių, išleidęs
„Evangelijas...“. Kiek vėliau čia studijavo
daugelis kitų žmonių, nusipelniusių Lietu
vos raštijai: Danielius Kleinas, Fridrichas
Zigmantas Šešteris, Pilypas Ruigys, Kristi
jonas Štimeris... Nuo 1732 m. čia mokėsi

lietuvių poezijos „Kertinis akmuo“ Kristijo
nas Donelaitis, nuo 1737 m. studijavo
Gotridas Ostermejeris, paskelbęs nemaža
darbų lietuvių kultūros ir raštijos klausi
mais. 1744 m. Karaliaučiaus universitete
mokėsi net 62 lietuviai. Čia filosofiją,
teologiją studijavo Liudvikas Rėza, kiek
vėliau mokėsi Fridrichas Kuršaitis. Nerei
kia pamiršti, kad universitete studijavo,
paskui profesoriavo ir buvo rektoriumi
garsusis mokslininkas ir filosofas Imanuelis
Kantas. 19 a. pabaigoje universitetas pra
dėjo smukti, o Hitlerio valdymo laikais jis
buvo paverstas nacizmo avanpostu. Karo
pabaigoje visas Karaliaučius buvo labai
smarkiai sugriautas, smarkiai nukentėjo ir
universiteto pastatai.
Vienok per savo gyvavimo laikotarpį ši
mokslo institucija davė tikrai daug šviesių
žmonių ir ne tik čia, šiame rašinyje pami
nėtų, bet žymiai daugiau švietėjų, kurie
gynė lietuvių kalbos teises kovoje su ger
manizacija, rinko lietuvių tautos papročius,
domėjosi Lietuvos istorija, buvo mokyto
jais, kunigais, rašė pirmąsias lietuviškas
knygas.
Pažymėtina, kad Karaliaučius universi
teto įsteigimas davė akstiną atidaryti Vil
niaus universitetą 1579 m. Karaliaučiaus
universitetui vadovavo visa eilė lietuvių, jo
vienas paskutinių rektorių buvo kalbininkas
baltistas prof. Jurgis Gerulis (1888-1945).
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Fil. J. Dainauskas skaito paskaitą A. S. S. 70
m. šventės metu. Foto J. Variakojienės.
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18-oji Vydūno Fondo premija įteikta fil. J.
Damauskui. Ją įteikusieji Vydūno Fondo
valdyba, iš k.: fil.: L. Ramanauskas, V.
Mikūnas, J. Dainauskas, J. Variakojiene
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A.A. FILISTERĖ DR. BIRUTĖ
ŽIUGŽDAITĖ TRIMAKIENĖ

Šių metų gegužės 3 d. Marijampolėje
mirė ASS filisterė Birutė Žiugždaitė-Trimakienė ir gegužės 5 d. buvo palaidota
gimtinės Igliaukos kapinėse šalia anksčiau
mirusio savo vyro Juozo Trimako.

Birutė buvo gimusi Igliaukoje 1916 m.,
1934 m. Marijampolėje baigė Rygiškių
Jono gimnaziją. Čikagoje gyvena keli jos
bendraklasiai: kun. Juozas Vaišnys S.J.,
Vytautą Paulionis, Birutė Sirutytė Drungienė, giminaitis Kęstutis Trimakas ir namaža
ją pažinusių ASS narių.
1934 m. rudenį Birutė pradėjo medici
nos studijas V.D. Universitete, gimnazijoje
buvusi veikli skautė, turėjusi skiltininkės
laipsnį, ji įstojo į gražiai veikiančią „Stu
denčių Skaučių Draugovę“, kurioje tarpais
buvo valdybos sekretorė ir kandidačių
globėja. Šalia skautybės, Birutė domėjosi
esperanto kalba, buvo ją gerai išmokusi,
susirašinėjo su įvairių šalių esperantinin
kais, dalyvaudavo jų suvažiavimuose.
1939 m. V.D. Un-te baigusi medicinos
studijas, Birutė dirbo gydytojos darbą
Kauno miesto ligoninėje. Sukūrė šeimą su
Juozu Trimaku, išaugino sūnų Kęstutį,
dabar inžinierių ir dukrą Gražiną, dabar
akių gydytoją.
Birutė mirė po sunkios, ilgos ligos ir
buvo palaidota Igliaukos kapinėse.

