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AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO STUDIJŲ DIENOS 

fil. Irena Kairytė

ASS Studijų dienos įvyko š.m. spalio mėn. 4'6 d., Resurrection 
Center, Woodstock vietovėje. Šis centras yra gražioje 
šiaurinėje Illinois valstijos apylinkėje, netoli ežerėlio, apsuptas 
didelių medžių. Didelis pastatas, pritaikytas suvažiavimams, su 
daugeliu kambarių ir koplyčia, buvo jauki vieta studijų 

dienoms. Šių dienų vadovės fil. dr. Vilija 
Kerelytė ir fil. Ramona Kaveckaitė jau laukė ir 
maloniai sutiko atvykusius, supažindino su 
centru, palydėjo į paskirtus kambarius. Viskas 
buvo labai gerai suorganizuota. Centro 
personalas rūpinosi, kad kava neatšaltų, kad 

pakaktų užkandžių.

Vakare dalyviai susirinko į susipažinimo vakaronę. ASS 
Vadijos primininkas fil. G. Leškys, iš Los Angeles, pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė fil. Joną Variakojį pravesti vakaronę. 
Tikrai linksma, skautiška nuotaika prasidėjo susipažinimas. 
Kiekvienas dalyvis turėjo keliais sakiniais prisistatyti ir 
nusakyti savo pagrindinį bruožą. Tai sukėlė daug gardaus 
juoko. Iš trumpų “biografijų” paaiškėjo, kad dalyvių tarpe yra 
nuo vyriausio, pakeliui į šimtąjį gimtadienį, skautiškoje 
veikloje atšventusį deimantinę sukaktį, iki jaunųjų sesių ir 
brolių. Kad visi daugiau susidraugautų, brolis Jonas pravedė 
keletą žaidimų. Nepajautėm, kai jau artėjo ramybės valanda, 
visi skirstėsi poilsiui.

Šeštadienį šviesi saulė žadino įmigusius, o kad nepramiegotų, 
sesė Vilija beldė į duris. Susirinkom pusryčiams, nuotaika gera, 
o užgėrus kavos ir paskutinieji miegai išsisklaidė. Jau pirmą rytą 
paaiškėjo, kad šioje vietoje turėsim pakankamai maisto netik 
sieloms, be ir kūnui.

Rinkomės į susirinkimų salę, kurioje buvo gražiai išdėstytos 
nuotraukos iš ASS veiklos ir leidiniai. Teko pamatyti daug 
pažįstamų veidų ir stebėti, kaip laikas yra išrašęs kiekvieną 
veidą. Drauge grįžo daug gražių prisiminimų iš praėjusių 
stovyklų, suvažiavimų ir studijų dienų. Artėjo ir šių studijų 
dienų atidarymas. Suvažiavo 52 dalyviai. Toliausiai keliavo 
sesė ir brolis iš Lietuvos. Tai t.n. Rasa Sprangauskaitė iš 
Vilniaus universiteto, ASD pirmininkė Lietuvoje ir senj. 
Giedrius Globys iš Vytauto Didžiojo universiteto, Kaune, 
Korp! Vytis pirmininkas Lietuvoje. Kiti toli keliavę: iš 
Kalifornijos, Michigan’o ir Maryland’o. Studijų dienas atidarė 
fil. Gediminas Leškys, pasveikino ir palinkėjo darbingai 
praleisti šį susirinkimą. Ta proga padėkojo rengėjoms fil. dr. 
Vilijai Kerelytei ir fil. Ramonai Kaveckaitei.

Studijų dienoms buvo parinkta tema “Ar mes tie patys?
Perspektyvinis žvilgsnis.” Tai temai pasvarstyti buvo pakviesti 
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keturi paskaitininkai, kurie kiekvienas paruošė paskaitas iš 
savo srities ir apžvelgė panašumus ir skirtumus. Paskaitas 
skaitė: dr. Dalia Katiliūtė'Boydston, Šv. Ksavero universiteto 
Chicago’]e psichologijos profesorė ir konsultantė, dėsčiusi ir 
Lietuvoje, Vilniaus universitete bei Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune; fil. Regina Narušienė, advokatė, 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė; kun. Antanas 
Saulaitis, SJ; dr. Leonas Sabaliūnas, politinių mokslų 
profesorius Eastern Michigan universitete, Ann Arbor.

Į klausimą “Ar mes tie patys?”, dr. Dalia Katiliūtė'Boydston 
žvelgė psichologės akimis į žmogų Lietuvoje ir užsienyje. Nors 
visi turime bendras lietuviškas šaknis, aplinkybės, kurios mus

formavo, skyrėsi. Mus veikė Vakarų aplinka ir galvosena; 
Lietuvoje žmones veikė komunistinė sistema.

Palyginus su komunizmu, carinis rėžimas buvo gana ribotas ir 
naivus. Komunizmas veikė kone visas gyvenimo sritis, 
visuotinai veikė žmogų. Asmuo buvo suvokiamas vien kaip 
valstybės labui reikalingos gamybos priemonė. Komunizmui 
žlugus priverstinis “mes” buvo masiškai atmestas, ir išsiveržė 
“aš”, reikalaująs pasitenkinimo. Išorinės grėsmės akivaizdoje 
pasirodęs patriotizmas grėsmei nykstant sumažėjo. Tėvams 
bijant vaikus tautiniai ir religiniai auklėti, dabartinėje jaunoje 
kartoje dažnai randasi vertybų stoka.

Stovi studijų dienų rengėjos: 
fil. Dr. Vilija Kerelytė, fil. 
Ramona Kaveckaitė ir fil. Dr. 
Renata Variakojytė.

Sėdi prelegentai:
Prof. Leonas Sabaliūnas, Prof. 
Dalia Katiliūtė-Boydston, 
fil. Regi na Narušienė ir 
fil. kun. Antanas Saulaitis, SJ.
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fil.kun. Antanas Saulaitis,SJ.

Kaip ir daugelyje posovietinių kraštų, Lietuvoje dažnai matosi 
pavydas ir pagieža turtingesniems. Komunistinė dogma teigė, 
kad visi turi lygiai turėti, o asmeniška sėkmė buvo ne per 
sąžiningą darbą, bet per apgaulę. Tad mažiau turintysis jautėsi 
neteisingumo auka, o daugiau turintieji buvo skaitomi nedorais 
būdais praturtėję. Dėl to neturintis dažnai jaučiasi moraliai 
pranašesnis ir turįs teisę bet kokioms priemonėms pasiimti ko 
jam trūksta. Pasak paskaitininkės, šis Lietuvoje matomas 
reiškinys panašus į tai, kas matoma JAV kai kurių rasinių 
mažumų tarpe.

Lietuvoje gana dažnai laužomi pažadai ir įsipareigojimai. Tai 
dėl to, kad Lietuvoje gyvenimas buvo dažnai nenumatomas, 
reikalaująs naudoti staiga atsivėrusią progą. Tad, pažadai buvo 
labiau ketinimo (jei leis aplinkybės) negu įsipareigojimo 
pareiškimai. Mums, pripratusiems prie numatomo, gana 
pastovaus gyvenimo, toks pažadų nepaisymas yra lyg nepagarba 
tam, kuriam pasižadėta. Lietuvos žmonėms tai buvo tik jų 
gyvenimo aplinkybių pasekmė.

Yra ir mąstysenos apie žmogų skirtumų. Pavyzdžiui, Amerikoje 
žmogus vertinamas pagal pastangas ir sėkmę. Lietuvoje tas 
kriterijus rečiau naudojamas. Lietuvoje teigiamai vertinamas 
principingas, nekeičias nusistatymo asmuo. Tokia galvosena 
suprantama Lietuvos ideologinių konfliktų kontekste, tačiau ji 
neretai veda į kategoriško, griežto mąstymo įpročius. 
Amerikoje labiau teigiamai vertinamas lankstumas ir 
atvirumas kitų pažiūroms. Si galvosena būdinga pliuralistinei 
visuomenei, bet ji lengvai veda į reliatyvizmą ir betkokių 
pažiūrų pavertima tik skonio dalyku. Amerikoje asmenys 
dažniau apibūdinami ir vertinami išoriniais kriterijais - sėkme, 
socialumu, o Lietuvoje greitai leidžiamasi į asmens charakterio 
ir motyvacijos vertinimus. Ypač dažnai vartojamos nuoširdumo 
ir patikimumo ar dviveidiškumo sąvokos. Tokie itin greiti 
sprendimai apie kitą asmenį yra suprantami komunizmo 
puoselėto tarpusavio nepasitikėjome fone, bet jie dažnai gali 
būti klaidingi ir įskaudinantys. Šie skirtingi asmenų vertinimo 
įpročiai kyla iš skirtingų gyvenimo aplinkybių, bet jie neretai 
sukelia vieni kitų - mūsų ir jų - nesupratimų ir vieni kitais 
nepasitenkinimų.

Lietuvoje žmonės dažnai atviri tik patiems artimiausiems, o 
kitais nepasitiki ir jiems yra abejinga. Šis žmogaus žmogui 
abejingumas ir susvetimėjimas, ir bendruomenės sąvokos kone 
išnykimas tai, paskaitininkės nuomone, bene skaudžiausias 
sovietinės okupacijos palikimas.

Fil. Regina Narušienė turi daug progų lankyti Lietuvą ir iš arti 
stebėti gyvenimą. 1 klausimą “Ar mes tie patys” yra sunku 

6



nesakyti “mes” ir “jūs”, pradėjo savo paskaitą fil. R. Narušienė, 
nes gan dažnai girdim, kad mes esame “amerikonai”, nors daug 
metų buvome lietuviai. Kaip tik šį rudenį jai teko dalyvauti 
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisijos posėdžiuose Vilniuje, kur svarstė dokumentą 
“Integrali tauta”. Tie du žodžiai išryškina šio dokumento mintį: 
“Lietuvių tautą sudaro ir tėvų žemėje gyveną ir už jos ribų 
įsikūrę pasaulio lietuviai”. Tai ir pabrėžia, kad esame vienos 
tautos vaikai, nežiūrint, kad 50 metų buvo mus išskyrę. Tiesa, 
negalime paneigti, kad mes dažnai nesuprantame gyvenimo 
Lietuvoje, o Lietuvoje nedaug žino apie mus, mūsų nueitą 
kelią.

Ji ilgiau pažvelgė į Lietuvos teisinės sistemos stovį, jos kultūrą, 
teisingumo sampratą. Paryškino skirtumus su JAV teise. Vienas 
pagrindinių skirtumų yra, kad Amerikos teisė pagrįsta 
patyrimu, Lietuvoje yra įstatyminė teisė. 1992 metais buvo 
sukurta teisinė sistema - teismai. Ten teisininkų pareigos 
skiriasi nuo Amerikos. Taip Amerikoje konstitucines bylas 
sprendžia Aukščiausias teismas, o Lietuvoje yra visai atskiras 
Konstitucinis teismas. Tam teismui yra skiriami devyni teisėjai 
devyneriems metams. Šiuo metu tie teisėjai gerai pasiruošę, 
sėkmingai atlieka savo pareigas, įgyvendinti konstituciją. 
Atstačius nepriklausomybę veikė senieji sovietiniai įstatymai. 
Reikėjo juos reformuoti, buvo leidžiami įstatumai, skubiai 
keičiami bei taisomi, todėl ne kartą susiduriama su daug 
problemų.

Lietuvoje yra pereinamasis laikotarpis. Jaunų teisininkų 
paruošimas yra komplikuotas, nes trūksta vadovėlių, 
terminologijos. Dėl mažų atlyginimų nemažai dėstytojų palieka 
akademinį darbą ir eina advokatauti. Dar ir dabar daugumas 
teisininkų yra sovietinės mokyklos. Sovietinėje sistemoje 
komunistų partijos viršininkai teisėjams davė įsakymus, jie 
nebuvo nepriklausomi, todėl dar ir dabar žmonės nepasitiki 
teismais. Darbą dar apsunkina grąsinimai, o vyriausybė nelabai 
domisi teise, tik mėgina ją kontroliuoti. Dar ir kitos teisinės 
sritys susiduria su problemomis; prokuratūra turi paruošti bylas, 
sukaupti informaciją, advokatūra irgi yra kūrimosi stovyje. 
Labai trūksta profesinių organizacijų, kurios padėtų tobulinti ir 
drausminti savo narius, kas Amerikoje yra plačiai 
praktikuojama. Net Seime nėra pakankamai teisininkų, kas 
sudaro daug problemų laidžiant įstatymus.

Teisinė kultūra tik dabar formuojasi, be jos nebus pilnos laisvės 
ir demokratijos. Jaučiama, kaip ilgą laiką Lietuvoje buvo 
išjungta religija iš viešojo gyvenimo ir neturėjo įtakos, kai 
demokratiniuose kraštuose teisingumas kaip tik remiasi 10 
Dievo įsakymų. Reikės dar daug pastangų, naudojantis kitų 

Prof. Leonas Sabaliūnas.

7

7



kraštų patirtimi, Lietuvai atstatyti teisinę sistemą. Fil. R. 
Narušienė paminėjo, kad Amerikoje yra sukurta teisininkų 
organizacija LABAS - Lithuanian American Bar Association, 
pagelbėti Lietuvai, bet jaučiamas nepasitikėjimas iš Lietuvos 
pusės.

Savo paskaitą baigė viltingai, tikėdama, kad reikia užmegzti 
ryšius, bendrauti ir svarbu pabrėžti, kas mus jungia, bet ne kas 
mus skiria.

Po pietų pertraukos, kurios metu buvo pasigrožėta rudens 
spalvomis pasipuošusia gamta, buvo tęsiamos paskaitos. Kun 
A. Saulaitis, visiems gerai pažįstamas jėzuitas ir skautų 
veikėjas, irgi dažnai lankosi Lietuvoje. Jis kalbėjo, kaip atrodo 
religinės apraiškos Lietuvoje ir išeivijoje. Lietuvoje religiniame 
gyvenime bendruomenė turi mažai reikšmės, tuo tarpu 
Amerikoje parapija - bendruomenė yra labai išsivysčiusi ir 
nevien tik katalikų, bet ir kitų krikščionių ir kitų religijų tarpe, 
įvairiais laikais į Ameriką atkeliavę lietuviai susipažino su jau 
čia veikiančiomis katalikų parapijomis, ir patys jas kūrė. Jos 
tapo religinio, socialinio ir tautinio gyvenimo centrais. 
Tautiškumas ir religija yra skirtingai išgyvenami išeivijoje ir 
Lietuvoje. Lietuvoje yra daug natūraliau išgyvenama, tuo tarpu 
kai išeivija kartais mėgina dirbtinai sukurti.

Kitas bruožas yra įvairaus pobūdžio savanoriška tarnyba, kuri 
Lietuvoje labai mažai praktikuojama. Taip ir visoje Rytų 
Europoje, kur dominavo sovietinis pasaulis, tokia tarnyba 
neišsivystė. Priešingai, Amerikoje ji yra labai plačiai paplitusi, 
daugybė savanorių skiria savo laiką padėdami įvairioms 
institucijoms, organizacijoms ir asmenims. Ta veikla yra 
demokratiškiausia apraiška.

Dėl skirtingų sąlygų skiriasi ir vertybių sąvokos. Amerikoje 
pasitikėjimas savimi, savigarba, atvirumas. Pliuralistinėje 
visuomenėje yra daug progų bendrauti su kitų religijų atstovais 
ir būti atvirais kitiems. Lietuvoje bažnyčia yra uždara, net 
popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs, kad kunigai turėtų išeiti 
iš zakrastijos. Daug metų sovietų įtakoje religija Lietuvoje 
buvo išskirta iš kultūros, ir taip išaugo supasaulėjęs žmogus.

Vatikano II susirinkimo pradėtas atsinaujinimas nedaug 
tepalietė Lietuvos bažnyčią, dar ir dabar bažnyčia daugiau 
žvelgia praeitin negu ateitin. Tai gerai matyti atstatant 
bažnyčias, kai norima gražinti praeities didingumą, vietoj 
daryti šių laikų religinei dvasiai tinkančius pakeitimus. 
Nežiūrint kad Lietuvoje bažnyčioje stipriai pabrėžiama 
hierarchija, ateities bažnyčia yra bendruomeninė, kurioje 
pasauliečiai aktyviai dalyvauja ir veikia.
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Klausomės paskaitos.