1935 m. V. 12 d. Kaunas. Paskutinės fiiksavimo valandos. „Gabijos“ skilties
kandidatės. Iš deš. pirma, pirmoj eilėj sėdi Birutė Ziugždaite Trimakienė
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STOVYKLA MEDININKŲ
PILYJE
Medininkai — žymi vieta Lietuvos
istorijoje. Ją savo stovyklai pasirinkome
neatsitiktinai. Šiuo metu pilyje vyksta
restauravimo — atstatymo darbai. Mes
nusprendėme prie šitų darbų prisidėti ir ne
tik gerai praleisti laiką, bet ir padaryti gerą
darbelį. Kaip nusprendėm taip ir padarėm:
rugpjūčio pirmą dieną suvažiavom visi į
Medininkus.
Stovyklavietę įsirengėm pilies kieme.
Pilies sienų atskirti nuo viso pasaulio mes
čia praleidome šešias nuostabias dienas.
Nors, kaip minėjau iš visų keturių pusių
mus supo sienos, nesijautėm suvaržyti, nes
kiemas buvo pakankamai didelis ir erdvus
(jo plotas 2 hektarai), o aplinkui kiemą
augantys medžiai ardė sienų monotoniją,
Senąją Medininkų pilį sudarė aukštos,
didelį kiemą supančios sienos, du bokštai,
dveji vartai — tai mūrinė pilies dalis, o
kiemo viduje stovėjo mediniai namai.
Pavojaus atveju aplinkinių kaimų gyvento
jai pasislėpdavo didžiuliam pilies kieme.
Mediniai pastatai neišliko, sugriuvo vienas
bokštas, o antro išliko vienas kampas. Jo
viršuje išaugęs medelis tęsia griovimo
darbą. Šiuo metu tvirtinamos pilies sienos
ir dengiamos čerpių stogeliu, pamažu
atstatinėjamas kampinis bokštas.
Dienos stovykloje bėgo sparčiai. Iki
pietų dirbdavom, po pietų klausydavom
pranešimų, diskutuodavom, vakarais dai
nuodavom prie laužo, o laužui užgesus
laukdavom pasirodant vaiduoklių. Kai kas
sakosi tikrai juos matęs.
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Dirbome daugiau pagalbinius darbus,
bet labai reikalingus. Tvarkėm aplinką.
Kirtom ir deginom trukdančius medžius
bei krūmus — malkų laužui netrūko. Rin
kom akmenis, čerpių duženas, stiklų šukes,
metalo atliekas, rūšiavom medieną, ardėm
pastolius ir dirbom kitus darbus.
Užsiėmimų metu klausėm pranešimų
apie Medininkų pilį, jos istoriją, LSS psi
chologines savybes, Prezidento instituciją
LR Konstitucijoje. Diskutavom apie būsi
mą LSS suvažiavimą, priėjom vieningos
nuomonės, kad suvažiavimas Lietuvoje
turėtų būti akivaizdinis, o ne korespondencinis. Skyriai sudarė veiklos planus ateinan
tiems metams, po to vyko planų aptarimas,
kur numatėm bendrus renginius.
Suspėjome ir paiškylauti. Aplankėme
Medininkų tragedijos vietą. Užlipome ant
Juozapynės „kalno“ — vietos labiausiai
Lietuvoje iškilusios virš jūros lygio. Kas
antrą dieną ėjome prie tvenkinio išsimau
dyti, nes kaip niekad išpuolė karšta vasara.
Stovyklos maištininkė t.n. Sigita La
zauskaitė rūpinosi mūsų pilvais. Skaniai
maitino ir neleido būti alkaniems visos
stovyklos metu.
Paprastai įdomiausia stovyklos dalis
būna vakarai. Taip buvo ir šioje stovykloje.
Įsimintiniausi buvo du: vaidinimai iš Medi
ninkų istorijos ir kand. Rasos Sprangauskaitės pravestas susimąstymas Medininkų
bažnyčioje.
Tik atvažiavę apsilankėme Medininkų
klebonijoje. Ten tuo metu tvarkėsi pranciš-
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konų vienuoliai atvykę iš Lenkijos, nes
klebonas tuo metu buvo išvykęs. Jie sutiko
mums reikalui esant padėti, leido naudotis
telefonu, semti vandenį, o šeštadienį atlai
kė mums šv. Mišias. Po jų turėjome įdomų
pokalbį apie pranciškonų ordiną.
Truputis statistikos. Stovykloje buvo
trisdešimt stovyklautojų, keturiolika iš jų su
akademikais stovyklavo pirmą kartą. Keturi
akademikai gavo spalvas ir tapo pilnatei
siais Korp! Vytis ir ASD nariais. Tai: t.n.

Rita Eirošiūtė, senj. Giedrius Globys, senj.
Giedrius Židonis, senj. Dainius Urbonavi
čius. ASD pirmininkės pareigas perėmė t.n.
Aušra Drungilaitė.
Visų stovyklos dalyvių vardu noriu
padėkoti Vydūno fondui, jo prezidentui fil.
Vytautui Mikūnui, o taip pat fil. Leonui
Maskaliūnui už suteiktą paramą Medinin
kų stovyklai.
Stovyklos viršininkė
T.n. Jolita Buzaitytė

Bendras stovyklos vaizdas Medininkų pilyje. Foto P. Rulio.

Vydūno Fondo pirmininkui fil. V. Mikūnui ir
fil. L. Maskaliūnui
Baigdami stovyklą norime padėkoti Vydūno fondui ir jo nariams už
suteiktą finansinę paramą mūsų stovyklai. Ačiū Jums už rūpestį ir
pagalbą!
Sveikiname su artėjančiu Akademinės Skautijos Jubiliejumi. Būkit
stiprūs, tvirti ir sveiki! Lai Jūsų darbus lydi sėkmė!
Su pagarba ir meile visų stovyklos dalyvių vardu
Medininkai
stovyklos viršininkė
rugpjūčio 6 d.
28

t.n. Jolita Buzaitytė
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BAIGĖ MOKSLUS SU PAGYRIMU

FU. Paulius Slavėnas.

Paulius Slavėnas baigė medicinos
mokslus š.m. gegužės 15 d. su pagyrimu
„Magna cum Įaudė“. Jis ir jo šeima gyvena
Buffalo mieste, kur ir baigė New Yorko
valstybinį universitetą. Kiek anksčiau ten
įsigijo bakalauro laipsnį „Summa dum
Įaudė“. Už diplominį darbą laimėjo pre
miją Honors Scholars programoje psicholo
gijos srityje. Buvo priimtas į Phi Beta
Kappa. Šią vasarą Paulius pradėjo dirbti
internu Sisters ligoninėje Buffalo, NY.
Vėliau specializuosis anasteziologijoje
Chicagos Northwestern Memorial ligoni
nėje.
Šalia savo studijų Paulius dirbo Buffalo
universiteto Primary Care Research Cen
ter. Ten atliko tyrinėjimus — apklausą apie
eutanaziją. Tyrinėjimams vadovavo dr.
Jurgis Karuža. Paulius gavo Thesis Honors.
Pauliaus tėvai yra profesoriai dr. Julius
Slavėnas ir buvusi torontietė dr. Gražina
Anysaitė Slavėnienė.
Paulius dalyvauja lietuviškoje veikloje.
Nuo vaikystės stovyklavo Romuvoj, vėliau

įsigydamas Eagle Scout, skauto vyčio ir
Korp! VYTIS spalvas.
Priklauso Pasaulio jaunimo sąjungai,
dalyvavo PUS kongrese Australijoje ir
politiniuose kongresuose Washington, D.C.
Kelis kartus lankėsi Lietuvoje. Naujas
daktaras Paulius tęsia savo šeimos akade
mines tradicijas. Vienas jo senelis buvo
žymus astronomas-astrofizikas profesorius
Lietuvos universitete, prof. Paulius Slavė
nas. Kitas senelis, dr. Julius M. Anysas,
buvo mokslininkas ir Nepriklausomos
Lietuvos diplomatas.
Paulius didelę dalį savo vaikystės pra
leido su savo seneliais Anysais, gyvenan
čiais Toronte. Kartu su tėvais Pauliaus
pasisekimais džiaugiasi jo senelė, ilgametė
Čikagos gyventoja Halina Jakubėnaitė
Dilienė. Kita senelė, visai neseniai atsisky
rusi su šiuo pasauliu a.a. Valerija Anysienė, dar spėjo nuvykti į Pauliaus diplomo
įteikimo iškilmes.

Pauliui Slavėnui Įteikiamas diplomas.
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Kodėl man nepatinka Akademinis Skautų Sąjūdis
Fil. dr. Jurgis Gimbutas, visiems žino
mas akademikas, lituanistas, architektas,
inžinierius, pasiūlė šią pašnekesio temą Los
Angeles ASS vakaronėje, liepos 1 d. fil.
Romo ir Giedrės Venckų namuose, kur
susirinko virš dvidešimties filisterių.
Savo pašnekesio įvade, fil. Gimbutas
paminėjo, kad jis nemėgo stovyklavimo,
bet mielai dirbo su skautais, ypač lietuviš
kosios skautybės ir Vydūno Fondo veikloje.
Pasisakė, kad šią savo temą turėjo įteisinti
savo dukrai fil. dr. Živilei. Jis mano, kad
laikas pasvarstyti žodžius „akademinis“ ir
„sąjūdis“, kurie, jo nuomone, neatitinka
ASS veiklos turiniui.
Kad pateisinus „akademinis“ reikėtų
išvystyti aukšto lygio mokslinę veiklą. Kaip
pavyzdį suminėjo Santaros-Šviesos ir
Romos Katalikų Mokslo Akademijos veik
las. Antrasis žodis „sąjūdis“ reiškia didelio
masto organizaciją-judėjimą. Jis siūlė žodį
„sambūris“, taip pat siūlė pastudijuoti
kokią veiklą numatę steigėjai pasirinkdami
Akademinio Skautų Sąjūdžio vardą. Ar gali
būti, kad ASS akademiškumas turėjo būti
išreikštas ne plačiąja prasme, bet skautų
ideologijos studijose ir jos vystyme?
Kitus pasisakymus iššaukė dr. Gimbuto
pasiūlymas, kad ateityje ASS nariai neįsilietų į visuomenę, bet siektų būti elitu —
visuomenės vadovais. Fil. E. Kulikauskas
argumentavo, kad tai vargiai derinasi su
šiais laikais ar skautijos tikslu — išreikštu
obalsiu „Dievui, Tėvynei ir Artimui“ ir
ASS šūkiu „Ad Meliorem! (Vis geryn)“. Jo
teigimu, ASS organizacijos tikslas neturėtų
būti išauginti elitą, bet skatinti bei remti
mūsų ir Lietuvoje esantį jaunimą gyventi
skautiškoje dvasioje, siekti pilnavertiškumo
ir kuo aukštesnio mokslo. Sava akademinė
veikla nėra būtina, nes visi gali reikštis kur
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jiems geriausia pagal savo profesijas.
Kadangi dr. Gimbutas kalbėjo apie
ASS vardo pakeitimą, buvo taip pat iškel
tas klausimas apie Filisterių Skautų Sąjun
gos vardo pakeitimą, nes labai retas asmuo
ar narys tikrai žino ką reiškia „Filisteris“
(iš tarptautinių žodžių žodyno — aukšto
sios mokyklos korporacijos narys, — ne
studentas, pagal vokiečių Philister).
Padėkos žodį tarė fil. Gediminas Leškys, pareikšdamas, kad buvo sveika sueiti
ir išklausyti, fil. Gimbutą, nes esame pasi
ilgę „akademiškumo“ ir rimtų diskusijų.
P.S. Fil. Broniaus Kviklio redaguota
„Akademinė Skautija“ išleista 1954 m.
duoda sekančius istorinius faktus: Korp!
Vytis Filisterių Sąjungos kūrėjas ir jos
pirmininkas Lietuvoje buvo fil. Jonas Dainauskas. Laikinojo ASS statuto ruošėjai fil.
Bronius Kviklys ir kiti sesės ir broliai pa
rinko vardą A.S. Sąjūdis, nes jis turėjo
apjungti visas Studenčių Skaučių Draugo
ves ir visus Sambūrio Vytis vienetus. Vo
kietijoje pirmieji Korp! Vytis vienetai
vadinosi Sambūris Vytis, nes tuo metu
Vokietijoje buvo uždrausta studentų kor
poracijų veikla. 1947 m. liepos 7 d. Lietu
vių Skautų Sąjungos vadovų suvažiavime,
Kasselyje, tas laikinas ASS statutas buvo
priimtas 35-ių akademikų skautų dalyvavu
sių suvažiavime. Čia buvo išrinkta ir pir
moji ASS valdyba: pirmininkas — Garbės
narys prof. sktn. Ignas Končius, vice-pirmininkė — fil. v.s. dr. Domą Kesiūnaitė ir
vice-pirmininkas — fil. v.s. Vacys Augulis.
Didžiausias valdybos rūpestis buvo
sujungti išblaškytus brolius ir seses, supa
žindinti juos su mūsų skautiškosios ideolo
gijos pagrindais, vykdant tarnybą Dievui,
Tėvynei ir Artimui
Fil. Eugenijus
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70-TA AKADEMIKŲ SKAUTŲ METINĖ ŠVENTĖ
LOS ANGELES
Auksuolė A. Rubavičiūtė
Spalio 16 dieną ne vienas akademikas
skautas prisimins kaip draugystės, savitar
pio supratimo ir susiklausymo dieną. Šį
gražų rudens sekmadienį vyko 70-ta akade
mikų skautų metinė šventė. Jos metu
akademikai skautai papasakojo, kas naujo
yra nuveikta jų organizacijoje, peržvelgė
įsikūrimo istoriją, pasidalijo ateities pla
nais. Buvo pakviesta nemažai svečių iš
Lietuvos ir Amerikos.
Šventė prasidėjo šventomis mišiomis
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po mišių visi
dalyviai susirinko jaukiame Brookside
Country klube, Pasadena apylinkėje. Čia
įvyko iškilminga sueiga. Sueigą akademikai
skautai pradėjo Lietuvos himnu. Buvo
pagerbtas a.a. profesorės Marijos Gimbu

tienės šviesus atminimas. Sueigos metu
buvo priimti nauji nariai į akademikų
skautų LA skyriaus Korp! Vytis eiles bei į
A.S.D. Tai — senj. Vylius Leškys, bei t.n.
Onutė Šepikaitė-Keblys. Po iškilmingų
pasižadėjimų jiems buvo prisegti ženkleliai.
Medaliu Už Nuopelnus buvo apdovanota
fil. Aldona Avižienytė-Venckūnienė. Visi
apdovanotieji nuoširdžiai padėkojo už
suteiktą garbę, jiems buvo įteiktos gėlės.
Giedodami akademikų himną „Gaudeamus“, skautai uždarė savo iškilmingą
sueigą. Po sueigos visi dalyviai ir svečiai
buvo pakviesti pietų, programa toliau
tęsėsi. Lietuvių Skautų Sąjungos pirminin
kas fil. Kęstutis Ječius skaitė paskaitą
tema „Patirtis akademiniame skautų sąjū-