Kun. A. Saulaitis paminėjo dar ir daugiau bruožų ir pabrėžė, 
kad mums yra labai svarbu suprasti Lietuvos žmones, pažinti jų 
patirtį ir kuo daugiau bendrauti vieni su kitais. Talkos dvasia 
turėtų mus visus jungti.

Paskutinis kalbėtojas buvo dr. Leonas Sabaliūnas. Jis plačiai 
palietė panašumų ir skirtumų klausimą. Pradžioje paminėjo 
girdimus pasisakymas, kaip “mūsų” viešojo santykiavimo būdas 
yra “vakarietiškas”, mandagus, paslaugus, atviras, ieškąs 
kompromiso, o “jų” būdas priešingai yra “rytietiškas”, 
nemandagus, savanaudiškas, uždaras, nelinkęs eiti į nuolaidas. 
Tokie pasisakymai yra pagrįsti jausmais, bet ne racionalumu ir 
faktais. Bet giliau pažvelgus matome, kad esame ne vienalypės, 
bet daugialypės žmonių sistemos, todėl, panagrinėjus tų dviejų 
bendruomenių bruožus keletu aspektu, pamatysime jų 
sudėtingumą. “Mes”, politiniai vieni esame demokratai, kiti 
respublikonai, dar kiti tautininkai, socialistai ar frontininkai. 
Dar vieni už VLIK’1, kiti remia Bendruomenę.

Taip pat ir kultūriniame gyvenime rasime įvairovės apraiškų; 
kaip pvz. masiniai parengimai: dainų, šokių, sporto šventės, 
Čikagos opera; kita yra individuali kūryba, mokslo, 
lituanistikos veikalai, knygos, menas ir dar daug kita. Yra ir 
kitos sritys, specialūs klausimai, dėl kurių vyksta karštos 
diskusijos, kaip pvz., ar leisti “Kančių Istoriją”, ar ne; kurti 
milijoninį fondą, ar ne; kaip vertinti 1941 metų sukilimą. Taip 
pat ir lietuviškoje spaudoje pasireiškia skirtingos linijos. Jei 
paskaitysime “Draugą”, “Tėviškės Žiburius”, tai yra 
konservatyvi, nuosaiki, rami spauda. Priešingai, “Akiračiai” 
gali būti audringi, liberalūs, nevengtą kelti viešumon skandalų.

Panašiai ir Lietuvoje yra matomas platus susiskirstymas. 9
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Palyginimui, jei pažvelgsime į politinį gyvenimą, vieni remia 
Lietuvos Demokratinę Darbo Partija (LDDP), kiti 
konservatorius, Brazauskas prieš Landsbergį, ir visi kiti. Didelį 
įvairumą randame ir kultūrinėje srityje. Vieniems Lietuva 
katalikiška lietuvių valstybė, kitiems yra pluralistinė valstybė, 
ten gyvenančių piliečių valstybė. Dalis nori remti kultūros 
kongresą, kiti nenori. Nemažai ir kitų klausimų iškyla, kaip 
pvz., ar parduoti žemę svetimšaliams, ar ne, kaip spręsti 
Baltijos valstybių vienybės, Kaliningrado srities problemas. Dr.
L. Sabaliūnas palietė dar daugiau atvejų tai įvairovei nušviesti.

Nežiūrint to įvairaus susigrupavimo, kai “mes” ir “jie” 
susiduriame su išskirtinėmis galimybėmis, kraštutine padėtimi, 
vyksta vidinis supanašėjimas, prarandamas visuomeninis 
daugialypiškumas. “Mums” tokie labai svarbūs atvejai yra 
išeivijos išlikimas. Tokie reiškiniai, kaip mažėjantis skaičius 
mokinių lituanistinėse mokyklose, lietuviškų parapijų 
išnykimas, laikraščių uždarymas, yra lietuvių bendruomenei 
rūpestį kelią ženklai. “Jiems” reikšmingi įvykiai yra 
išsivadavimas iš sovietinio jungo, “Baltijos kelias”, milžiniškos 
demonstracijos, į kurias rinkosi šimtai tūkstančių žmonių. 
Tokios yra vienijančios aplinkybės, bet vis dėlto jos yra tik 
retos įšimtys. Daugumas rūpesčių, kuriuos matome atsispindint 
išeivijos ir Lietuvos spaudoje, yra visai kiti. Tų klausimų 
svarstymas ir sprendimas kaip tik didina visuomenės 
daugialypiškumą. Bet galima matyti, kad išeivijoje ir Lietuvoje 
kai kuriais klausimais “mes” ir “jie” sutariame. Tokie pavyzdžiai 
būtų išeivijoje ir Lietuvoje tie “mes” ir tie “jie”, kurie remia 
Landsbergį. Taip pat panašūs yra “Vidurio Kelio” ieškotojai čia 
ir ten. Šios diskusijos ir parodo, kaip sudėtinga ir nelengvai 
nusakoma “Ar mes tie patys” sąvoka.

Dr. L. Sabaliūnas baigė savo paskaitą šiomis išvadomis. 
Pasibaigus Lietuvos kovoms už laisvę ir jos viešajam gyvenimui 
pasidarius kasdieniškam, aptarimas politikos srityje atsiradusių 
panašumų ar skirtumų tarp čia esančios išeivijos ir ten likusios 
tautos kamieno darosi labai sudėtingas. Bet man tai 
nenuostabu - “mes” ir “jie” juk yra ne vienalypės, o daugialypės 
žmonių sistemos. Nesvarstant retėjančių (nors žinoma, 
pasitaikančių) išimčių, požiūrio bei elgesio panašumai ir 
skirtumai - nesvarbu, ar tai partinė, kultūrinė, ar ūkinė politika 
- paprastai matyti ne tarp “mūsų” ir “jų”, o tarp kai kurių 
atskirų asmenų ar grupių Amerikoj ir kai kurių atskirų asmenų 
ar grupių Lietuvoj.

Po paskaitų tęsėsi ilgos diskusijos, kurias moderavo fil. Paulius 
Mickus iš Washington, D.C. Iškilo daug klausimų, į kuriuos 
prelegentai atsakinėjo. įdomūs buvo pasisakymai svečių iš 
Lietuvos: t.n. Rasos Sprangauskaitės ir senj. Giedriaus Globio.
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Vakare visi turėjo progos pabendrauti prie vakarienės stalo ir 
dar sykį pasidžiaugti puikiu oru. Vėliau dalyviai rinkosi į jaukų 
poilsio kambarį, kur ilgai dainavo, bet visų dainų neišdainavę 
turėjo baigti, nes artėjo vidurnaktis ir prasidėjo ramybės ir 
poilsio laikas.

Sekmadienio rytas pradėtas Šv. Mišių auka, kurią aukojo fil. 
kun. A. Saulaitis gražioje, šių dienų liturgijai pritaikytoje 
koplyčioje. Likusioji dienos dalis buvo skirta ASS 
suvažiavimui. Fil. G. Leškys atidarė suvažiavimą, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas ir fil. A. Paužuolis sukalbėjo 
maldą. Svečiai iš Lietuvos įteikė kiekvienam simbolines 
dovanėles. T.n. Rasa Sprangauskaitė, ASD pirmininkė 
Lietuvoje, Vilniaus universitete, atvežė ilgą gintarinį vėrinį, 
kurio gintaro gabalėlius pačios sesės surinko Baltijos pajūryje. 
Kiekvienas dalyvis gavo gabalėlį vėrinio, o likusį vėrinį sesė 
Rūta pasiėmė į Lietuvą - sesėms ir broliams pasidalinti, kaip 
visų mūsų ryšio simbolį. Senj. Giedrius Globys, Korp! Vytis 
pirmininkas Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, 
visiems įteikė po lipinuką su skautišku simboliu.

Toliau ASS suvažiavimą sveikino LSS Pirmijos pirmininkas 
fil. Kęstutis Ječius. Po to buvo pagerbti nusipelnę ASS nariai: 
fil. Vytautas Mikūnas už 30 metų vadovavimą Vydūno Fondui, 
fil. Leonas Maskaliūnas už ilgą veiklą Vydūno Fonde ir fil. 
Eugenijus Vilkas, daug nusipelnęs ASS veikloje. Dar sykį 
padėkota studijų dienų rengėjoms fil. dr. V. Kerelytei ir fil. 
Ramonai Kaveckaitei už puikiai suruoštas dienas.

Žodį tarė fil. Jonas Dainauskas. Jis pabrėžė ASS reikšmę 
Lietuvos istorijoje, ir tai, kad ASS yra vienintelis akademinis

Dalis dalyvių su svečiais 
iš Lietuvos.
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1996m. ASS studijų dienų 
dalyviai. skautų vienetas pasaulio skautų tarpe. Linkėjo, kad ASS nariai 

siektų tapti Lietuvos elitu, kad perduotų jaunąjai kartai savo 
tradicijas ir kad veiktų, kad Lietuva būtų šviesi ir garbinga.

12

Vyko pranešimai, kuriuos paruošė ASD centro valdybos 
pirmininkė fil. Nida Bichnevičiūtė, Korp! Vytis koordinatorius 
fil. Vytenis Kirvelaitis ir FSS centro valdybos pirmininkė fil. 
dr.Vilija Kerelytė. Jie pateikė veiklos apžvalgą. Platesni 
pranešimai buvo t.n. R. Sprangauskaitės ir senj. G. Globio apie 
Lietuvos akademikų skautų ir visų skautų veiklą Lietuvoje. 
ASS vienetai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vilniaus 
vienetas koordinuoja visų ASS narių veiklą. Skyriai veikia 
mišriuose vienetuose. Jų veikla: rengia istorijos dienas, finis 
semestri, rekolekcijas. Nariai renkasi kas savaitę, dalinasi savo 
studijų žiniomis, skiria laiką savišvietai. Beveik visi dirba kaip 
vadovai skautų vienetuose. Padeda redaguoti “Ad Meliorem” ir ■v
“Skautų Aidą“ ir organizuoja renginius skautams. Šiuo metu 
dar nėra baigusių universitetus narių, tai nėra ir filisterių 
vienetų. ASS Lietuvoje turi 29 narius. ASS narių rūpestis, kaip 
padėti išspręsti Lietuvos skautų susiskaldymą, tam deda daug 
pastangų, kad suvienytų skautiją. Patys vienetai visus mielai 
priima ir mėgina išlaikyti savo nepriklausomybę.

Fil. E. Vilkas perdavė fil. Jurgio Gimbuto žodį Lietuvos ASS 
nariams, linkėdamas aktyviai įsijungti į akademinį gyvenimą, 
skatindamas filisterius nenutraukti ryšio su akademiniu 
pasauliu.

ASS vadijos pirmininkas fil. G. Leškys pažvelgė ateitin, kaip 
ASS žengs į XXI amžių, kokios viltys, kokios problemos. Po to 
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vyko diskusijos, pasisakymai ir pasiūlymai. Keletas jų: tęsti 
tradicijas, atkreipti dėmesį į tėvūno pareigas, kurios yra 
svarbios, dažniau daryti susirinkimus, kasmet rengti gerai 
suplanuotas studijų dienas, tęsti “Ad Meliorem” ir “Mūsų 
Vytis” leidimą. Suvažiavimui buvo perskaitytos kelios 
rezoliucijos. Studijų dienos buvo baigtos sudainuojant tradicinį 
“Gaudeamus”.

ASS Lietuvoje veikia ne šakiniu, bet teritoriniu pagrindu, 
todėl pranešimas bus daugiau apie Kauno skyriaus, negu apie 
Korp! Vytis veiklą.

Kauno skyriuje šiuo metu yra dvidešimt devyni nariai, iš kurių 
aštuonios tikrosios narės ir tiek pat 
senjorų, tačiau dėl įvairių priežasčių 
akvyviai veikia tik trylika juostuotų ir 
trylika kandidatų, iš kurių penki dar 
nėra skautai (atvažiavę iš vietovių kur 
skautai nėra susikūrę). Dauguma 
korporantų yra Lietuvos skautijos 
Kauno tunto draugininkai arba jame užimantys kitas 
atsakingas pareigas. Likusieji prisideda prie tunto veiklos 
talkininkaudami skiltininkų mokymo kursuose ir kartu su 
skyriumi darydami kitus darbus.

PRANEŠIMO, SKAITYTO ASS STUDIJŲ 
DIENOSE, KONSPEKTAS 
senj. Giedrius Globys

Skyriaus veiklą galima skirti į dvi dalis:

1. Renginiai sau: susipažinimo arbatėlė kandidatams ir 
jos tęsinys - žygis; Vilniaus ir Kauno pakaitomis ruošiama 
metinė šventė; kauniečių paprotys kartu švęsti Šv. Kūčias; 
važiuojam į pavasario menų dienas ir Kaziuko mugę Vilniuje; 
kas dvi savaites vyksta kandidatų mokymo ir bendros viso 
skyriaus sueigos, skaitom savo pačių ir kitų rašytus referatus, 
diskutuojam.

2. Renginiai skautams: žygiai - trasos (su kliūtimis); 
vietinės ir respublikinės viktorinos; baigiam paruošti išleidimui 
skautišką kalendorių.

Kauno skyrius jau pakankamai didelis ir yra poreikis skirstytis 
pagal pomėgius, todėl dabar sprendžiamas veiklos klausimas: ar 
ir toliau daryti daug mažų akcijų, ar imtis vieno didelio 
projekto (kaip jau padarė studentai ateitininkai)? Tačiau 
realiausia, kad išsisprendus skautų judėjimo klausimui 
Lietuvoje apskritai, Kaune (ir kitur) atsiras du, o gal ir daugiau, 13
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pagal interesus susiskirsčiusių akademikų skyrių.

Problemų yra Klaipėdoj. Ten du žmonės turi spalvas, tačiau 
abu labai užsiėmę ir dėl to jų veikla silpnoka. Visoj Lietuvoj 
trūksta vyresniųjų filisterių palaikymo. Išskyrus a.a. fil. A. 
Žilinską, nors kiek daugiau prie akademikų veiklos mažai kas 
prisidėjo.

Ateityje, be jau minėtų veiklos dalykų, dar laukia Klaipėdos 
skyriaus stiprinimas. Po truputį atsiranda “jaunieji” filisteriai - 
šios metinės šventės metu “ledus pralaužė‘ sesės Jolita ir Rita 
(sveikinam!). Jų atsiradimas taip pat turėtų teigiamai paveikti 
organizaciją

Ko tikimės iš užjūrio akademikų? Susirašinėkim, susitikinėkim, 
bendraukim. Jūs mums įdomūs, todėl pabūkit su mumis. O tada 
atsiras ir reikalų. Galim daryti bendras stovyklas, vadovų 
mokymus arba baidariuoti. Bet koks bendravimas yra geras, 
todėl susitikim ir šnekėkimės.

Vilniaus ASS nariai po 
stipendijų įteikimo.
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ĮSPŪDŽIAI...
Senj. Giedrius Metraštininkas

“Gera skautu būti” gali pasakyti mažas skautukas po šaunios 
stovyklos. Tą patį gali patvirtinti ir dičkis akademikas (pvz. 
aš), tik dėl kitų priežasčių. Abu bus visiškai teisūs, bet 
geltonšlipsio skautiška laimė yra gana aiški ir 
suprantama - todėl šį kartą ne apie ją, o apie 
tą dičkį akademiką.

Jam pasisekė. Vieną gražią dieną ASS 
pirmininko Gedimino Leškio pakviestas su Vydūno fondo 
parama ir t.n. Rasa iš Vilniaus pats dar nelabai tikėdamas savo 
laime nuskrido į Chicago ir gražiai sutiktas pakliuvo tiesiai pas 
sesę Danutę Eidukienę, kurios motiniško rūpesčio supamas ir 
ten pasiliko. Per tris paras apsipratęs su aštuonių valandų laiko 
skirtumu jis papuolė ten, dėl ko ir buvo pasikviestas, t.y. į ASS 
studijų dienas ir suvažiavimą. Jau pirmą vakarą su fil. J.
Variakojo pagalba iš karto su visais susipažino ir pasijautė kaip 
namie.

Kitą dieną, išklausęs keturias nepaprastai įdomias paskaitas 
apie Lietuvos ir JAV panašumus ir skirtumus, mūsų 
akademikas Giedrius kartu su kitais studijų dienų dalyviais 
diskutavo klausimą “Ar mes tie patys?”. Atsakymas greičiausiai 
būtų toks: ir taip, ir ne. Iš kurios pusės pažiūrėsi... Tačiau 
smagiausiai Giedrius pasijuto kai pats būdamas, kad ir ketvirto 
kurso, bet vis dar studentas garbingai filisterių auditorijai 
skaitė pranešimą apie ASS veiklą Lietuvoje. Savijauta - kaip 
per egzaminą, ir dar pas keliasdešimt profesorių iš karto. Sėdi 
rimti, universitetus pabaigę žmonės ir klauso, ką tu čia dabar 
jiems pasakysi... Baigus 
kalbėti paplojo - fu, vadinasi 
išlaikiau!

Po suvažiavimo prasidėjo toks 
susitikimų su žmonėmis ir 
muziejų lankymo maratonas, 
kokio iki tol dar niekad 
neteko patirti. Pasirodo, kad 
Lietuvos akademikai visiem 
įdomūs ir reikalingi, visi juos 
nori kažkur nuvesti ir kažką 
parodyti, šį bei tą papasakoti 
ar ką nors sužinoti. Padieniui 
išpasakoti, kas dėjosi likusias 
pusantros savaitės užimtų 

senj. Giedrius Globys ir 
t.n. Rasa Sprangauskaitė 
su fil. Jonu Dainausku.
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daug daugiau vietos, negu šiais laikais įprasta skaityti 
(nuodugnus aprašymas būtinai bus būsimoje aštuoniolikos 
tomų autobiografijoje), todėl tik keletas skaičių: aplankė 
keturis muziejus, didžiausią pasaulyje šiltnamį, du draustinius ir 
tiek pat knygynų, zoologijos sodą, vandens valymo įrenginius, 
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galybę užeigų (nuo pirmo iki devyniasdešimt šešto aukšto) ir 
kitas gražias bei reikalingas vietas.

Visi išvardinti dalykai būtų niekas, jeigu nebūtų buvę globėjų, 
kurie kantriai rūpinosi ir vedžiojo atvykėlius. Kai Giedrius 
grįžo namo jo šeimyna, vartydama nuotraukas, pastebėjo, kad 
jose mažai vaizdų, bet daug žmonių. Visiškai logiška, nes tai ir 
buvo didžiausias Amerikos atradimas. Ne daiktai, ne kultūra 
netgi ne dangoraižiai, bet žmonės. Tegu nesupyksta, kad čia 
nebus išvardinti; bijodamas ką nors pamiršti jis to nedaro, 
tiesiog - ačiū Jums už tai, kad buvote kartu.

Kai atėjo laikas išskristi krūtinėj kirbėjo ir namų ilgesys, ir 
nenoras palikti naujus draugus ir dar kažkas, iš karto 
nenutveriamas, bet atsisveikinant staiga paaiškėjęs ir išsakytas 
trim žodžiais:

IKI PASIMATYMO LIETUVOJE!

P.S. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie suruošė šią kelionę ir 
globojo viešnagės metu, o ypatingai fil. V. Mikūnui ir Vydūno 
fondo valdybai, sesėms Danutei, Virginijai, Nidai, Renatai, 
Jūratei, bei broliams Gediminui, Leonui, Vyteniui, Andriui ir 
tėvui Antanui (dovanokit, jei ką pamiršau paminėti). Visiems 
jums didelis skautiškas Dėkui.

Ad Meliorem!
Senj. Giedrius Globys

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS 
t.n. Rasa Sprangauskaitė

Skrisdama, pro lėktuvo langą vis mėginau 
pamatyti tą šalį, kuri ir buvo mūsų kelionės tikslas, 
bet storas debesų sluoksnis lyg sunki marška buvo 
apgaubęs žemę. Vėliau, kai nusileidome oro uoste 
tie patys debesys dangė jau nebe žemę, o dangų.

Bet ka reiškia tie debesys palyginti su trijų lietuvių šypsenomis, 
kurie kantriai laukė kol mes aiškinome policijai savo kelionės 
tiks?, mat jai pasirodėme gan įtartini tipeliai.

Po to ilgoka kelionė automobiliu, keistas miestas visai 
nepanašus į tą Chicago, kurią aš įsivaizdavau būdama 
Europoje. Sesės Danutės taip pažįstamos iš nuotraukų, laiškų ir 
Jolitos pasakojimų, pasveikinimas ir pirma bemiegė naktis, 
mėginant nesusigaudančiam laike organizmui įrodyti, kad 
dabar tamsu ir laikas miegoti.
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Prieš važiuodami į studijų dienas dar spėjome aplankyti 
Jaunimo centrą ir “Draugo” redakciją. Studijų dienų metu 
mane pritrenkė paskaitų profesionalumas. Atvažiavusi čia,
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fil. Danutė Eidukienė su 
savo globotiniais 
senj. Gedriu Globiu ir 
t.n.Rasa Sprangauskaite.

anot kunigo Antano “į trečiąją Lietuvos sostinę” apie pačią 
Lietuvą sužinojau daug naujų, bet kiek mano kritikos jausmas 
leido pastebėti, teisingų ir tikrai Lietuvai būdingų dalykų. 
Labai įstrigo bendravimas su lietuviais, atrodo kalbėtum ir 
kalbėtum, klausytum ir klausytum. Studijų dienose buvo 
gvildenama problema - ar mes tie patys. Praslinkus vos keletui 
dienų, sėdėdama picerijoje su jaunaisiais akademikais, radau 
atsakymą - mes tie patys. Vakaras 96-ajame aukšte taip 
priminė mūsų pasisėdėjimus Vilniaus kavinėje, sprendžiant 
akademikų, skautų ir Šiaip gyvenimo problemas prie puodelio 
arbatos (tai pigiausias patiekalas Vilniaus kavinėse, ir, sutikite, 
ne toks jau blogas šaltais žiemos vakarais). Skirtumas buvo 
labai menkas - 96 aukštai ir ne rytų, o vakarų pusrutulis - 
kalbant apie žmones tai nėra esminiai dalykai.

Nerašysiu, kiek nuostabių muziejų, parodų ir restoranėlių 
aplankėme. Parašysiu tik, kad žiūrint į “trečiosios sostinės” 
lietuvius, pamačiau, kiek daug jie dirba vardan tos Lietuvos, 
kartais atrodo daug daugiau nei mes patys, čia gyvenantys ir 
dirbantys.

Kai su broliu Kęstučiu važiavome atgal į oro uostą, miestas, 
bėgantis pro mašinos langus, atrodė toks savas ir jau truputį 
pažįstamas, atrodė truputį lietuviškas. Nerašysiu vardų tų, 
kuriems esu dėkinga už nuostabiai praleistas dienas, labai jau 
ilgas sąrašas gausis. Dėkui visiems, su kuriais buvau susitikusi, 
jus visus atsimenu. Teisi buvo Jolita sakydama, kad Danutė 
mus prižiūrės kaip mama; teisus buvo Rolandas sakydamas, kad 
Chicago’j e sunku rasti indėnų; teisi buvo Nomeda 
džiaugdamasi, kad ten, kitoje pusėje, gyvena nuostabūs
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žmonės. Kada nors ir aš, gal ir Giedrius ką nors pasakysime ir 
gal būsime teisūs.

KAUNO TECHNOLOGIJOS 
UNIVERSITETOGARBĖS 

DAKTARATAS FILISTERIUI 
Fil. Romualdas Košūba

Yra tikrai malonu pasidalinti su Akademinio skautų sąjūdžio 
nariais, kolegomis inžineriais ir draugais šia linksma žinia: 
Kauno Technologijos Universitetas (KTU), 1996m. rudenį 

suteikė garbės daktaratą profesoriui dr. Algirdui 
Marchertui, ASS filisteriui.

KTU šiuo žymeniu įvertino Dr. Marcherto 
akademinius ir profesinius atsiekimus, taip pat ir 
jo bendarbiavimą su Lietuva. Po ilgo profesinio 
darbo “Argonne National Laboratory”, 
1986 m. Dr. Marchertas, po visuotinio JAV

konkurso, buvo pakviestas į mechaninės inžinerijos fakultetą, 
“Northern Illinois University”, DeKalb, Illinois. 1990m. buvo 
pakeltas į pilnus profesorius.

Viena iš pagrindinių jo darbo sričių yra atominių jėgainių 
reaktoriaus gaubiančių kevalų konstrukcijos ir apskaičiavimai. 
Tokie kevalai yra statomi tam, kad saugotų žmones ir aplinką 
nuo įvairių katastrofiškų galimybių. Gavęs iš Northern Illinois 
University profesines “sabbatical” atostogas ir taipogi 
“Fulbright Fellowship”, Dr Marchertas praleido 1993'94 
akademinius metus Kaune dirbdamas Lietuvos Energetikos 
Institute (LEI) sprendžiant įvairius Ignalinos atominės jėgainės 
klausimus. į tą darbą įsijungė ir daugiau mokslininkų iš LEI ir 
KTU. Nuo to laiko jis dirba su jais ir toliau palaikydamas 
ryšius per “Internet”.

Iš k. į d.: Prof. Dr. fil.
Algirdas Marchertas, 

Jeffrey Knight, Prof. Rimas 
Bansevičius KTU senato 

pirmininkas ir Prof. K. 
Kriščiūnas KTU rektorius.
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Dr. Marchertas (Ph.D., University of Nebraska) yra parašęs 
virš 70 mokslinių straipsnių, beveik kievienais metais dalyvavo 
su paskaitomis tarptautinėse atominės energijos 
konferencijose, turėjo JAV ir Japonijos finansuojamų 
(fonduojamų) projektų, priklauso eilei profesinių ir garbės 
organizacijų ir yra “registered professional engineer” (P.E.). 
Nors nuo 1996 metų Dr. Mrchertas yra “professor emeritus” , 
atsiduodamas tolimesnėms savo projektams, jis ir toliau 
glaudžiai bendradarbiauja su Northern Illinois University. 
Mes, jo kolegos iš College of Engineering ir Engineering 
Technology, Northern Illinois University, džiaugiamės ir 
nuoširdžiai sveikiname profesorių dr. Algirdą Marchertą, KTU 
garbės daktarato proga ir linkime jam daug sėkmės jo 
sekantiems projektams.

P.S.: fil. R. Košuba yra dekanas, College of Engineering and 
Engineering Technology, Northern Illinois University ir taip 
pat KTU senato narys.

Su kuo bekalbėtum vis iškyla a.a. Raimundo vardas. Nors 
dažnai jo ir nematydavai, bet atrodo, kad visur jis buvo ir su 
kiekvienu kalbėjo. Jo per ankstyvose šermenyse buvo daug 
kalbėta, dar daugiau prisiminta jo asmenybė, jo charakterio 
bruožai, jo atlikti ir neatlikti darbai. Visa tai išryškino 
atsisveikindami organizacijų atstovai ir buvę Raimundo klasės 
draugai ir draugės. Laidotuvių koplyčia buvo pilnutėlė draugų 
ir pažįstamų. Žmona Danutė, dukros Audrė ir Lina, brolis 
Liudas su žmona Dalia buvo nepaprastai sujaudinti matydami 
tiek daug asmenų atsilankiusių pagerbti ir atsisveikinti su a.a. 
Raimundu.

Nenoriu, kad šis rašinys skambėtų kaip 
atsisveikinimo raportažas, tačiau (nerašant 
pilnos biografijos) kaip kitaip apibūdinti 
Raimundą. Atsisveikinimą pravedė fil. 
Vytautas Mikūnas. Savo jautrias mintis 
pradėjo leisk numirt bent tėvynės laukuos...”. 
Prieš kviesdamas kalbėti kitus jis baigė pastebėdamas, kad 
“...tik mes nebe tie, nebe tie...”.

A.A. FIL. RAIMUNDAS ŠLENYS 
Fil. Kęstutis Ječius

Atsisveikinimo žodžius tarė fil. Kęstutis Ječius - LSS Tarybos 
vardu, inž. Tadas Bukaveckas - ALIAS vardu, arch. Albertas 
Kerelis - IPSA korporacijos vardu, fil. Nijole Maskaliūnienė - 
Uchtės lietuviu gimnazijos draugų vardu, prof. fil. Romualdas
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Košuba - ilgamietis Raimundo draugas, fil. Algis Stepaitis - 
Tėvynės s‘jungos rėmėjų vardu ir Algis Regis - Mažosios 
Lietuvos rezistencinio s‘jūdžio vardu. Prie karsto, garbės 
sargyboje budėjo Čikagos filisteriai ir filisterės.

Kol asmuo gyvas, manai, kad jį tikrai pažįsti ir daug apie jį 
žinai. Tačiau, iš tikrųjų tuo metu dažnai to asmens pilnai 
neįvertini, nepastebi jo sugebėjimų, jo net nepasigendi. Gaila, 
kad reikia prarasti asmenį, kad jį pilnai įvertintum, su juo 
susipažintum ir supažindintum su juo kitus. Tik jo netekus 
išriškėja tam tikri jo darbai ir charakterio bruožai. Veik visi, 
kurie tarė atsisveikinimo žodį, turėjo gerai pagalvoti k‘ 
pasakyti. Kiekvienas kalbėjo iš širdies. Atrodė visi buvo lyg 
susitarę kaip apibūdinti a.a. Raimunda Visi buvo vienos 
nuomonės. Gal vertėtų visus atsisveikinimo žodžius ir žmonos 
Danutės Slėnienės 30 metų prisiminimus atspausdinti ištisai, 
bet manau, kad jie turės didesnę reikšmę šeimos “atsiminimų 
knygoje”. Susumuoti visas kalbas yra būtina, nes tai yra a.a. 
Raimundo pozityvus įvertinimas. Manau, kad tiek Raimundas, 
tiek kalbėję atleisite man jei ne tobulai interpretavau jūsų 
mintis ir įvertinimus

Žmogaus gyvenimas tai tik akimirka amžinybės sąvokoje. Ta 
akimirka prasideda su nedrąsiais kūdikio žingsniais. Ji tęsiasi

A.A. fil. Raimundas Šlenys 
savo šeimos tarpe: žmona 
Danutė, dukterys Audrė ir 
Lina.
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jaunystės trykštančiu džiaugsmu, viltimi, kilniais idealais. 
Vėliau, viduramžis pareikalauja daug darbo, pareigos, 
pasiaukojimo, bei rūpesčių. Akimirka baigiasi melancholiška 
senatve, žinant, kad tai yra neišvengiama gyvenimo pabaiga.

Jaunystėje susiformuoja asmens charakteris ir susidaro ateities 
planai. Kartu su savo gimnazijos draugais ir draugėmis 
Raimundas žadėjo ir pasirįžo versti kalnus tarnyboje DIEVUI, 
TĖVYNEI ir ARTIMUI. Skautų šūkio ir ideologijos 
Raimundas laikėsi energingai ir entuziastiškai per visą savo 
gyvenimą ir veiklą visose organizacijose. Jis visada 
prisistatydavo kaip lietuvis ir akademikas skautas. Jo draugai 
sako kad jis priklausė visai lietuvių tautai.

Raimundas mokslus pradėjo Lietuvoje, tęsė juos Diepholc, 
Vokietijoje ir atlikęs JAV karinę prievolę, Čikagos “Illinois 
Institute of Technology” įsigijo inžinieriaus laipsnį, elektro 
technikos srityje. Jo atsiekimai industrinėje srityje rišosi su 
cituodamas liūdnos bet prasmingos dainos “Aras” žodžius: 
“...tik vieno maldauju, o Viešpatie geras, leisk robotais ir jų 
didesniu panaudojimu industrijoje, turėjo žinių apie aukštos 
įtampos “lazers” .

Vien profesinės veiklos jam neužteko. Raimundas buvo plati 
asmenybė, kuri netilpdavo vieno sąjūdžio, vienos profesijos ar 
grupės apimtyje. Jis priklausė Akademiniam skautų sąjūdžiui, 
ALIAS, IPSO - Industrinės paramos sąjungoje JAV (su tikslu 
padėti Lietuvai), Medininkų pilies atstatymo fonde, Lietuvos 
Tėvynės sąjungos rėmėjų grupei, Lietuvių bendruomenės 
Lemonto apylinkei, Pasaulio lietuvių centrui ir kitur. Jis 
rūpinosi Mažosios Lietuvos, Tremtinių fondu Lietuvoje, 
Lietuvos tremtinių našlaičių ir Sibiro tremtinių perkėlimu į 
Lietuvą reikalais ir talkoje. Jis domėjosi Lietuvos politine 
veikla ir buvo jos rėmėjas.