ASS 70 m. (spalio 16 d.) Šventėje dalyvavę ASS nariai Los Angeles. Kairėje fil. G.
Leškys, už jo fil. K Ječius ir senj. Vylius Leškys, kuris gavo K! spalio 16 d. per sueigą.
Už Vyliaus stovi kun. Aloyzas Volskis, kuris yra LSB Vyr. Dv. Vadovas irRam. Vand.
LSS dvasios Vadovas.
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dyje“. Jis trumpai peržvelgė sąjūdžio
istoriją, pasidžiaugė nuveiktais darbais,
išreiškė viltį, kad sąjūdis aktyviai klestės ir
ateityje. Iš akademinio jaunimo pusės
kalbėjo Thomas Aquinas, kolegijos
studentai atvykę studijuoti iš Lietuvos:
Auksuolė A. Rubavichutė, Asta
Valentinaitė, Vytautas Adomaitis, Žygintas
Binkis, Vilmantas Vitkauskas, Gintautas
Vyšniauskas. Jie pasidalino įspūdžiais
Amerikoje, palygino Amerikos ir Lietuvos
universitetų programas, papasakojo apie
studentų gyvenimą Lietuvoje. Po pokalbio
studentai atsakė į gausius susirinkusių
klausimus. Programai besibaigiant, jo
organizatorė ASS skyriaus pirmininkė

Birutė Viskantienė padėkojo visiems daly
vavusiems, ypatingai LSS Tarybos pirmi
ninkui K. Ječiui, Ramiojo Vandenyno
rajono skautų vadei Zitai Rahbar, Brolijos
vyr. skautininkui Albinui Šėkui, L.A. Bend
ruomenės pirmininkei Liudai Avižonienei
bei visiems kitiems, kurie aktyviai dalyvauja
organizacijos veikloje. Atsisveikinant visi
dalyviai sudainavo skautų tradicinę dainą
„Ateina naktis“.
Gražiai praėjo 70-ta metinė akademikų
skautų šventė. Ji dar kartą įrodė, kad
norint pasiekti gerų rezultatų, būtinas
susiklausymas ir vieningumas. To norėtųsi
palinkėti Akademikų Skautų Sąjūdžiui ir
ateityje.

SKAUTIŠKI VAKARAI RAMBYNE
Auksuolė A. Rubavičiūtė

Rugpjūčio 18-27 dienomis kalnuotose
Holcomb rajono apylinkėse (San Bernar
dino miesto nacionalinis miškas, Kaliforni
jos valstija) vyko Ramiojo vandenyno
rajono skautų organizuota stovykla „Rambyno“ stovyklavietėje. Daugiau nei savaitę
įvairaus amžiaus bei patyrimo skautai ir
skautės gilino savo skautiškus įgūdžius
įvairiose rungtynėse, šoko, dainavo, vai
dino.
Stovykla prasidėjo akademikų-skautų
organizuotais kultūrinių-visuomeninių
paskaitų ir pokalbių vakarais. Pasidalinti
savo įspūdžiais apie akademinį gyvenimą
Lietuvoje, papasakoti, kas naujo per pasta
ruosius metus yra nuveikta kultūros baruo
se, buvo pakviesta daug, įdomių ir žinomų
svečių. Tai humanitarinių mokslų daktarė,
profesorė fil. Živilė Gimbutaitė, Los An
geles Jaunimo dainų ir šokių kolektyvo
„Spindulys“ vadovė Danguolė Varnienė,
Ramiojo vandenyno rajono skautų vadė s.
fil. Zita Rahbar, kunigas Aloyzas Volskis.
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Pokalbiuose taip pat dalyvavo ilgametis
skautininkas, aktyvus skautų judėjimo
dalyvis vs. fil. Eugenijus Vilkas, stovyklos
viršininkas ps. fil. Laimis Venckus, seseri
jos ir brolijos pastovyklių viršininkai s. fil.
Alma Vilkaitė-Stočkienė bei s. fil. Vytenis
Vilkas, daug kitų skautų vadovų, akade
mikų-skautų, studentų bei svečių.
Profesorė Živilė Gimbutaitė papasa
kojo susirinkusiems apie savo dėstymo
metus, praleistus Kauno Vytauto Didžiojo
Universitete (KVDU). „Man labai džiugu,
kad šiame universitete yra sudarytos itin
geros sąlygos studentams mokytis, — pa
brėžė profesorė. Gaunamos naujausios
mokslo knygos, skaitoma vis daugiau nau
jų, studentams įdomių, paskaitų, studentai
patys gali pasirinkti daugumą paskaitų bei
jų laiką“. Kad Kauno Vytauto Didžiojo
Universiteto vadovai iš tiesų yra įvedę
naują, studentams patinkančią tvarką,
paliudijo ir tik ką į Los Angeles atvykusios
studijuoti KVDU studentės Astos Valenti-
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FU. Dr. Živilė Gimbutaitepokalbyje Rambyno stovykloje rugpjūčio 20 d.

naitės žodžiai. Ji smulkiau papasakojo apie
universitete įvykdytas reformas bei studen
tišką gyvenimą Lietuvoje. Buvo palygintos
mokymo sistemos bei bendras mokslo lygis
Kauno Vytauto Didžiojo Universitete,
Vilniaus Universitete bei Amerikos univer
sitetuose.
Po trumpos pertraukos kunigas Aloy
zas Volskis pasidalijo prisiminimais apie
savo studijas bei gyvenimą kunigų semina
rijoje sovietų okupacijos metais. Anot
kunigo, net sunku įsivaizduoti, kokius
kryžiaus kelius turėjo pereiti kunigai, norė
dami tęsti studijas. Kiek daug jiems tai
kainavo tiek moraliniu, tiek ir dvasiniu
atžvilgiu.
Po apžvalginių paskaitų bei pokalbių
visi kalbėjusieji atsakė į gausius susirinku
siųjų klausimus. Šių vakarų organizatorė
Los Angeles A.S.S. pirmininkė ps. fil.
Birutė Viskantienė padėkojo ir palinkėjo
sėkmės visiems dalyvavusiems. Ji išreiškė
viltį, kad tokie pokalbiai bus organizuojami
ir ateityje.
Šie pokalbiai labai sklandžiai įsiliejo į
visą skautišką stovyklavimą. Kad jie patiko,
liudijo ir gausus susirinkusių skaičius bei
aktyvus jų dalyvavimas. Tuo akademikų-

skautų įsijungimas į stovyklavimą nesibaigė.
Nemaža jų dalis pasiliko su jaunaisiais savo
pasekėjais visai savaitei. Jie padėjo organi
zuoti įvairias iškylas ir žaidimus, diskutavo
įvairiomis temomis. Mažąsias skautes,
paukštytes mokė piešimo meno, odos
dirbinių paslapčių, o mažuosius skautus,
vilkiukus, įvairių skautavimo įmantrybių.
Vakarais visi kartu degdavo skautišką
laužą, dainuodavo lietuviškas dainas, žais
davo skautiškus žaidimus, vaidino.
Paprašyta pasidalinti įspūdžiais, Ra
miojo vandenyno rajono skautų vadė s. fil.
Zita Rahbar pasidžiaugė, kad stovykloje
viskas taip gražiai vyko. „Ypač smagu, kad
akademikai-skautai padeda organizuoti
renginius, noriai įsijungia į bendrą darbą“,
— sakė pašnekovė. Pasak stovyklos virši
ninko s. fil. Laimio Venckaus, tokios sto
vyklos suburia jaunuolius, sudomina juos
lietuviška kultūra, padeda palaikyti lietu
višką dvasią jaunųjų Amerikos lietuvių
širdyse. Tuo jos yra labai naudingos.
Dar daug gražių žodžių teko išgirsti
tiek akademikų-skautų, tiek stovyklos
vadovų, tiek ir jaunųjų skautų vardu. Sto
vykla „Rambyne“ iš tiesų pasisekė. Lauksi
me naujų turiningų stovyklų.
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KELIOS MINTYS PO ASS 70 METŲ SUKAKTIES
MINĖJIMO CHICAGOJE
Fil. Jonas Damauskas

„Akademinis Skautų Sąjūdis, ideologi
jos, tradicijų ir veiklos bruožai“ knygos
įvade parašyta:
yra daugialypė suaugu
sių akademikų skautų organizacija, įvairi
narių amžiumi, šeimų padėtimi, organizaci
niais polinkiais ir asmeninėmis nuomonė
mis... Sąjūdžio veiklos apraiškos skiriasi
pagal padalinius: Akademikių Skaučių
Draugovę (ASD), Studentų Skautų Korpo
racija „Vytis“ (Korp! Vytis) ir Filisterių
Skautų Sąjunga (FSS), tačiau visi ASS
padaliniai pabrėžia savo lietuvišką-akademišką-skautišką pagrindą, siekdami kuo
vispusiškesnės narių asmenybės išvystymo.
Sąjūdis stengiasi būti naudingas lietuviška
jai visuomenei ir lietuviškajai skautijai kaip
organizuotas vienetas, bet lygiagrečiai
skatina individualias narių pastangas savo
asmeniška kūryba talkinti bendriems tiks
lams...“.
ASS savo įsteigimo datą laiko 1924.10.16, kai Lietuvos Universitete (nuo 1930 m.
vadin. Vytauto Didžiojo Universitetu)buvo
įsteigtas pirmas mišrus akademikų skautų
vienetas — Studentų Skautų Draugovė,
kuri vėliau pasidalino į Studenčių Skaučių
Draugovę ir Korp! Vytis. Tų dviejų padali
nių tąsa, Akademinis Skautų Sąjūdis įsi
kūrė 1947.07.07 Vokietijoje, kai išeivijoje
atsikūrė toli vienas nuo kito pasklidusių
akademikų skautų vienetai ir buvo gyvas
reikalas turėti vieną centrinį organą, kuris
atstovautų visiems Sąjūdžio nariams Lietu
vių Skautų Sąjungoje ir kitose lietuvių
studentų organizacijose, derintų visų aka
demikų skautų vienetų veiklą. LSS šeimoje
ASS yra trečioji šaka. 1962 m. priimtais
ASS nuostatais ASS Vadija vadovauja visai
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ASS veiklai, siekiant viso Sąjūdžio ugdymo
ir tobulinimo tikslų.
ASS visumoje bei jojo padaliniai su
kaupė didelę darbo ir tradicijų formavimo
patirtį. Minint ASS 70 metų sukaktį neiš
vengiamai mintys skrenda prie tos patirties
vaizdų, prie tų veiksnių, kurie visus ASS
narius, dėvinčius ASD ar Korp! Vytis
spalvas į vieną šeimą jungia.
ASS, kaip ir visa LSS, yra ideologinė
organizacija, bet ideologijos samprata,
didele dalimi, priklauso nuo gyvenamos
aplinkos visuomenės samprotavimo, šiame
krašte vyrauja bet kokiai ideologijai nepa
lankūs vėjai ir čia dažnai kiekviena nauja
generacija tradicijas pradeda nuo savęs.
Tai, aišku, nėra ASS tradicijoms puoselėti
palankūs vėjai. Vienok, ASS, atrodo, tiems
tradicijų nepalankiems vėjams liko gana
atsparus, ypač panaudojant praeities patirtį
šių dienų veiklai.
Visos tos mintys pinasi su ASS narių
praeito kelio vaizdais. 1994 m. ASS sukak
ties minėjimas Chicagoje, ASS Chicago
Skyriaus vadovybės surengtas, prasidėjo
rugsėjo 30 d. penktadienį, Pasaulio Lietu
vių Centre (Bočių menėje), Lemonte.
Iškilmingoje sueigoje, kurią pravedė fil. V.
Statkus, buvo pakėlimai ir apdovanojimai.
Tikrosiomis ASD narėmis buvo pakeltos 7
kandidatės: Ancevičiūtė Daina, Augiūtė
Lina, Hollenderytė Rasa, Januškytė Vilija,
Kaveckaitė Ramona, Vindašienė Birutė ir
von Braun Larana. O Korp! Vytis senjorais
— Kasparaitis Linas, Nedas Kindis ir
Valkiūnas Jonas. Filisteriais buvo pakelti
keli ASS nariai, baigę aukštuosius mokslus.
Naujus narius pasveikino LSS Tarybos
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Pirmininkas v.s. fil. K. Ječius, ASS Vadijos
Pirmininkas fil. G. Leškys. Naujus narius
nuoširdžiai taip pat pasveikino visi sueigos
dalyviai. Po to sekė Akademija, kurioje
pagrindinė kalbėtoja buvo v.s. fil. Liuda
Rugienienė iš Detroito. Prelegentė kalbėjo
apie skautų ir akademikų skautų vaidmenį
lietuvių išeivijos gyvenime. Kiti kalbėtojai
kiek priminė ASS praeito kelio vaizdus,
pradinius SSD užmačius.
Šeštadienį, spalio 1 d., Condessa del
Mar salėje įvyko metinis ASS balius, kuria
me meninę programą atliko s.v. Vytautas
Juodka, kuris padeklamavo: Pulgio Andriušio „Penkių Beržų Kroniką“ ir „Kazimieras
Sapiega“. Apie pustrečio šimto dalyvių
susibūrimą ir ASS sukakties minėjimą
pasveikino LSS Tarybos Pirmininkas bei
ASS Vadijos Pirmininkas. Buvo įteikta
Vydūno Fondo premija. Taip pat sveikino,
subuvime dalyvavę, Ateitininkų ir NeoLituanų vadovai. Šokių „Žaibo“ orkestre
buvo net trys Korp! Vytis senjorai: A. Utz,
D. Brazaitis ir A. Panaras.
Sekmadienį, spalio d. Tėvų Jėzuitų
koplyčioje prie Jaunimo Centro buvo Šv.
Mišios, kuriose skaitymus skaitė SSD
narės. Po to grupė ASS narių vyko į Šv.
Kazimiero kapines, o kita dalis į Tautines
kapines aplankyti ir padėti gėles prie kapų
ten palaidotų ASS narių. Ypač minint ASS
70 metų sukaktį pabendravimas su iškelia
vusiais į Amžinybę nariais buvo ytin simbo
liškas, pirmon eilėn todėl, kad čia ilsisi net
31 ASS narys, narė, kurių daugumas giliai
gyveno ASS darbais.
ASS Chicago skyriui minint ASS 70
metų sukaktį, verta paminėti visus tuos
ASS narius, Chicagoje palaidotus. Tai būtų
tarytum mūsų „vakarinis patikrinimas“, kur
prisimenama, kad jie YRA mūsų šeimos
nariai.
Šv. Kazimiero kapinėse pirmasis atgulė
veter. gydyt, fil. Kęstutis Kasponis, Korp!