Kur tik įsiveldavo Raimundas, ten jis buvo užsibrėžtų projektų 
variklis su nenuilstama energija. Jis dirbdavo kruopščiai, 
sąžiningai. Visos jo apsiimtos ar užduotos pareigos jam buvo 
šventos. Jis niekad nepasiduodavo, buvo ištvermingas ir niekad 
neprarasdavo vilties. Viskas jam buvo atsiekiama. Mes jį 
pažinome kaip realistą, tačiau tie kurie su juo bendradarbiavo 
artimiau, ypač jo šeima, jame jautė idealizmą. Jam kildavo vis 
naujos idėjos; jis vis žiūrėjo į priekį. Žinodamas, kad visko 
negalės atlikti jis pats vienas, Raimundas galvojo ir įtraukti 
savo draugus , bičiulius, bendraminčius, bendrai visus lietuvius 
kad įgyvendinti užsibrėžtus kilnius tikslus. Niekas negalėtu 
pasakyti, kad Raimundas buvo “poetas”, tačiau paslapčia jis 
mėgo ir rinko kai kurią poeziją. S į charakterio bruožą atskleidė 
jo užrašai ir “paslėptos” iškarpos iš įvairios spaudos. Negalima 21
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paneigti, kad Raimundas buvo tikras “diplomatas”. 
Pristatydamas savo mintis jis nebijojo pasakyti kaip turėtų 
būti. Jis kalbėdavo drąsiai ir aiškiai “nevyniodamas į vatą“. Gal 
tas ne visiems patikdavo, tačiau kiekvienas asmuo turi savo 
principus, kurie yra nemirtingi ir jam charakteringi.

Raimundas savo principų laikėsi iki paskutinės minutės ir juos 
taikė visiems. Ne vien šeima ir draugai, bet ir visi kurie 
kreipėsi į jį, galėjo Raimundu pasitikėti visur ir visada. Jei 
reikėjo jo pagalbos, žinojai, kad Raimundas nepavils. Seimą 
buvo užtikrinta, kad jis visuomet bus “čia pat”, kaip tik jis bus 
reikalingas. Dažniausiai jis nelaukdavo prašymų ką nors atlikti, 
kam nors padėti ar kuo nors pasirūpinti. Jis dažnai 
pramatydavo ir neragintas imdavosi iniciatyvos viską atlikti. 
Jis galvojo ir rūpinosi, kaip pagerinti visiems ateitį, ypač kaip 
palengvinti buitį Lietuvoje nuskriaustiems našlaičiams ir 
tremtiniams. Tegul bent šie Raimundo principai lieka mums 
kaip palikimas.

Dažnai visuomenėje asmuo atrodo ir elgiasi kitaip negu 
šeimoje. Raimundas buvo vienodas visur ir visiems. Šeima jam 
buvo šventa ir jo didžiausias rūpestis buvo pastatyti šeimą “ant 
kojų”. Jau beveik buvo atėjęs laikas, kad Raimundas ir Danutė 
galėjo pradėti “gyventi sau”. Kaip tai? Jis jau buvo pareiškęs, 
kad dabar jis galėsiąs daugiau rūpintis kitais. Raimundas savo 
meilę šeimai, Lietuvai ir kitiems išreiškė darbais ne kalbomis. 
Kas jo gerai nepažino, gal ir nepajuto jo meilės ir rūpesčio 
kitiems. Jis sąžiningai atliko gyvenimo užduotas pareigas.

Ačiū Raimundai už ilgą ir nepaprastą draugystę. Tu mus 
palikai per anksti. Tu dar buvai reikalingas savo šeimai, 
draugams, bei profesinio ir ideologinio gyvenimo 
bendrakeleiviams. Gal mes per daug iš tavęs tikėjomės? Mūsų 
prisiminimuose, Raimundai, liksi jaunas, pilnas energijos 
gimnazistas, mielas jaunystės dienų bendrininkas.

Tokie rašiniai nesirašo sklandžiai ar lengvai. Prieš akis stovi 
tavo draugas, kurio nebematysi, su kuriuo daugiau nebeteks 
bendrauti. Tikiuosi, Raimundai, kad sugebėsime ir 
pasistengsime pasinaudoti tavo principais ir bent dalimi tavo 
charakterio bruožų. Manau, kad jei mažiau kalbėsime ir 
daugiau kartu dirbsime, mes pajėgsime tęsti ir užbaigti tavo 
darbus ir įgyvendinti tavo planus Lietuvai.

Raimundai, vis AD MELIOREM, kur tu bebūtumei.
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1997m. vasario 16-ją sukako 75 metai, kai Kaune buvo įkurtas 
Lietuvos universitetas. Si sukaktis yra brangi ne tik 
intelektualams, bet ir visai Lietuvos visuomenei. Universitetas 
buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje studijos vyko 
lietuvių kalba. Jis parengė nemažai išmokslintų darbuotojų, 
atnešė daug naudos ugdant tautinę kultūrą ir švietimą, tapo 
nacionalinės savimonės puoselėjimo versme. Penkių aukštųjų 
mokyklų, gavusių pradžią Kaune 1922m.
įkurtame Lietuvos universitete: Kauno 
technologijos (KTU), Vytauto Didžiojo 
(VDU), Žemės Ūkio (LŽŪU) 
universitetų, Medicinos (KMA) ir 
Veterinarijos (LVA) akademijų 
rektoriai surengė puikią deimantinio 
jubiliejaus šventę.

LIETUVOS UNIVERSITETO
KAUNE DEIMANTINIS JUBILIEJUS
Daktaras docentas Vilius Misevičius

1996m. spalio mėnesį prasidėjo kultūros renginiai, skirti 
Lietuvos universiteto įkūrimo 75-čiui. Iškiliausi šventės 
akcentai įvyko 1997m. vasario 12-16 dienomis. Vasario 12-ją 
įvyko penkių minėtų aukštųjų mokyklų senatų posėdžiai. Po jų 
buvo šventiniai renginiai fakultetuose, kur buvo pagerbti 
Kauno akademinės bendruomenės iškiliausi asmenys.

Vasario 13d., restoruotoje KTU pirmųjų rūmų auloje (A. 
Mickevičiaus g. 37), kur 1922m. vasario 16-ąją įvyko Lietuvos 
universiteto Kaune atidarymo ceremonialas, surengta mokslinė 
konferencija “Universitetas ir valstybė“. Čia filosofinį požiūrį į 
universitetą pateikė VDU prof. Bronius Vaškelis. Pranešimą 
“Lietuvos universitetas istorinės tradicijos dalybų metais 1922- 
1997” parengė VDU prorektorius prof. E. Aleksandravičius. 
Apie medicinos problemas valstybėje pranešimą perskaitė 
KMA prof. A. Mickis, o apie technikos mokslų įtaką pramonei 
kalbėjo KTU Senato pirmininkas prof. R. Bansevičius. Apie 
žemės ūkio, veterinarijos ir gyvulininkystės mokslų raidą 
Lietuvoje apžvalgą pateikė LŽUU prof. A. Stancevičius. Temą 
“Išeivija ir Lietuvos universitetas” gvildeno KTU garbės 
daktaras, JAV Kolumbijos universiteto prof. Rimas Vaičaitis. 
Visų pranešimų tekstai yra jubiliejinės konferencijos 95 
puslapių medžiagoje, kurią gražiai išspausdino “Technologijos” 
leidykla.

Po konferencijos Vytauto Didžiojo karo muziejuje buvo 
atidaryta paroda “Lietuvos universitetui Kaune 75-eri”. Ją 
kartu su minėtų penkių aukštųjų mokyklų atstovais padėjo 
rengti vyriausioji muziejininkė R. Balynienė. Vasario 13-osios 
vakare KMA V. Lašo auditorijoje surengtas veteranų ir kitų 
absolventų pobūvis. Čia svečiavosi Australijoje, JAV, 
Kanadoje ir kitur bei mūsų šalyje gyvenantys Lietuvos 
universiteto Kaune auklėtiniai, kitų Kauno aukštųjų mokyklų 23
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atstovai. Jie pasidalijo savo atsimininmais.
Pagrindinis jubiliejinių renginių akcentas buvo vasario 14d. 
Kauno Arkikatedroje Bazilikoje aukotos Sv. Mišios. Po jų nuo 
Rotušės aikštės Laisvės alėja iki KTU pirmųjų rūmų vyko 
studentų ir dėstytojų šventinės eitynės. Vėliau prie pastato A. 
Mickevičiaus g. 37 įvyko mitingas. KTU rektorius K. 
Krikščiūnas perskaitė 1922m. vasario 13d. Lietuvos Ministerių 
kabineto nutarimą, kuris skelbė: “Ministerių kabinetas, 
vadovaudamasis Vilniaus universiteto įsteigimo įstatymu ir 
turėdamas omenyje Steigiamajame Seime svarstomąjį 
universiteto Statuto projektą ir universiteto atidengimo 
klausimo pribrendimą, nutarė 1922m. vasario mėn. 16 dieną 
atidengti universitetą Kaune”. Po nutarimu pasirašė tuometinis 
Ministras Pirmininkas E. Galvanauskas.Paminklinę lentą 
atidengė Lietuvos Prezidentas A. Brazauskas. Ją pašventino 
VDU Teologijos fakulteto dekanas kunigas docentas V.
Vaičiūnas. Buvo sukalbėta malda “Tėve mūsų”. Paminklinė 
lenta primins, kad šiuose rūmuose 1921 metais veikė Aukštieji 
kursai, o 1922m. vasario 16-tą dieną buvo atidaryta pirmoji 
aukštoji mokykla Kaune - Lietuvos universitetas.

Vėliau minėtų KTU pirmųjų rūmų antro aukšto fojė buvo 
atdengta memorialinė lenta “In aetemam memoriam. 
Akademinės bendruomenė nariams, žuvusiems Lietuvos 
okupacijos laikotarpiu kovoje, tremtyje, kalėjimuose”. Šią 
lentą atidengė Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis. Abiejų 
lentų, pagamintų iš bronzos, autorius - Kauno skulptorius R. 
Antinis. Ši lenta simbolizuoja mokslo koloną, peraugančią į 
medį su penkiom šakom: penkiomis aukštosiomis mokyklomis. 
Kiek kitokia traktuotė bronzos kūrinio, papuošusio pastato 
interjerą: jame iškaltos įdubos - tarsi ženklai nelygaus ir 
duobėto kelio, kurį teko praeiti lietuvių tautai.

Baigiamasis Lietuvos universiteto Kaune 75-mečio akcentas 
buvo iškilmingas minėjimas Vytauto Didžiojo universitete. į jį 
susirinko gausus būrys visų penkių aukštųjų mokyklų - VDU, 
KTU, LZUU, KMA ir LVA - akademinės bendruomenės 
narių, buvusių absolventų. Savo dalyvavimu profesūrą ir 
studentus pagerbė Lietuvos Respublikos prezidentas A. 
Brazauskas, Seimo pirmininkas V. Landsbergis, grupė Lietuvoje 
akredituotų užsienio šalių ambasadorių, Seimo ir Vyriausybės 
narių, Vilniaus ir Kauno arkivyskupai metropolitai J. A. Bačkis 
ir S. Tamkevičius.

24

į minėjimo dalyvius bei svečius kreipėsi LR Prezidentas A. 
Brazauskas: “ Lietuvos universiteto Kaune 75-metis - labai 
svarbus įvykis mūsų mokslui, kultūrai, istorijai, - sakė jis. 
Gerai, kad šios sukakties reikšmingumą supranta netik 
akademinė visuomenė, bet ir visa inteligentija. Jūsų šventė
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sutampa su Vasario 16-tąją - Valstybės atkūrimo diena. 
Simboliška, kad atsikūrusi Lietuvos valstybė neįsivaizdavo savo 
ateities be universiteto - taip Kaune gimė Aukštieji kursai, 
vėliau universitetas”. Jo Ekselencija Prezidentas, kalbėdamas 
apie istorines aplinkybes ir sąlygas, kuriomis gimė universitetas 
Kaune, akcentavo: tuomet tai buvo vienintelė lietuviška Alma 
Mater, kurioje studijavo gabus, žinių ištroškęs jaunimas, dirbo 
daug šviesių ir garbingų mokslo bei kultūros žmonių. Ir po 
įvairių istorijos ir laiko vingių, kai Vytauto Didžiojo 
universitetas buvo suskaldytas, sakė Prezidentas, pozityvią jo 
įtaką yra pajutusios visos Lietuvos aukščiausios mokyklos. 
“Atgimimo vėjai, - sakė A. Brazauskas, - įžiebė dar vieną 
kultūros židinį Kaune - universitetą. Jam teko atsakomybė - jis 
paveldėjo Vytauto Didžiojo vardą”. Pasveikinęs profesūrą,

studentus, visus VDU ir kitų aukštųjų mokyklų absolventus su 
jubiliejumi, Prezidentas įteikė Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
ketvirto laipsnio ordinus profesoriams habilituotiems 
daktarams - M. Jankauskui (LŽUU) ir M. Plačkauskui (VTU), 
penkto laipsnio ordinus - A. Matukoniui (KTU), V. Sadauskui 
(KMA) ir B. Vaškeliui (VDU). Grupė dėstytojų bei 
mokslininkų buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
medaliais.

Atidengiant 
paminklinę lentą, 
kalba Lietuvos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jo 
kairėje KTU rektorius prof. 
K. Kriščiūnas;
dešinėje VDU rektorius 
prof. V Kaminskas.

Penkiais pumpurėliais, taip gražiai sužaliavusiais iš vieno
■ . . . « • ' . 1 
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kamieno, pavadino visas aukštąsias mokyklas jubiliatas Seimo 
pirmininkas prof. V. Landsbergis, kuris, beje, yra ir VDU 
Garbės daktaras. “Lietuvoje ypač svarbus universiteto ir 
valstybės ryšys kaip valstybės gyvybingumo išraiška, - sakė 
Seimo pirmininkas. - Kas naikino Lietuvą kaip valstybę, 
naikino ir universitetą. Švietimas ir aukštasis mokslas - 
valstybės prijoritetai, svarbiausia investicija į ateitį, kurią 
kuriame sau ir savo vaikams”. Arkivyskupas metropolitas S. 
Tamkevičius perdavė jo Eminencijos kardinolo V. 
Sladkevičiaus, taip pat ir visų Lietuvos vyskupų sveikinimą. 
“Bažnyčia pasiruošusi būti universiteto bendradarbė ir 
bendrakeleivė, kad mūsų mokslo šventovės parengtų Lietuvos 
ateičiai labai taurius ir šviesius žmones”, sakė arkivyskupas.

Renginyje kalbėjo Kolumbijos universiteto prof. R. Vaičaitis ir 
visų Lietuvos aukštųjų mokylų rektoriai. Jų vardu žodį taręs 
Rektorių konferencijos pirmininkas J. Antanavičius sakė: 
“Atvykome į savo akademinės šeimos, į visos Lietuvos 
inteligentijos šventę. Tai ne tik Kauno savastis, bet ir visos 
Lietuvos turtas. Penkios mokyklos - tai visi vienos rankos 
pirštai. Jais ir sėsi, jais ir derlių imsi...”.

Po iškilmingo minėjimo didelį koncertą surengė visų penkių 
aukštųjų mokyklų studentų meno kolektyvai.

Išspausdinti keli jubiliejiniai leidiniai. Su “Technologijos” 
leidyklos ženklu pasirodė stambi 460 puslapių knyga “Nuo 
Aukštųjų kursų Kaune iki Kauno technologijos universiteto 
1920-1997m.”, sudarytojas - prof. A. Matukonis. Jos kaina 
$15.00 (USA) ir N. Lietuvninkaitės knygelė “Kauno 
technologijos universiteto antrųjų rūmų istorijos bruožai”. 
“Aiverono” akcinė bendrovė išspausdino leidinėlį apie KTU, 
VDU, LŽUU, KMA ir LVA. Su juo galima susipažinti 
INTERNET tinkle. Taip pat galima įsigyti jubiliejinį medalį, 
ženkliuką ir kitos atributikos. Kreiptis Lietuvoje Kaune, 
Technologijos universitete, K. Donelaičio g. 73. FAX 
011.370.7.202640.