Vytis vėliavos mecenatas, miręs 1956 m.
būdamas 36 metų amžiaus. 1964 m. mirė
prof, hidrologas Steponas Kolupaila, Korp!
Vytis garbės narys, garsiojo Vytiečių baida
rių žygio vadovas. 1965 m. žuvo katastrofo
je, 35 m. amž. inž. ir lakūnas fil. Arvydas
Rimas. 1966 m. (81 m. amž.) mirė žurnalis
tas Pranas Gudas Korp! Vytis mecenatas,
iš savo pensijos sutaupų Korp! Vytis davęs
virš pusantro tūkstančio dolerių. 1971 m.
iškeliavo į amžinybę (40 m.) fil. Jūratė
Juodelytė-Urbutienė. 1973 m. — (27 m)
ASD tikroji narė Laima Čepaitytė-Paulienė, 1974 m. — fil. Gražina Musteikytė (37
m.), AS Leidyklos vadovybės narė. 1975 m.
— (51 m. amžiaus) fil. Albertas Vengris,
ypatingai veiklus Vydūno fondo vadovybės
narys. 1975 m. — gydytoja, fil. Maria
Reklaitytė-Aglinskienė. 1975 m. — Juozas
Ivanauskas, fil., inžinierius (53 m.) vienas
Vydūno Fondo iniciatorių. 1975 m. —
ASD tikr. narė (23 m. amž.) Roma Misiūlytė. 1976 m. Korp! Vytis senjoras (23 m.
amž.) Aleksas Jankūnas. 1976 m. kun.
Jonas Raibužis, S.J. (67 m. smž) ASS
kapelionas. 1976 m. pulk. Juozas Tumas,
SSD mecenatas Kaune (nuo 1936 m.),
1941 m. Červenėje bolševikų šaudytas.
1978 m. fil. Justinas Bavarskas (38 m.
amž.). 1978 m. — Korp! Vytis senjoras (23
m. amž.) Algimantas Mikutaitis. 1983 m.
— agronomas fil. Vaclovas Tallat-Kelpša
(85 m. amž.). 1983 m. fil. Rasa Griganavičiūtė. 1983 m. — inž. fil. Leonas Juodikis
(64 m. amž.). 1986 m. fil. Raimundas
Merkys. 1990 m. — žum., redakt. fil. Bro
nius Kviklys, Korp! Vytis garbės narys,
„Mūsų Vytis“ žum. steigėjas, ypatingai
daug rašęs apie akademinę skautiją. 1990
m. — Juzė Daudžvardienė (85 m. amž.),
ASD garbės narė, Lietuvos garb, konsule.
1991 m. — kun. Jonas Kubilius, S.J., ASD
garbės narys. 1992 m. — fil. Gvidas Valantinas ir 1992 m. — fil. Bronė Lukštaitė35
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Kovienė, architektė. O Tautinėse kapinėse:
Juozas Bačiūnas (76 m. amž.) Korp! Vytis
mecenatas, PLB Pirmininkas, miręs 1969
m. 1975 m. — prof, fizik. ir tautosakinin
kas Ignas Končius, Korp! Vytis ir ASD
garbės narys, Vilniaus Universiteto valdyto
jas, 1941 m. bolševikų Červenėje mėgintas
šaudyti. 1989 m. — fil. Edis Sabas, 1989 m.
— fil. Liūtas Grinius, skautybės atkūrėjas
J. A. V., ypatingai veiklus ASS V.P. 1987 m.
— fil. Rimvydas Cinką, inž. ir dailininkas.