Daktaras docentas Vilius Misevičius
Lietuvos universiteto 75'mečio organizacinio komiteto narys
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Nekalbėsiu šiuo kartu apie pagrindinius skautavimo tikslus ir 
principus. Jie jums jau žinomi. Gyvenimiška patirtis 
Akademiniame skautų sąjūdyje gyvai aprašyta filisterio 
Kęstučio Ječiaus “Mūsų Vyčio” praėjusių metų nr. 3/4. 
JAV ASS veikia kaip koks jaunimo klubas 
susitikimams. Tai yra reikalinga, bet nepakankama.

Paminėsiu vieną gyvenimo sritį, kurioje turėtų daugiau 
pasidarbuoti ASS nariai. Tai būtų aktyvesnis 
įsijungimas į mokslinį pasaulį. To reikalauja ir mūsų 
organizacijos vardas: Akademinis, o ne koks kitoks. 
Akademiškumui vykdyti matau du kelius: 1) Kol esate 
studentai, nepasitenkinkit tik tuo, ko iš jūsų reikalaujama, kad 
gautumėt diplomą. Susidomėkit viešomis paskaitomis, 
nepriklausančiomis kurso programai. Prelegentai dažnai būna 
svečiai iš kitų universitetų bei užsienių. Praplėstumėt savo 
akiratį, pasiklausę paskaitų iš kitų profesijų, negu Jūsų 
pasirinktoji. Pvyzdžiui, busimajam inžinieriui ne pro šalį 
pasiklausyti sociologijos, psichologijos, politologijos 
koncentruotų paskaitų. Humanitarus turėtų dominti gamtos 
mokslų pažanga. 2) Antrasis įsijungimo į mokslinį pasaulį 
kelias tinka studijozams, jau baigusiems formalias studijas, su 
diplomais kišenėje. Akademikai skautai filisteriai negali sau 
leisti sustingti mokslo žinojime. Kas tik gali, siekia aukštesnio 
akademinio laipsnio. Reikės įstoti į savo profesinę draugiją, 
lankyti jos rengiamus paskaitų bei seminarų ciklus, skaityti 
profesinį žurnalą. Salia to labai pravartu lankyti mokslines 
konferencijas visuomenei, kurių Lietuvoje daug. Bet kurios 
profesijos inteligentui gali būti įdomios ir naudingos 
konferencijos, skirtos ekologijai, ar istorijai, ar etnografijai ir 
kitokios. Bus progų susipažinti su mokslininkais, padiskutuoti. 
Visada reikėtų prisistatyti kaip Akademinio skautų sąjūdžio 
nariui. Tatai keltų mūsų organizacijos prestižą ir populiarumą. 
Susidarys sąlygos ir noras siekti mokslininko karjeros. JAV-se 
daug ASS filisterių yra pasižymėję mokslininkai. Pagaliau 
nepamirština, kad įsijungimas į mokslinį visuomenės elitą ir 
siekimas aukšto prestižo yra vienas skautavimo tikslų. Baden 
Powelis rašė, kad pilietis išėjęs skautavimo mokyklą, turi būti 
geresnis už kitus. Žinoma, to galima siekti bet kurioje 
profesijoje ar amatuose, ne būtinai moksliniame pasaulyje. 
Mano šio laiško tikslas yra atkreipti dėmesį į mokslų pasaulį, 
kuriame Akademiniam skautų sąjūdžiui turėtų priklausyti 
reikšminga vieta.

LINKĖJIMAS 
AKADEMINIO 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
SESĖMS IR BROLIAMS 
LIETUVOJE

Jurgis Gimbutas
Vytauto Didžiojo universiteto Vyčio korporacijos filisteris, 
inžinerijos daktaras.
Arlington, Mass.
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VILNIAUS SKYRIAUS 
AKADEMIKŲ VEIKLA 

t.n. Rasa Sprangauskaitė

Vilniaus skyriuje veikia 25 skautai akademikai. Dauguma jų 
yra junjorai ir kandidatės. Kol kas nėra veiklių senjorų ir tik 4 

tikrosios narės, bet turime daug energingų junjorų, kai 
kurie iš jų greitai taps senjorais.

Kadangi Lietuva nėra labai didelis kraštas, kai kuriuos 
renginius organizuojame drauge - visos Lietuvos 
akademikai. Žiemos studijų dienos, vykstančios star 
dentų žiemos atostogų metu, Kalėdinės viktorinos 

skautukams, vasaros stovyklos - šiuos renginius organizuoja 

Vilniaus ASS nariai po 
sueigos fil. Kulikauskų 

knygyne: 
Sėdi: Rita Eirošiūtė, 

Jolita Buzaitytė, Laima 
Vaičiulytė, Elina 

Žebrauskaitė, Giedrius 
Mažeika.

Stovi: Mindaugas 
Asimavičius, 

Jonas Čižauskas, 
Rapolas Vedrickas, Rasa 

Sprangauskaitė, 
Vygantas Kiuklys, Alkas 

Paltarokas, Arenijus Jackus, 
Ramūnas Aleksiejūnas, 

GediminasLesnaitis.

pamečiui tai Vilniaus tai Kauno skyriai. Klaipėdos skyrius, 
kuris yra jauniausias mūsų tarpe ir gal todėl silpniausias 
(Klaipėdoje yra viena tikroji narė, vienas senjoras ir 5 junjorai 
bei kandidatės) dalyvauja minėtuose renginiuose, bet 
organizuoti jų Klaipėdoje dar nesiima. Tačiau jie jau planuoja 
įsijungti į akademikų laikraštuko “Ad Meliorem!” leidybą. 
Vienas laikraščio numeris paprastai leidžiamas Vilniuje, kitas 
Kaune. Norime, kad bent keli numeriai metuose būtų išleisti ir 
Klaipėdoje.

Dar vienas bendras visų skyrių renginys - Pavasario menų 
dienos, gimusios ir visą laiką vykstančios Vilniaus 
senamiestyje. Rengiant šias dienas mums ypač padeda brolis R. 
Tupčiauskas “Skautų Aido” redaktorius. Jei ne jis nežinau ar 
gilinantis į menų subtilybes mus suptų gotikiniai senamiesčio 
skliautai, o ne funktionalistinių blokinių namų lubos.

Bet kadangi akademikai iš Kauno, o tuo labiau iš Klaipėdos
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negali dažnai į Vilnių atvažiuoti, daugumą renginių mes 
organizuojame patys. Tai “Inicium semestri”, kuriuo 
pradedame ir “Finicium semestri” kuriuo užbaigiame mokslo 
metus. Rekolekcijos prieš Kalėdas, Naujų Metų sutikimas 
kartu. Vakarai, praleisti su vyresnio amžiaus skautais iš Dr. J. 
Basanavičiaus draugovės (jų tarpe yra tikrų akademikų iš “anos 
Lietuvos”). Susirinkimai kiekvieną trečiadienį, fil. E. ir R. 
Kulikauskų knygynėlyje, kurių metu būna skaitomos paskaitos, 
pačiomis įvairiausiomis, mums aktualiomis temomis, sesių ir 
brolių gimtadienių šventimas.

Norėčiau paminėti dar vieną, gana svarbų visų Lietuvos 
akademikų bruožą, kurį iliustruosiu Vilniaus skyriaus 
pavyzdžiu. Lietuvoje kol kas yra labai daug skautų organizacijų 
ir beveik visų jų atstovų galima rasti tarp akademikų (mes 
priimame skautus iš visų organizacijų, o patys nepriklausome 
nei vienai jų). Tai ir Lietuvos skautija, Lietuvos skautų 
sąjunga, Žemaitijos skautai, Lietuvos nacionalinė Europos 
skautų asociacija. Be to vos keletas mūsų narių nedalyvauja 
kokio vieneto veikloje. Dauguma yra draugininkai, adjutantai 
ir panašiai, todėl vienas iš mūsų veiklos tikslų yra Lietuvos 
skautų vienybė. Šį pavasarį buvo surengta savaitgalio stovykla 
Jurginių proga, į kurią buvo pakviesti visų organizacijų 
Vilniaus skautai. Susirinko, žaidė, gamino valgį, dainavo visi 
kartu, ir nebuvo jokių nesutarimų.

Ateityje planuojame gausinti mūsų būrį - šiemet pirmą kartą 
pamėginome kabinti kvietimus universitetuose. Pasirodo tai 
bene efektyviausias iš visų mums žinomų būdų pasikviesti 
naujus narius. Taip pat galvojame tęsti akademinę veiklą - 
organizuoti paskaitas aktualiomis temomis, dalyvauti knygų 
leidyboje, organizuoti skautiškus renginius, tokius kaip Jurginių 
stovykla ar Skiltininkų kursai vykę pavasarį. Norime dar kartą 
pamėginti įsiregistruoti Vilniaus universitete.

Žinome, kad mums visiems rūpi tie patys idealai, todėl norime 
artimiau bendrauti su jumis, akademikais iš už vandenyno. Gal 
bendravimas galėtų būti artimesnis, jei pamėgintume surengti 
bendras stovyklas, kartu leisti knygas, gal net, jei, eidami 
miegoti pasakytumėte mums “Labas rytas, Lietuvos 
akademikai”. (Būdama Chicago’je taip darydavau, nes 
supratau, kad vakaras čia, tai ankstyvas rytas Lietuvoje).
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JURGINĖS PRIE BRAŽUOLOS 
jun. Gediminas Lesmaitis

Jurginės ypatinga šventė skautams ir jau tapo tradicija ją 
paminėti gamtoje. 1996 metais Vilniaus kraštui Jurginių 

savaitgalį organizavo Korp! VYTIS ir ASD 
Vilniaus skyrius. Oras buvo nuostabus. 
Pavasarinis vėjas jau buvo išdžiovinęs 
atgimstančią žemę. Kur ne kur dar matėsi 
sniegas. Galėjome rengti sniego mūšį, nors 
žibutės buvo pačiame žydėjime. Nuo pat 

ankstyvo šeštadienio ryto į Neries ir Bražuolos santakos vietą 
plaukė skautai ir skautukai, paukštytės ir pricai, vyr. skautės iš 
viso Vilniaus krašto, buvo svečių ir iš Kauno. Važiavo kas kuo 
turėjo ir kas kuo galėjo: traukiniais, mašinomis, dviračiais. 
Visiems susirinkus įvyko stovyklos atidarymas: raportai, 
vėliavos pakėlimas, himnas. Susirinkusius sveikino stovyklos 
viršininkė sesė Jolita Buzaitytė ir komendantas brolis Jaunius.

Po atidarymo prasidėjo programa. Buvo net dvi skautoramos 
mažiesiems ir didesniems. Skautai mokėsi kaip bintuoti galvą, 
petį, kaip naudotis kompasu, kaip rašyti šifruotus laiškus ir 
daug kitų skautiškų gudrybių. Tačiau visų širdys nerimo - visi 
laukė Kernavės tunto vyčių būrelio pažadėto ralio. 
Pasistiprinus ralis prasidėjo. Broliams ir sesėms teko ieškoti 
lapelių su rodyklėmis, po to bėgti nurodyta kryptimi, bet ir 
priimti purvo vonias, kurių pasitaikė pakeliui, bėgti per raistus, 
keltis per upelį. Po ralio visi buvo iki ausų purvini ir turėjo 
praustis lediniame Bražuolos vandenyje. Kliūčių sužavėti, 
“jaunystę” prisimindami į trasąišėjo ir akademikai bei jiems 
prijaučiantys.

30

Raliui pasibaigus ir visiems nusiprausus stovykla susirinko prie 
stovyklinio altoriaus maldai. Šv. Mišias aukojo kun. Algis, tą 
dieną davęs skauto įžodį ir tapęs mūsų broliu.

Sutemus visi susirinko prie didžiojo laužo, kur šoko, dainavo, 
vaidino. Laikas draugų būry bėga labai greitai, netrukus atėjo 
vidurnaktis. Sudainavus “Ateina naktis” daugelis sugulė, bet 
buvo tokių, kurie negulę sulaukė ryto. Rytą stovyklą pažadino 
daina “Mūsų vyčiai, kaip pareina, kai užtraukia smagią 
dainą...”. Vyčių būrelis padidėjo dviems vyčiais. Vyčiai 
stovykloje padarė patį didžiausią įspūdį.

Tą rytą iškylautojai skirstėsi į namus. Liūdnai skambėjo sesės 
Nijolės dainos. Leidosi stovyklinė vėliava, norėjosi dar 
pasilikti.

Liko malonūs prisiminimai apie stovyklą sutraukusią apie 150 
skautų, kuriems visiškai nerūpėjo, kam jie priklauso. Visi buvo 
tiesiog sesės ir broliai skautai. Išsiskirstėme tikėdami, kad 
sekančiais metais Jurginės švęsime vieningoje organizacijoje.
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Š.m. sausio 24-25 dienomis Vilniuje įvyko “Žiemos studijų 
dienos”. “Ar čia bus koncertas?”, - paklausė iš kaž kur atsibastę 
vaikinai, - “Mes pamatėme keistai apsirengusius žmones ir 
atsekėme. Ar galime pasiklausyti?”.

Sunkiausia buvo išaiškinti, kad tai yra mūsų pačių, 
skautų akademikų, sau susiorganizuotas renginys, kurio 
tikslas - savišvieta. Teko pavargti, kol išaiškinome tai ir 
“Lietuvos Ryto” korespondentams. “Kas jus rėmė?”. 
“Mes juk studentai, autentišką gotikinę salę parūpino brolis 
Romas Tupčiauskas, maistą pirkome patys, pagal iš anksto 
istorikų sudarytą sąrašiuką (keista, bet apsiėjome be bulvių - 
studentų nacionalinio patiekalo, nes pagal scenarijų Kolumbas 
dar nebuvo jų atvežęs į Europą), rūbus susirinkome operos ir 
baleto, Kauno muzikinio teatrų, Lietuvos kinostudijos”.

VILNIUS 1997 
t.n. Rasa Sprangauskaitė

Buvo visko. Ir mosikavome špagamis, ir diskusijų Renesanso 
filosofija, ir fakilų šviesos, ir šokių, daug šokių, 
kuriuos mokė Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto šokių ansamblis. Visiems buvo 
malonu pajusti Renesanso atmosferą, 
nukeliauti beveik pusę tūkstantmečio atgal.

Paminėsiu, kad Renesanso nuotaikos pleveno 
jau nuo ankstyvo ryto, kai akademikai lankė 
Žemutinę Vilniaus pilį, bastioną, klausėsi 
paskaitų Istorijos fakultete apie moters padėtį 
renesansinėje Lietuvoje.

Kitą rytą buvo keista įžengti į gotikinę salę be 
puošnių drabužių ir klausytis paskaitų visai 
kitomis temomis - apie vaikų psichologiją, 
skautybę ir jos veiklos pokyčius bėgant laikui, 
mėginome diskutuoti apie skautų veiklos 
programas.

Vakare visų vėl laukė puota, kurios metu buvo 
įteiktos Vydūno fondo stipendijos, o vakaro 
akcentas - 4 junjorų (Gedimino Lesmaičio, 
Ramūno Aleksiejūno, Arsenijaus Jackaus, 
Giedriaus Mažeikos) ir 2 kandidačių (Elinos 
Žebrauskaitės ir Jūratės Tutlytės) pakėlimas į 

XX amžiaus 
renesansininkai, Lietuvos 
akademikai skautai.

senjorus ir tikrąsias nares. Jie tkrai atsimins nakties šaltį, 
žvaigždžių šviesą, Vingio parko pušų ramų ošimą ir baltą kaip 
beprasidedantis gyvenimas sniegą.

Džiugu, kad mūsų susirinko ganėtinai daug - Renesanso puotos 
fakilų šviesoje spindėjo virš 40 porų akių, kurių tarpe buvo ir 
mūsų mylimas ir gerbiamas fil. Algirdas Končius. Džiugu, kad 31
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galėjome susitikti ir pabūti kartu visi - vilniečiai, kauniečiai, 
klaipėdiečiai po Vilniuas senamesčio skliautais. Džiugu, kad 
sužinojome daug naujo apie mūsų protėvių gyvenimo būdą ir 
pajutome senovės egzotiką Džiugu, kad mūsų eiles papildė 
nauji tikrieji nariai. Džiugu, kad mes tikime savo Šūkiu 
“AD MELIOREM !”.

II AKADEMIKŲ MENŲ 
DIENOS VILNIUJE 

kand. Elina Žebrauskaitė

O mūzų motina, senoji Mnemosiūne, išleisk savo paviąsias 
dukteris Vilniun, tegu atneša jos nuo gimtojo Parnaso menų 
paslaptis ir stebuklus. Tegu atskleidžia mūsų širdis kūrybai - 
taip melstųsi akademikai, jei gyventų prieš 2000 metų ir tikėtų 

i senaisiais graikų dievais. Jau antri metai Menų
Dienos pasitinka patį pavasarį, nors tą dieną 
nusileidusios viešnios užtiko snaiges, dvimetrinius 
varveklius ir panašėjančius į juos akademikus 
senajame Vilniuje - pirmoji ekskursija po dingusį ir 
dar nesuspėjusį dingti senamiestį, mistinės Mindaugo 
katedros griuvėsiai, gotikinė švento Mykolo 

Archangelo bažnyčia, renesansinis Universitetas, barokinė Šv. 
Kazimiero šventovė, klasicistinė Katedra. Vingiuotose, 
duobėtose, vargstančiose gatvelėse vargu ar rastum kelią be 
Ariadnės siūlo. Senieji namai su vakarėjančiai baltėjančiom 
sienom tęsia savo gyvenimą. Jei anksčiau Aliumnato priebėga 
maitino beglobius, vargingus miestelėnus, tai šiandien čia 
pietauja greta sustoję Universiteto studentai. Perbėgę 
architektūros stilius vaikštinėtojai apsistojo ties Bernardinų 
bažnyčia ir vienuolynu. Kadaise didelis vienuolynas turėjo 
milžinišką sodą Vilnelės vingyje, dabartiniame Sereikiškių 
parke. Simbolines vyšnias ir obelis pakeitė liepos ir alksniai, o 
upelė nenustojo tekėjusi ir tik 16a. dailės paveiksle vaismedžiai 
dar neiškirsti ir kalvos dar neužžėlusios. Restauruojamoj 
šventovėj daug paslapčių. Bažnyčios sienos freskoje Šv. 
Kristoforas dešinėje laiko vaiką kairėje lazdą, o kodėl Vilniaus 
herbe atvirkščiai - mokslininkai tesiaiškina, juk skautams 
smagiau laipioti pastoliais, siekiančiais bažnyčios kupolą - 19 
metrų. Platūs sesių skvernai dusliai atsimušdami į siauro 
koridoriaus sienas dunksi taip pat kaip kadaise vienuolių. Iš 
toli čia suvažiuodavę (akademikai tai tik iš Kauno ir Vilniaus). 
Visai ne ta nuotaika vienuolyno rūsiuose: ten ankšta ir baisu, o 
į bananų dėžes sudėti palaikai įdomūs tik anatomiją 
studijuojantiems. Lyg atgaiva nuo baisybių - senoji vienuolyno 
vandenvietė, dar ir dabar girdanti trečdalį Vilniaus. O 
potvyniui ruošėsi ir ten, tikėdamiesi, kad Vilnelė pakils 6 
metrus ir reikės pilti smėlio kopas tokias kaip Neringoj.

32 Nutarę, kad tvins dar negreit ir spės užkąsti, po pietų 
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juostuotieji ir ne, tik rinkosi prie Vilniaus Dailės Akademijos, 
kur vyko paskaita apie modernizmą ir postmodernizmą. 
Pagrindiniai 3 pirmojo bruožai: technikos išgryninimas, 
atsitraukimas nuo žemosios kultūros (menas - menui) ir 
abstrakcijos, ryškėjo ne tik skaidrėse, bet ir vakarinėje 
modernaus šokio projektų peržiūroje, į kurią irgi suspėjo 
akademikai. Čia nereikėjo ieškoti pasislėpusių įdėjų ar 
potekstės. Be priekaišto modernūs judesiai kaustė žvilgsnius ne 
dvasi‘. Matyt judesio technika ne tiek palenkė, kiek senoji 
Vilniaus dvasia, tad vakare vėl visi skubėjo į VDA rūmus, 
vakarinę Menų Dienų dalį. Štai čia mūzos ir susirinko. Iš šokių 
peržiūros grįžusi Terpsichorė prisijungė prie Talijos ir 
Melpomenės, padėjusių vaidinti surrealizmą, kubizmą, 
dieviškąjį Leonardą da Vinčį, pamišėlį Van Gogą ar aistringai 
Elizą mylėjusį Bethoveną. Euterpės ir Kaliopės nušviesti kūrė 
eiles ne tik baltas, bet ir hegzametrais. Žinia, niekas nevyko ir 
be Klejonės, priminusios istoriją. Gal tik Uranijai nepasisekė 
tą vakarą. Snaigės krito, krito ir krito, ir vietoj šaltos tolimos 
žvaigždės rankoje tirpo gležnutė snieguole. Gal jos ornamentų 
paveikti kūribingumo viršūnę pasiekė piešdami ilgiausią 20 
metrų piešinį. Užsimiršę jaunuoliai - vaikai liejo kalnus ir 
krokodilus, žibutes ir fantastinius paukščius, sekančius pasakas. 
Gal dėl nepadainuotos lopšinės niekas nemigo tą vakarą ir 
rytas atėjo nepavadintas.

Dėkojame, o mūzų motina, už tavo dukteris, praleidusioms 
kartu Menų Dieną, kūrėjais pavertusioms ir mus.

Čia pristatau keletą nuotrupų apie 1944 metų Gen. P. 
Plechavičiaus vietinę rinktinę. 1944 meų žiemą vokiečiams 
nesisekė, tuo tarpu ir Lietuvoje darėsi vis 
sunkiau, ypač jauniems vyrams... Prasidėjo 
visokios apgaulės, vyrų mobilizacijos viena 
po kitos, gaudymas gatvėse ir 1.1. Mokytis 
tiesiog buvo neįmanoma. Vokiečiai mėgino 
visokiais būdais pagauti Lietuvos jaunimą.

GEN. R PLECHAVIČIAUS 
VIETINĖ RINKTINĖ 
Fil. Jonas Matulaitis

Vasario mėnesį generolas P. Plechavičius pradėjo organizuoti 
vietinę rinktinę. Kovo mėn. pradėjo registraciją į karo mokylą 
Marijampolėje. Užsiregistravau ir aš. Paskyrė mane į kapitono 
Šlekio vadovaujamos ketvirtos kuopos trečią būrį, kurio vadas 
buvo Itn. Jasėnas. 33

33



Uniformų tebuvo vos dviem kuopom, tai mes vaikščiojome 
civiliais savo rūbais.Lovos buvo dviejų aukštų. Šiaudų 
atsinešėme ir gavome po vieną antklodę. Prasidėjo pamokos, 
teorija klasėse ir pora valandų rikiuotės lauke. Pats 
įspūdingiausias buvo vienos valandos vakare pasivaikščiojimas 
rikiuotėje su daina Marijampolės plentu. Visa Marijampolė 
sukildavo ant kojų, kada žygiuodavo 10 kuopų su daina, viena 
už kitą gražesne, patriotiškesnė...O mes jautėmės kaip milžinai, 
nors ir su kiaurais batais. Gal už tai ir šukelėm vokiečiams 
nepasitikėjimą.

Gegužės pradžioje į Marijampolę atvyko gen. P. Plechavičius. 
Truputį lynojo, tai mus suvedė į arklides ir čia generolas 
kalbėjo. Aš stovėjau vos dvi ar tris gretas nuo jo, tad kaip jis 
atidarė bumą, kad visi girdėtų, tai man net ligi užkulnių nuėjo 
griausmingas tikro vado balsas, įtikinantis...

Aš į visa tai žiurėjau tik kaip į laikiną priedangą nuo vokiečių. 
Neturėjome jokio noro kariauti už juos, bet taip pat nematėme 
laimėjimo vietinėje rinktinėje, kada jau frontas griūva.

Tikros datos negaliu prisiminti, bet buvo balandžio pabaiga. 
Jau visas mėnuo kaip karo mokyklos vyrai su daina linksmina 
Marijampolę. Nors buvo griežta vokiečių kontrolė ūkininkams, 
tiesiog atiminėjo visus produktus, gyvulius ir t.t. Ūkininkai, 
pajutę lietuvišką aplinką mieste, pradėjo vežti produktus į 
turgų. Čia buvo proga miestiečiams įsigyti maisto be kortelių. 
Nesnaudė ir “rudžiai” (partiečiai), mes juos taip vadinome.
Vieną dieną, apie 10 vai. gauname žinią kareivinėse, kad 
“rudžiai” plėšia ūkininkus turguje. Visi kas tik suspėjo bėgo į 
Marijampolę gelbėti ūkininkų. Jausmas begalinis, virš 1000 
vyrų, pilna gatvė, bėga pilnu tempu link turgaus. Ir koks 
nusivylimas! Įbėgame į aikštę, o “rudžiai” pamatę mus per kitą 
turgaus pusę paspruko. Ūkininkai, nors apiplėšti, buvo 
patenkinti, kad juos kas nors gina. Žinoma tas neprisidėjo prie 
draugystės su vokiečiais, nes “Gestapo” tuoj pat pradėjo 
spausti. Gatvėse pamatėme daug žandarų.

Trintis didėjo; žadėtos aprangos daugiau nematėme, sąlygos 
blogėjo. Po savaitės laiko kuopos vadas pranešė, kad kas nori 
gali gauti kelionės liudijimą atostogoms. Viskas darėsi aišku, 
nes čia pat patarimas, kad neiti didelėmis grupėmis į stotį, nes 
galima patekti ne į tą pusę.

Pasiėmęs atostogų pažymėjimą nuvykau į Kauną aplankyti 
brolio. Jo įstaiga duodavo kaušą sriubos, tai ir aš ten 
nueidavau. Kurią dieną negaliu atsiminti, bet brolis atėjo 
ankščiau ir labai susijaudinęs pasakė: greit mauk į Marijampolę 
ir pranešk ten, kad gen. P. Plechavičiaus štabas jau 
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suareštuotas’. Jam tai pasakė jo geras draugas Itn. A.G. Kaip tik 
brolio įstaigos sunkvežimis važiavo į Vilkaviškį ir mane paėmė 
tarp dėžių, nes kelyje buvo jau tikrinimą. Po 2-3 valandų 
buvau Marijampolėje ir pranešiau kam tik galėjau. Aš 
susidariau įspūdį, kad niekas dar apie tai nežinojo. Leitenantas 
A.G. paprašė manęs, kad aš jį nuvesčiau į RaipŠupio kaimą, 
kur jis turėjo giminių. Grižęs atgal į Marijampolę, vedžiau kitus 
pas ūkininkus, nes vietinius kelius ir ūkininkus gerai pažinojau. 
Žinoma buvo ir tokių kurie neklausė. Tuo laiku į sandėlį buvo 
atvežtas “specialus davinys”: cigarečių, degtinės ir kitko. 
Didelė grupė “drąsuolių” atsinešė šių produktų, bei šovinių - 
tegu jie, tie vokiečiai, pas mus ateina.
Mūsų pogrindžio grupė įsikūrėme skersai nuo IX pulko rajono, 
link cukraus fabriko, pirmoje gatvelėje ir visą laiką 
patruliavome iš tolo.

Ankstų rytą išgirdome sunkvežimių triukšmą. Kelios vokiečių 
tanketės supo kareivines. Po gero pusvalandžio išgirdome 
šūvius. Į mūsų pusę bėgo keli vyrai ir matėme kaip jie krito 
vienas po kito. Vaizdas buvo nejaukus, nes ir viduryje rojono 
buvo girdimi šūviai. Po kiek laiko grioviu nuo Kvietiškio pusės 
prislinkome prie lavonų. Vytautas GavėnaS'Vampyras turėjo 
foto aparatą, tad padarėme nuotraukų. Buvo nušauti trys: 
kariūnas Juozapavičius, kar. Juodkoj is. Trečio pavardės 
neatsimenu. Visus įtraukėme į griovį, kad vokiečiai nerastų. 
Daug nuotraukų padarėme dar ir vėliau, kada suimtuosius varė 
į stotį. Nuotraukas buvau palikęs tėviškėje, ten jos ir dingo.

Negali būti liūdnesnio vaizdo kada matai, kaip tavo draugus 
varo lyg didžiausius banditus. Juos apstoję SS ir paprasti 
vokiečių kareiviai ir nieko negali jiems padėti. Suimtieji 
daugumoje buvo uniformuoti, bet buvo ir apie du šimtai 
apsirengusių civiliniais rūbais. Už ką?

Žmonių buvo pilni šalitgaviai ir visi norėjo, ką nors vyrams 
įduoti, bet sargai neleido. Taip baigėsi gen. P. Plechavičiaus 
karo mokykla, o suimtų vyrų vargai tik prasidėjo. Jų likimas 
tada nebuvo aiškus. Vėliau tremtyje teko susitikti keletą 
paleistų iš kacetų lagerių. Jų buvo nuvežta apie šimtas. Deja ne 
visi išėjo, kitus sušaudė.
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AKADEMINĖ SKAUTIJA VOKIETIJOJE 
S! VYTIS DARMSTADTE 

Fil. Eugenijus Vilkas

Vos tik praūžus ILojo Pasaulinio karo audrai, mūsų jaunimas 
veržėsi į vakarų Europos universitetus. 1946.1V. 1 oficialiai 

atidarytas Pabaltijo universitetas 
Hamburge; įkurtas lietuvių, latvių 
ir estų tremtinių pastangomis. 
1946.VI. 15 per 10 entuziastų 
studentų skautų įkuria pirmąjį 
akademišką skautišką vienetą 

tremtyje (tuo metu priimtas terminas). Iniciatoriai norėjo 
atgaivinti Lietuvoje veikusią korporaciją VYTIS, tačiau 
patyrus, kad universiteto vadovybė nesanti palanki korporacijų 
veiklai, vienetas pavadintas “Pabaltijo Universiteto Studentų 
Skautų-čių Vietininkija”. Vėliau po, vasaros atostogų, buvo 
įsteigtas Sambūris VYTIS vienetas.

Pirmieji lietuviai studentai Darmstadto Technikos universitete 
atsirado 1946m. vasario mėnesį. Pirmasis pusmetis buvo labai 
sunkus, nes visi studentai, be išimčių, turėjo prisidėti prie 
subombarduotų pastatų atstatymo. Apie 1,000 studentų, 
dirbdami po 4 vai. per savaitę, padarė tiek, kad gale 1946 metų 
jau turėjome pakankamai patalpų. 1947m. lietuvių studentų 
skaičius išaugo ligi 100. Netrūko ir skautų. Nesykį buvo 
sušauktos sueigos, bet, trūkstant informacijos, nesiryžta vieneto 
steigti. Pagaliau buvo nutarta steigti S! VYTIS. Šiai sueigai 
vadovavo ps. A. Kulpavičius, o darbo planą paruošė s. A. 
Gudaitis. Skyriaus pirmininku buvo išrinkąs vyr. sklt. 
Eugenijus Vilkas. Jis į senjorus buvo pakeltas Lietuvoje, prie 
Gedimino pilies 1939.X1I.8.

Steigiamojoje sueigoje Darmstadte dalyvavo steigėjai: J. 
Ivanauskas, V. Kvedaras, E. Jokūbauskas ir dar keli. Pirmoje 
akademinėje stovykloje Ragainėje dalyvavo 3 Darmstadto 
broliai. Vienas iš jų A. Milijanavičius buvo pakeltas į senjorus. 
Veikimas lėtai bet gyvėjo. Studijuojami skautiškos ideologijos 
pagrindai pagal iš anksto paruoštą planą, išklausomi įvairūs 
pranešimai, vedamos diskusijos įvairiomis temomis.