1992 m. — fil. Gediminas Pleškys, mokyt.,
ilgalaikis lituanistinių kursų vadovas.
Iškeliavusiems j amžinybę, atsisveikin
dami, dainuojame: „Užmigo žemė...“, nes
jie tik miega. Dainoje „Oi sudiev, sudiev“
dainuojama: „Gal atsiras kitų draugų, kai
būsime tarp svetimų, bet atminimai liks tų
dienų, kai buvome kartu“. O sau, 70 metų
sukakties proga prisiminkime Korp! Vytis
tradicinės dainos užbaigą: „... Kada ateis
kitų eilė, stot vietoj mūs, kad būt garbė!“.

Los Angeles
Susirinkę Akademikai.
Gimbuto pašnekesys.

ASS 70 m. spalio 16 d. Šventė Los Angeles mieste. Kalba fil. B. Viskantienė
Pagrindinis kalbėtojas fil. K. Ječius, LSST, P-kų ir ASS metų bėgyje.
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Fil. JUOZAS JESINEVIČIUS-JUOZAITIS atšventė brandaus amžiaus sukak
tu. Gimęs 1904.05.21 Rokiškio apylinkėje.
1923 m. susipažino su skautybe, įsteigta
Prutenio draugove Rokiškyje, kuri 1939 m.
turėjo 24 vienetus su 600 narių. Atvykęs
studijuoti į Kauno universitetą, kartu įsi
jungė ir į skautų veiklą, kartu buvo univer
siteto Korp! Vytis pirmininku. Baigęs
universitetą ir aspirantų kursus, tapęs
karininku, vėliau mokytoju, brolis Juozas
visą laiką glaudžiai bendradarbiavo su

skautais 1937.02.16 apdovanojamas Lelijos
ordenu. 1935-40 jis vadovavo Ukmergės
tuntui. Okupacijos metais dirbo dėstytoju
Vilniaus Pedagoginiam institute. Dabar jį
ir vėl matome akademikų skautų Dr. J.
Basanavičiaus draugovėje. Geros sveikatos
ir giedrios skautiškos nuotaikos.
Fil. VACYS GARBONKUS, First
Interstate Mortgage bendrovės vykdomasis
viceprezidentas ir LB pareigūnas pravedė

1993 m. Kaziuko muge. A.S.S. Kavinė. Morta Variakojis, Nida Paplauskaitė, Nida
Gedgaudaite, Jonas Bužėnas, Aleksas Bapšys.
37
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Danijos architektų pranešimus apie Vil
niaus senamiesčio atstatymo sumanymus.
Urban Renewal and Redevelopment Co.
kartu su kita bendrove specializuojasi
panašių projektų vykdyme Europoje. Juose
dirba 120 asmenų, iš kurių 10 asmenų yra
vadovaujančioje administracijoje. Praneši
muose paaiškėjo, kad danai yra pasiruošę
rimtam darbui Vilniaus senamiestyje

Fil. RITONĖ RUDAITIENĖ trečią
kartą lankėsi Lietuvoje su APPLE 80
mokytojų grupe, kurios 2/3 yra ne lietuvių
kilmės. Kursai vyko 7 vietovėse, dalyvavo
2.000 Lietuvos mokytojų.
Fil. TOMAS REMEIKIS, Cabinet
College of St. Josephy Whiting Indianoje
profesorius, š.m. rugsėjo mėn. 15 d., minint
Vilniaus universiteto 415 metų įkūrimo
sukaktį, buvo pagerbtas suteikiant garbės
daktaro vardą. Iškilmės vyko šv. Jono
bažnyčioje. Dalyvavo 13 universitetų atsto
vai iš Estijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos,
Norvegijos, Olandijos, Ukrainos, Rusijos ir
Vokietijos.

Fil. ANTANAS DUNDZILA sureda
gavo ir paruošė spaudai fil. Kazimiero
Palčiausko pergyvenimus 1941-1944 m.

A. f A.

ELENAI STAREVIČIENEI

mirus, jos dukrai fil. IRENAI
VILKIENEI, jos šeimai, gimi
nėms ir visiems artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime.
Akademinis Skautų Sąjūdis
ir Los Angeles A.S.S. skyrius
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Po garbės daktarato įteikimo Vilniaus uni
versiteto kieme, iš k.: fil. fil.: Dr. N. Remei
kienė, dr. T. RemeikisirA. Remeikis.

Kaune, dėl kurių vėliau jam teko ilgai
aiškintis teismuose ir atremti nepamatuo
tus kaltinimus.
Fil. ALBINAS KARNIUS ir talkinin
kai ruošia fil. Kazimiero Palčiausko knygos
pristatymą St. Petersburg mieste Floridoje.
Jį planuojama surengti lapkričio mėn.
pabaigoje. Šioje vietoje fil. K. Palčiauskas
išgyveno sunkius tardymus, čia jis užbaigė
savo sunkų šios žemės kelią.
Fil. VYTAUTAS MIŠELIS jau nuo
1966 m. gyvena Pitsburgo apylinkėje ir
dirba Westinghouse bendrovėje. Jo rūpes
čio dėka 9 iš Lietuvos atvykę inžinieriai jau
daug mėnesių tobulinasi Westinghouse
Energy Center, Monroeville PA. Taip pat
jo dėka mokymo reikalams tinkantieji
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Vilniuje per Dainų Šventę susitikę, iš k.: neatpažinta, t.n. Kristina Bielskutė, senj.
Rolandas Kačinskas (vilnietis), Sigitas Gudis, fil. Nida Bichnevičiūt'ę fil. Dana
Penčylaitę fil. Vida Domijonaityt'ę fil. Judita Urbaitė, Vida Vodopolaitė, Rima
Saulytė.

Po Dainų Šventės Vilniuje, LEPŪNO veteranų tautinių šokių vieneto filisteriai
skautai aplankė Vydūno kapą, iš k.: N. Pupien'e, R. Viržintien'ę V. Rimiene, R.
Dirvonis, G. Rimkienė R. Šlapkauskiene, R. Rudaitien'ę D. Vasiliauskas ir Š. Rimas.
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kompiuteriai yra perduoti Kauno Techno
logijos universitetui. Gegužės mėn. Vytau
tas lankėsi Lietuvoje ir, kaip tarptautinės
komisijos narys, dalijosi savo daugiametine
patirtimi Ignalinos atominėje elektrinėje ir
Lietuvos Energetikos institute.
FU. MEČYS STUKONIS, medicinos
daktaras, jau antri metai vadovauja akade
mikų skautų Dr. J. Basanavičiaus draugo
vei. Lankydamasis Belgijoje specialybės
reikalais, suranda laiko domėtis skautybe.
Jis parveža skautybės naujienas iš Vakarų
pasaulio. Draugovės sueigos vyksta kas
antrą mėnesį, veikia atskiros skiltys.
FU. VYTAUTAS
KAM ANTAS,
dabartinis LB Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, prityręs visuomenininkas ir darbš
tus administratorius, kandidatavo į JAV
krašto valdybos pirmininko pareigoms trejų
metų terminui. Kaip žinoma, LB pagrindi
nis tikslas yra per šeimas išlaikyti lietuvybę,
ugdyti tautinę sąmonę ir solidarumą.