Antroje akademinėje stovykloje Fischene dalyvavo jau 7 
vytiečiai ir vienintelė sesė iš Darmstadto. Užmegsti ryšiai su 
Sambūrio centru, kitais padaliniais, išaiškinti įvairūs 
organizaciniai klausimai. Artimiausias studenčių skaučių 
vienetas buvo Frankfurto Johan W. Goethe universitete. Jos 
visos dalyvavo Darmstadto metinėje šventėje - iškyloje, kuri 
nebuvo paskutinė.

Nežiūrint valiutos trūkumo, keli skyriaus nariai dalyvavo IlI-je 
Tautinėje stovykloje Alpėse. Ypatingai ten darbavosi ką tik 
baigęs architektūros mokslus dipl. inž. fil. A. Kulpavičius, 
vėliau įsigyjo daktaratą. 1948m. rudenį prasidėjusi emigracija 
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sumažino studijuojančių būrį, tačiau likusieji sėkmingai 
studijavo ir su gera nuotaika prisidėjo prie naujo Korporacijos 
pirmininko fil. Broniaus Kviklio veiklos.

Kalėdų švenčių metu S! narių sumanymu bei pastangomis 
Hanau tremtinių stovykloje buvo surengta studentų technikų 
paroda, kuri susilaukė ne tik daug lankytojų, bet ir gero 
įvertinimo. Naujų metų pradžioje toje pačioje stovykloje, 
drauge su Frankfurto Zivilietėmis, buvo suruošta ASS šventė, 
kurios metu Prof. Ignas Končius uždėjo spalvas kelioms sesėms 
ir 5 broliams. Gražiai bendradarbiauta ir su kitais ideologiniais 
lietuvių studentų vienetais.

Dėl emigracijos skyrius likvidavosi 1949m. vidury. Jam visą 
laiką vadovavo senj. Eugenijus Vilkas.
(Straipsniui medžiaga paimta iš fil. Broniaus Kvyklio “Akademinė Skautija”, 1954m.)

Lankydamas Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje, 
susipažinau su senovės lietuvių kultūra arba 
etnografiją. Kurso lektorius Dr. Arvydas Zygas 
entuziastiškai aiškino senovės liaudies papročius, 
apibūdino jų papročius vartodamas žinias, kurių dalį 
jis sukaupė būdamas Lietuvoje. Lankydamas kaimus, 
kurie tiesiog dar nebuvo laiko paliesti (nepasikeitę 

LIETUVOS ETNOGRAFIJA 
fil. Jonas M. Variakojis

per daugelį metų) jis juostelėse įrašė laukuose dainuojančių 
darbininkų dainas. 
Tos dainos buvo 
perduotos nuo 
kartos į kartą. Dr. 
Zygas net suruošė ir 
režisavo etnografinį 
vaidinimą 
“Rugiapjūtės 
šventė“, kad PL1 
studentai ir 
absolventai galėtų 
daugiau ir geriau 
pajusti, išgyventi tą 
laikotarpį Lietuvos 
istorijoje.

Senovės lietuvių 
kultūros pagrindą 
sudarė žemdirbių

Korp! VYTIS centro 
valdybos pirmininkas 
fil. Vytenis Kirvelaitis ir 
jo pavaduotojas 
fil. Jonas Variakojis.
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kasdieninis gyvenimas. Nuo pat ryto, kiekvienas šeimos narys 
atlikdavo jam paskirtus darbus. Dainos apie tuos darbus buvo 
sukurtos ne tik tam, kad nenusibostų darbas, bet ir kad mokyti 
jaunesnius apie darbo svarbą ir kalbą. Liaudis dainavo apie 
šieno ir rugių kirtimą, dalgių pustymą, žirgų balnojimą, 
uogavimą, vainikų pynimą, audimą ir t.t. - “Sugriebė rūtelą, 
sugriebė metelį ir sukrovė aukštus kupetėlius”.

Metų laikas ir gamtos jėgos irgi diktuodavo gyvenimo būdą ir 
darbus, todėl dainose dažnai minima gamta: “ Beauštant! 
aušrelė, betekanti saulelė“, Nelyk lietuli, pūski vėjeli, 
Džiovykie brolelio žalią šienelį”. Nors liaudis senai jau buvo 
krikščioniška, bet pvz. melsdamiesi Motinai Marijai ir 
lankydami Sv. Mišias, vis vien prisilaikydavo senos tikybos ir 
papročių. Atvirai dėkodavo Pergrūdžiui už dosnų derlių; 
aukodavo duoną Žemelei, kad ji ir daugiau jiems duonos 
duotų; prašydavo Perkūno gero oro, kad rugius būtų galima 
nupjauti laiku ir, kad apsaugotų nuo velnių.

Visus rugiapjūtės darbus atlikti buvo sunku vien tik šeimai. 
Tad kaimynai sueidavo į talką. Vyrai rugių pjauti, o moterys iš 
paskos juos rišti į pėdas. Papročiai kildavo iš šių darbų pvz., 
sauja pirmų nupjautų rugių būdavo surištama į pėdą, 
papuošiama juosta ir pavadinta “dziedziuku”, lyg svečias 
atvykęs iš tolimo kaimo. Sis “svečias” simboliškai gerbiamas 
kaip gamtos dosnumas, žemės derlius.

Po visų darbų, šeima suruošdavo puotą darbininkams. Prie 
duonos, alaus ir sūrio džiaugėsi visi. Jie dainuodavo ir daineles:

“Nesuvajo po veiseilės anie puse metų, 
Girdžiu vyras karčiamoje geria be čebatų”.

“Oi vyrai, vyrai, vyrai aš tiesą jums sakau, 
Neimk gražią žmoną, nes aš jau pražuvau”.

“Išgėriau vieną kaip saldų pieną, 
Susimilk, dar impilk, dar gersiu ir antrą...”

Ir kokia puota be šokių? Buvo kuriami paprasti tautiniai 
šokiai. Jie vaizdavo darbus: rūgiu pjovimą ir surišimą 
(Rugeliai), uogų derlių (Serbentą) ir t.t.

Čia tik mažas vaizdelis senesnių laikų, bet iš šio galime 
įsivaizduoti, kaip gyveno mūsų protėviai, kas buvo jiems 
svarbu. Nors daug senesnių papročių jau yra išnykę ar užmiršti, 
mes turime prisiminti tuos, kuriuos dar turime. Mūsų tautosaka 
ir kultūra yra pagrindinės lietuvybės išraiškos.
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Prieš ketveris metus Lietuvos skautų sąjunga skilo į dvi viena 
kitos nepripažįstančias vadijas. Formalus nesutarimo pretekstas 
buvo skirtingas požiūris į organizacinius dalykus, nors daugeliui 
pašalinių stebėtojų atrodo, kad daugiau įtakos darė asmeninės
ambicijos. Per tą laiką 
skirtingos vadijos pakeitė 
bent 6 pirmininkus, įvairūs 
Garbės teismai šalino iš 
skautų eilių dar daugiau 
vadovų.

VIENYBĖS KELIU 
sk.v. Romualdas Tupčiauskas

Daliai, daugiausia jaunimo, susibūrus į Lietuvos skautijos 
organizaciją, prieštaravimai Lietuvos skautų sąjungoje, deja, 
neišnyko. Šmeižtų kampanija gausiai liejosi laikraščių 
puslapiuose. Pastaruoju metu skautų vidaus konfliktus sprendė 
policijos pareigūnai. Vargu, ar tai prisidėjo didinant skautų 
organizacijos autoritetą.

Bandymų sujungti skautų vadovus netrūko. Gaišo keli 
ministrai, savo projektą bandė įgyvendinti Pasaulio skautų 
organizacijos atstovas Domenikas Benar, privatūs asmenys. 
Kelis kartus atrodė, kad ambicingos asmenybės jau įvarytos 
kampan ir susijungimas neišvengiamas. Deja, deja....

Tautiečių iš Lietuvių skautų sąjungos iniciatyva bemaž prieš 
metus buvo pradėtas rengti bendras susivienijimo 
suvažiavimas. Jiems talkino Pasaulio skautų organizacija ir 
Pasaulio skaučių asociacija. Suvažiavimo išvakarėse, rugpjūčio 
pabaigoje Palangoje, Kunigiškėse įvyko vadovų pasitarimas, 
aptaręs ginčytinus būsimos jungtinės organizacijos įstatus. 
Jaunimas Iš Lietuvos skautijos sutiko perimti Lietuvos skautų 
sąjungos pavadinimą. Atrodė, prieštaravimų bemaž neliko, ir 
kaip sveikinime suvažiavimui rašė Lietuvių skautų sąjungos 
Tarybos ir pirmijos pirmininkas Kęstutis Ječius: “Sąskrydyje 
Kunigiškėse parodėte, kad norite susivienyti. Ten įrodėte, kad 
sugebate draugiškai, skautiškai ir tolerantiškai vienas kito 
išklausyti ir prieiti prie visiems priimtinų kompromisų”.

1996m. lapkričio 23d. Kaune į Vytauto Didžiojo universiteto 
salę susirinkusiems buvo išduoti 149 dalyvio mandatai skautų 
vadams, atstovavusiems Lietuvos skautijai, Lietuvos skautų 
sąjungai, Jūrų skautams, Žemaitijos skautams. Suvažiavime 
dalyvavo Pasaulinės skautų organizacijos (WOSM), Pasaulio 
skaučių asociacijos (WAGGGS), Danijos skautų atstovai ir 
Lietuvos lenkų harcerų delegacija.

Suvažiavimas dirbo pagal iš anksto suderintas ir rengimo 
komisijos narių A. Berkevičiaus, R. Malkevičiaus, M. Raštikio 
pasirašytas vykdymo tvarką ir taisykles. Jam buvo privalu 39
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patvirtinti naujosios organizacijos įstatus, nes ankstesnieji 
neatitiko Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų 
reikalavimų bei tarptautinių skautų organizacijų 
rekomendacijų.

įnešus vėliavas ir sugedojus Himną, Paola Bertoni perskaitė 
WAGGGS sveikinimą ir linkėjimus, o Jacqueline Collier 
(Zaklina Kolje), WOSM Europos regiono Rytų valstybių 
programos vadovė, ne tik perdavė linkėjimus, bet apgailestavo, 
kad lietuviai nedalyvavo šią vasarą įvykusioje konferencijoje. 
Kupina skautiško optimizmo, ji tikisi mus matyti būsimoje 
skautybės jubiliejinėje konferencijoje.

Buvo perskaitytas tautiečių iš užsienio, Lietuvių skautų 
sąjungos pirmininko Kęstutčio Ječiaus ir Ramiojo vandenyno 
rajono vadės Zitos Rahbar pasirašytas sveikinimo laiškas, 
kuriame tikimasi: “....įšspręsite bet kokius nesklandumus ir 
vieningai sukursite vieną stiprią Lietuvos skautų organizaciją”. 
Tikimasi bent su dalimi mūsų susitikti 1998 metų Tautinėje 
stovykloje ar Lietuvoje, ar JAV.

Bažnytinės vadovybės sveikinimus ir palinkėjimus perdavė 
kun. Virginijus Pabrinkis, o pirmininkaujantis M. Raštikis 
perskaitė Lietuvos skautų sąjungos pirmininko A. Berkevičiaus 
laišką, kuriame sveikinamas vienybės suvažiavimas.
Apgailestauja, kad dėl grupės skaldytojiškų veiksmų, galutinai 
nesuderinto pavadinimo, obalsio, ir Garbės teismo sprendimu 
pašalintų iš LSS asmenų dalyvavimo, jis negalįs dalyvauti 
suvažiavime, tačiau kviečia visus grįžti į Lietuvos skautų 
sąjungą, kurią neseniai, š.m. lapkričio 18d. įregistravo Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija. Alternatyvios LSS 
vadovybės pirmininkė S. Gedgaudienė pareiškė, kad toks 
teisingumo ministerijos sprendimas bus apeliuojamas.

Suvažiavime apsilankė Lietuvos Respublikos Seimo narys, 
dabar jau pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Pasveikinęs 
dalyvius, profesorius sakė neabejojąs, kad skautų organizacija, 
matysęs vieną: “Kada įvyks susijungimas, man tikrai bus 
džiaugsmo diena”. Seimo vadovas tiki, kad vieningi skautai 
sėkmingai atstovaus Lietuvai pasaulinėje skautų organizacijoje. 
Profesorius pažymėjo, kad kai gaudavo pakvietimus į 
lygiagrečius dviejų organizacijų renginius, nevažiuodavo nė į 
vieną.

Buvęs pedagogas, kuriam rūpi kokia bus Lietuva, pabrėžė 
svarbią skautų veiklos mokykloje reikšmę: “Ateinate paremti 
savo valstybę dorumu, artimo meile”. “Matau jumyse būsimą 
sodą, žalią giedančią girią, kuri bus Lietuvos veidas”, baigė savo 
kalbą prof. Vytautas Landsbergis.
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Suvažiavimo darbe aktyviai dalyvavo jau daug metų Lietuvos 
skautams padedantis brolis Stasys Kuzmas iš Kanados.
Mandatų komisija pranešė, kad pagal pavasarį sudarytus sąrašus 
atvyko 136 delegatai, dar 11 yra pasikeitę ir juos atstovauja kiti 
vadovai. Vėliau atvykus dar dviem dalyviams, galutinis 
skaičius - 149 skautų vadovai.

Suvažiavimas 77-ais balsais “prieš”, 28'iems “susilaikius” ir 34' 
ais balsais “už“ atmetė S. Gedgaudienės pasiūlymą papildyti 
darbotvarkę: skautiškos veiklos visose Lietuvos skautų 
organizacijos analize, rengimo komisijos ataskaita, suvažiavimo 
juridinių aspektų nagrinėjimu, diskusijomis. Dienotvarkė buvo 
papildyta įstatų skyrių svarstymo eilės nustatymu bei gana 
griežtu diskusijų reglamenu: įstatų punktą pristato komisijos 
narys, alternatyvą pristato siūlytojas, ir “už“ ir “prieš” pasisakyti 
turi teisę tik po vieną dalyvį. Nežiūrint tokio “žiauraus” laiko 
ribojimo, suavžiavimas pirmą dieną dirbo iki 8 vai. po pietų, o 
antrąją - iki 5 vai. po pietų.

Tarptautinių organizacijų rekomendacijos buvo daugiau 
redakcinio pobūdžio, nors kai kurie siūlymai, pvz.: “Taryboje 
vienos lyties atstovai turi sudaryti bent trečiadalį, jei 
primininkas yra skautas, jo pavaduotoja privalo būti skautė“, 
buvo priimti. Tokio pat teigiamo likimo susilaukė PSO

Lietuvos akademikai 
skautai dalyvavę Europos 
rajono stovykloje 1996m. 
su svečiais/vadovais iš JAV 
ir fil. Vladu Gedmintu iš 
Anglijos.
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Čikagos ASD valdyba: 
(iš k. į d.) 

filTaiyda Rudaitytė- 
Chiapetta, 

fil. Gailė Butts-Kramer, 
fil. Jūratė Jankauskaitė, 

t.n. Vilija Meilytė, 
fil. Vida Brazaitytė, 
t.n. Julytė Plačaitė.

siūlymai išplėsti kai kuriuos tikslo, principo, metodų 
apibrėžimus.
Iki suvažiavimo bene aštriausiai buvo diskutuojamas Seserijos 
ir Brolijos kaip atskirų šakų veiklos reglamentavimas. I. 
Vitkauskienė sutiko, kad šakų veikla daugiau reikalinga 
vykdant ugdymo programas, o ūkinė-administracinė veikla gali 
būti ir bendra. Pasiūlymas turėti atskiras šakų vadijas buvo 
atmestas “už“ balsavus 24-iems, “prieš” - 87-iems ir susilaikius 
19-kai.
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Antras svarbus klausimas ' busimosios organizacijos 
pavadinimas. Prieš be maž tris mėnesius Kunigiškėse 
vykusiame vadų pasitarime buvo nutarta vadintis Lietuvos 
skautų sąjunga, tačiau nedalyvaujant LSS pirmininkui A. 
Berkevičiui, buvo suabejota, ar nekils teisinių problemų. Po 
ilgesnių negu buvo numatyta diskusijų, jūrų skautų vadovui A. 
Malkevičiui atsiėmus siūlymą susivienijusiai organizacijai 
vadintis Lietuvos skautų sąjunga, už pavadinimą “Lietuvos 
Skautija” balsavo 97 delegatai. Už pavadinimą “ Lietuvos 
jungtinė skautų organizacija” balsavo 6 dalyviai. Suvažiavimas 
pritarė G. Vaidelio minčiai - subrendus sąlygoms vėl svarstyti 
pavadinimo “Lietuvos skautų sąjunga” gražinimą.