Kun. POVILAS DILYS A.S.S. Evan
gelikų Dvasios vadovas, birželio mėn. išėjo
pensijon ir grįžo atgal į Chicagą.
Daugiau kaip dešimt metų buvo To
ronto lietuvių evangelikų parapijos klebo
nu. Kun. P. Dilys yra gimęs ir augęs Vil
niuje, klebonavo gražioje klasikinio stiliaus
bažnyčioje Pylimo gatvėje. Jo didelis laimė
jimas yra tai, kad Vilniaus bažnyčia buvo
išlaikyta Lietuvos bažnyčių sudėtyje. Vokie
tijoje Kiel’io universitete baigė ekonomijos
mokslus, dirbo Chicagos universiteto bib
liotekoje, vėliau tik lietuvių evangelikų
reformatų bažnyčioje. Jo išvykimas iŠ To
ronto buvo giliai apgailėtas, bet kelia
džiaugsmą Chicagoje.

FU. MEILĖ MICKIENĖ labai sėk
mingai padėjo Lietuvos Ambasadai Wa40

shington’e skirstantis funkcijomis ir įeinant
į darbo ritmą, sudarant naują ambasados
personalą. Anksčiau ji ilgesnį laiką dirbo
Ambasadoje, kai jai vadovavo ambasado
rius Stasys Lozoraitis.
Dail. ADA SUTKUVIENĖ ir vėl
sukūrė kalėdinių atvirukų piešinius, kurie
bus atspausdinti ir platinami Vydūno
Fondo rėmėjams. Tai jau kelintas kartas,
kad dailininkė talkininkauja, neimdama
jokio atlyginimo. Jos sukurti atvirukai turi
labai didelį pasisekimą. Fondo valdyba yra
dėkinga už vertingą bendradarbiavimą.

FU. EDVARDAS ir RŪTA KULI
KAUSKAI iš Los Angeles apylinkių išvyko
nuolatiniam apsigyvenimui į Lietuvą. Jie
aktyviai dalyvavo A.S.S. veikloje ir Edvar
das sėkmingai redagavo Lietuvos ekonomi
kos puslapį Draugo dienraštyje.
VYDŪNO FONDAS surinko 750
mokslinių ir grožinės literatūros knygų.
Visa tai buvo supakuota į 15 dėžių ir spa
lių mėn. 26 d. išsiųsta Lietuvos universitetų
bibliotekoms. Tai ketvirtoji siunta. Viso jau
yra išsiųsta virš 25,000 knygų.

A.fA.

ARCHITEKTUI
E. KERSNAUSKUI

mirus, jo dukrą fil. NIJOLĘ ir
gimines širdingai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Akademinis Skautų Sąjūdis
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Fil. VYTAUTAS ŠLIŪPAS lankėsi
devintą kartą Lietuvoje. Š.m. rugpjūčio 23
d. Kaune Žaliajame Kalne, prie namo,
kuriame gyveno L.S.S. Brolijos vadas pulk.
Juozas Šarauskas (sušaudytas 1941 m.
birželio mėn. Červenės vietovėje Gudijoje),
jo 100 metų gimimo sukaktyje buvo ati
dengta paminklinė lenta. Dalyvavo giminės,
šauliai ir skautai su vėliavomis, kariškiai ir
Kauno miesto valdybos atstovai ir daug
Kauno miesto gyventojų. A.S.S. vardu tarė
žodį svečias iš J.A.V. fil. Vytautas.

Prie pulk. J. Šarausko namo kalba fil. V.
Šliūpas, pirmas iš k.: Kauno m. Tarybos
pirm. Dr. V. Grinis, trečias Šarauskas
(velionies brolis).

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ŠAKOS
SUKAKTIS
Šįmet švenčiame 70-tas metines nuo pirmo lietuvių akademinės skautijos
vieneto — Studentų Skautų ir Studenčių Skaučių Draugovės įsteigimo Kauno
universiteto 1924 metais. Bet daug kas ir nepastebėjo, kad šiais metais turime dar
vieną sukaktį. Šįmet suėjo 30 metų nuo Akademinio Skautų Sąjūdžio įstojimo į
Lietuvių Skautų Sąjungą atskirą šaką. Šis įvykis yra svarbus tuo, kad lietuvių
skautiškas jaunimas, baigęs mokslus aukštesnėse mokyklose ir pradėjęs studijuoti
universitetuose ir kolegijose, nenutoltų nuo jaunesniųjų brolių ir sesių, bet kad ir
toliau dirbtų su jais, vadovautų jiems, o kartu savo pavyzdžiu skatintų juos siekti
akademinio išmokslinimo, o kai jie bus jau studentai ir studentės, kad jie
papildytų korp! Vytis ir Akademikių Skaučių Draugovės eiles.
1961 ir 1962 metais Akademinio Skautų Sąjūdžio pirmininku buvo fil.
Edmundas Korzonas. Tuo metu Lietuvių Skautų Sąjungos pirmininku buvo fil.
Antanas Dundzila. Jam buvo pateiktas A.S.S. šakos projektas ir jis mielai pritarė.
1962 m. birželio 26 dieną buvo priimtas ir patvirtintas naujas LSS statutas,
kuriame ASS laikomas trečiąja šaka Lietuvių Skautų Sąjungoje. Naujasis statutas
pradėjo veikti 1963 metų pabaigoje ir 1964 metų pradžioje, kai pagal tą statutą
buvo išrinkta nauja LSS vadovybė, kurią sudarė trys šakos: brolijos, seserijos ir
A.S.S. Kai kam tokia tvarka nepatiko, bet 30 metų patirtis parodė, kad
pertvarkymas buvo padarytas tikslingai ir pagrįstai. Pakeitimai buvo padaryti laiku.
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