Suvažiavimas 75-iais balsais “už“ priėmė pasiūlymą į pirmąjį 
įstatų skyrių įtraukti sakinį apie Lietuvių skautų sąjungos 
atkūrimą 1945-siais metais. Organizacijos ženklu patvirtintas 
Lietuvos skautijos ženklas - lelija rūtos fone. Už skautų amžiaus 
cenzo prailginimą nuo 20 iki 25-rių metų balsavo 74 delegatai.

Antrąją suvažiavimo dieną, kiek praretėjus auditorijai 
(dalyvavo 108 delegatai), vyko kandidatų į Tarybą ir
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Kontrolės komisijos narius pristatytinai ir rinkimai.
Susidariusių pertraukėlių metu kalbėjusi PSO atstovė Zaklina 
Kolje suvažiavimo darbą pavadino fantastišku, džiaugėsi mūsų 
skautiškumo lygiu, žadėjo paramą ruošiant ir tobulinant 
vadovus. PSA atstovė Paola Bertini kalbėjo apie atsiveriančias 
galimybes ir žadėjo vasarą surengti gražią stovyklą. Danų 
skautai Paulas Nilsenas ir Larsas Jul-Madsenas priminė 
bendradarbiavimo renginius šią vasarą ir žadėjo plėsti 
pasikeitimą stovyklų dalyviais.

Jūrų skautas J. Šalkauskis prisiminė savo tėvo mintis apie 
skautybės ideologiją, kvietė daugiau dėmesio skirti dvasinėms 
mūsų jaunimo savybėms ugdyti.

Pasibaigus rinkimams, paaiškėjo, kad daugiausiai balsų '100 
surinko buvęs LS Tarybos pirmininkas M. Raštikis. Sąrašo 
priekyje - buvę LS vadovai. Iš LSS naujon Tarybon išrinktos J. 
Buzaitytė. I. Vitkauskienė ir R. Sakalauskienė. Jūrų skautus 
atstovaus A. Malkevičius ir M. Savickis.

Po to įvykusiame Tarybos posėdyje buvo pasiskirstyta 
pareigomis. Pirmininku buvo išrinktas Mečislovas Raštikis, 
jo pavaduotoja - Ilona Vitkauskienė. Pirmijos vyriausiu 
skautininku išrinktas Giedrius Vaidelis, o pavaduotoja Jolita 
Buzaitytė. Ryšiams su visuomene vadovaus Giedrius Židonis. 
Kitus Pirmijos skyrius numatyta sudaryti per dvi savaites.

Čikagos ASD narės 
1996m. sueigoje. MŪSŲ 
VYČIO prenumerata 
pirmai ar pirmam 
atsiuntusiam kiekvienos 
vardą ir pavardę.
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Įvykęs vienybės suvažiavimas parodė, kad galime turėti mus 
atstovaujančią pakankamai gausią ir organizuotą skautų 
draugiją. Bielieka tikėtis, kad, protingai žengdama žingsnis po 
žingsnio, ji suvienys visus Lietuvos skautus. Organizacinių 
sunkumų dar nemaža. Pvz., jei Rusų skautų tunto iš Visagino 
vadovės aktyviai dalyvavo suvažiavimo veikloje, tai lenkų 
harcerų vadovybė, Žemaitijos skautai užėmė stebėtojų poziciją. 
Nesimatė pažįstamų veiklių skautų vadų iš Kybartų,Plungės, 
Telšių ir kitų Lietuvos vietų. Europos skautų Lietuvos 
asociacija taip pat laukia tolesnių naujosios vadovybės 
žingsnių. Palinkėkime, kad jie būtų tiesūs.

KELIĄ NUEINA EINANTYS 1

MOKINIŲ GRUPAVIMAS KLASĖJE 
kand. Onutė Utz 

1996.XI.8
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Kliudyti pilnam vaiko išsivystymui yra lygu jo akių išbadymui - 
Elizabeth Cady Stanton.

Mes skelbiamės ęsą demokratiška visuomenė. Demokratiška 
visuomenė turėtų sudaryti kiekvienam vaikui galimybes 
atsiekti jo pilną pajėgumą. To galima atsiekti jei kiekvienas 
vaikas bus užaugintas panaudojęs visus savo sugebėjimus. 
Klasės, kuriose mokinių gabumai yra žymiai skirtingi, nėra 
tinkamos asmens lavinimui; vieni mokiniai negali pilnai 
suprasti pateikiamos medžiagos, kiti nuobodžiauja, kadangi per 
lengvai supranta. Mokinių sugrupavimas pagal sugebėjimą arba 
gabumus (angliškai vadinama “tracking”, “honor” arba “ability 
grouping”) yra reikalinga ir naudinga dalis Amerikos mokymo 
sistemos, jeigu tikslas yra paruošti išlavintus piliečius, kurie 
mokės prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio pasaulio. Šios 
grupavimo sistemos teigiamos pasekmės veikia visus. Ši 
sistema ugdo susidomėjimą mokslu, kadangi nė vienas mokinys 
nėra ignoruojamas ir neatsilieka nuo kitų mokinių.

Daugelį metų švietimas buvo taikomas vidutiniško pajėgumo 
studentui (Nemko, 173). Klasė yra gana tikslus visuomenės 
modelis; abejuose yra įvairių gabumų ir pajėgumų žmonių. Yra 
sunku išaiškinti, kodėl ne visi mokytojai į tai atsižvelgia.
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Kaikas kaltina šią sugrupavimo pagal pajėgumą sistemą 
nedemokratiškumu, kadangi ši sistema nesuteikia kiekvienam 
mokiniui vienodą švietimą (Fine, 243). Tačiau Amerikos 
švietimo idealas yra išmokinti kiekvieną asmenį iki jo pilno 
potencialo. (Herrenstein, 418). Kaip asmuo gali pasiekti šį 
potencialą nuobodžiaudamas pamokose, kada jam trūksta 
susidomėjimą žadinančios medžiagos, ar kai neatsižvelgiama į 
jo suvokimą, kadangi pamoka turi žengti pirmyn? Pamokos 
taikomos vidutinio pajėgumo studentui nėra naudingos, 
kadangi toks vidurinio pajėgumo studentas neegzistuoja. 
Suskirstymo sistema yra palanki lėtesniems mokiniams, nes ji 
leidžia jiems neskubant ir be spaudimo išmokti ir suprast 
pateikiamą medžiagą. Greitesnės orientacijos mokiniai lėčiau 
dėstomų pamokų metu paprastai nuobodžiauja ir jų mokslas 
nukenčia. Šie mokiniai dažnai yra sunkiai suvaldomi (Fine, 
70).

I

William Glasser neigiamai vertina šią suskirstymo sistemą. 
Jisai teigia, kad tokioje sistemoje mokytojai sumažina 
reikalavimus lėtesniems mokiniams (82). Iš tikrųjų tai nėra 
sumažinimas, bet standartų pritaikymas. Ne visi turi vienodus 
gabumus. Bet jeigu ir iš tikrųjų mokytojas pažemina standartus, 
tai geriau kad kuo mažesnė mokinių dalis būtų paliesta. 
Neteisinga būtų statyti skirtingus reikalavimus mokiniams 
negrupuotoje klasėje.

Kiti prieštarauja grupavimo sistemai galvodami, kad nukenčia 
lėtesnių mokinių siekiai ir savigarba. (Fiske,90). Šie vaikai, 
jausdamiesi nepajėgūs, nesistengia mokytis. Yra didesnė 
galimybė, kad šių mokinių savigarba daugiau nukentėtų 
dalyvaujant įvairių gabumų klasėje. Negrupuotose klasėse 
lėtesniems mokiniams visada yra primenama, kad jie lėti ir ne 
tokie gabūs kaip bendraklasiai, kurie būdami “protingesni” žino 
atsakymus ir sunkiai dūsauja, kada mokslo medžiaga turi būti 
pakartota “dumesniems”. Atsitinka, kad lėtesni mokiniai 
įsibauginę nebeprašo paaiškinimų ir lieka pasimetę. William 
Glasser taip pat tvirtina, kad lėtesnių mokinių mokytojai 
neįvertina jų pastangas. (82). Bet iš tikrųjų tai dažniau 
atsitinka maišytose klasėse. Čia mokytojai nuolat mato 
skirtumus tarp lėtesnių ir greitesnių mokinių. Šiuo atveju 
mokytojai nerimauja ir žemina reikalavimus lėtesniems 
mokiniams, neturėdami vilties, kad šie mokiniai iš viso sugebės 
suvokti medžiagą. Tikriausiai šitoje situacijoje mokytojas 
nepripažįsta lėtesnių mokinių pastangų. Nors jie pažangą ir 
padaro, mokytojas lygina juos su kitais mokiniais, kurių jie 
negali pasivyti.

Svarbiausia, grupavimo sistema turi būti lanksti. Pirminis 
mokinių sugrupavimas neturėtų tokiu ir likti. Reikia dažnai 
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vertinti mokinių pažangumą ir juos pergrupuoti, kada tai 
reikalinga. Nelanksti grupavimo sistema panaikina švietimo 
tikslą, kadangi neleidžia kiekvienam mokiniui pilnai 
išsilavinti. Grupavimo sistema dovanoja asmeniui švietimo 
pagrindus. Mokiniai išmoksta protauti ne tik žinias pakartoti. 
Tuo būdu kiekvienas mokinys turi prog‘ tapti korporacijos 
vadovu arba kongreso nariu. Protaujantys individai yra 
reikalingi, jeigu norime kad mūsų bendruomenė tobulėtų. Be 
tokių žmonių mūsų šalis liktu be vadovų ir mūsų kraštas neteks 
vadovaujančios padėties. Tehyi Hsieh yra pasakęs, “Šalies 
mokyklos tai jos ateitis miniatūroje”. Grupavimo sistemos 
dėka, žmonės išmoksta ir papranta protauti. Šie žmonės, kurie 
mus sėkmingai ves į ateitį, yra būdas ugdyti mokinių 
sugebėjimus mokykloje kuo pilniau išvystant mokinių 
asmeniškus pajėgumus.
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Šiandien daugumas žmonių mėgsta sportą. Žmonės sportuoja 
įvairiose srityse, lanko sporto rungtynes ir įvykius. 
Profesionalai sportininkai yra žymūs visuomenės asmenys. 
Dažnai manome, kad jie yra kaip 
nors ypatingesni už mus. Mes juos 
laikome didvyriais.

Nors sportas yra smagus užsiėmimas, 
yra ir daug nemalonumų. Mes 
kasdien girdime apie muštynes, 
vagystes, narkotikų prekybą ir jų naudojimą, tačiau kad 

SPORTAS IR TEISĖTVARKA 
kand. Lisana von Braun

profesionalai sportininkai yra įsivėlę į tokius nusikaltimus, 
mums nėra taip svarbu. Atrodo, kad sportininkams tai yra 
leidžiama, tai jų privilegija.

Pavyzdys: Vince Coleman, New York’o 
beisbolo “Mets” komandos narys, 
važiuodamas automobiliu per langą išmetė 
sprogstančią raketą. Sužeisti trys žmonės, 
įskaitant ir vienolikos metų berniuką ir 
dviejų metų mergaitę. Šie vaikai ir žmonės 
buvo minioje, kuri susirinko pasididžiuoti 
savo beisbolo didvyriais. Važiuodamas tolyn 
jis juokėsi.

Kas jam po to atsitiko? Ar jis buvo uždarytas 
į kalėjimą? Ne ! Teismas jo 
nenubaudė.”Mets” treneris Dallas Green jam 
neleido žaisti sekančiose rungtynėse kaip 
pabaudą. Jis apkaltino žurnalistus, 
primesdamas jiems, kad ta pabauda buvo jų 
kaltė. Kaip mes galime paaiškinti vaikams ir visuomenei, kodėl 
toks netinkamas elgesys nebuvo ir nėra baudžiamas?

Sekančią dieną po šio įvykio, pora “Mets” komandos narių 
pylė chlorą ant žurnalistų. Ir vėl komandos treneris ieškojo 
kaltininkų, tačiau niekas neprisipažino tai padaręs ir kaltinti 
nebuvo surasti. Ir vėl niekas nebuvo nubaustas už pasibaisėtiną 
elgesį.

Ar tikrai mus stebina teisėtvarkos pareigūnų elgesys. Jie atrodo 
“nemato” ką sportininkai daro ir, jei mato, tai nieko apie tai 
nedaro. Ar mes turėtumėm pateisinti tokį teisėtvarkos elgesį? 
Mes turime parodyti jauniesiems beisbolo žaidėjams, kaip 
reikia tinkamai elgtis. Jeigu mes nuo pat pradžių kalsime į jų 
galvas, kad “laimėti” yra pats svarbiausias sporto tikslas, kad 
jiems bus atleista už blogą elgesį, nes jie yra “geresni už kitus”. 
Jei vien tik girsime jų atsiekimus ir pranašumą, nepastebėsime 
ir užmiršime jų trūkumus. Jie labai greitai ir neteisingai galvos, 

Čikagos akademikai remia 
Lietuvos krepšininkus 
jiems lošiant prieš 
Jugoslaviją.
Dalyvavo: t.n.Larana 
VonBraun, filTadas Stropus, 
fil.Nida Bichnevičiutė, 
fil'riai Ričardas ir Taiyda 
Chiapetta, fil. Jonas 
Variakojis.
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kad jų pranašumas sporte, o ne įsipareigojimai sporte ir 
džentelmeniškas žaidimas atneš jiems laimėjimus.
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Matome, kaip universitetų ir kolegijų sportininkai yra 
atleidžiami nuo kaikurių įsipareigojimų, kurie yra privalomi 
kiekvienam studentui. Trenerių algos ir įdarbinimas priklauso 
nuo komandų sėkmingumo. Dėl šių priežasčių jie labai saugo 
komandos žaidėjus nuo nemalonių atsitikimų ir 
nepageidaujamų nelaimių. Jei komandos narys papuola į 
teismą, treneriai dažnai stengiasi tą nusikaltimą užtušuoti ir 
panaikinti. Jei treneriams yra leistina įtaigoti teisėtvarkos 
pareigūnus, kodėl tas neleistina profesionalams sportininkams?

1992m. kovo mėnesį, 3Dnų metų Manhattan motina 
apkaltino tris “Mets” komandos žaidėjus - Vince Coleman, 
Daryl Boston ir Dwight Gooden jos išprievartavimu. Ji 
policijai išaiškino kaip tai įvyko. Būtent, ji su tais sportininkais 
susipažino bare ir sutiko juos parvežti namo. Ji įėjo į jų butą, 
nes jai prireikė pasinaudoti patogumais. Jos dideliam siaubui - 
ji buvo išprievartauta. Nepaisant iškeltos bylos šiems 
sportininkams, jie nebuvo nubausti ir toliau lošė beisbolą.

Tai nebuvo pirmas kartas kad Gooden buvo areštuotas. 
Tampa, Floridoje, jis susimušė su policija. Ten kraujo tyrimai 
parodė, kad jis buvo prisikvėpavęs kokaino - narkotikų. Jam 
nebuvo svarbu, kad narkotikus vartoti draudžiama. Jis buvo 
sugautas, apkaltintas ir tris kartus išteisintas, paleistas be 
bausmės. Po paskutinio karto, jis buvo suspenduotas iš 
komandos 60-čiai dienų. Bet tas jo nesustabdė ir vėl naudoti 
narkotikus. Jis žino, kad gali praleisti porą sąvaičių ligoninėje, 
grižti atgal į komandą, vėl lošti beisbolą ir naudoti narkotikus.

Kodėl mums taip nesvarbu, ką tokie sportininkai daro? Mes ir 
toliau einame į rungtynes ir plojame jiems, neatsižvelgdami į 
jų nepriimtiną elgesį ir prasižengimus prieš įstatymus. Mes 
norime, kad šie “didvyriai” sugrįžtų į komandas ir padėtų joms 
laimėti. Mums atrodo nesvarbu, kaip jie gyvena. Mes tik 
norime, kad mūsų mėgiamiausioji komanda laimėtų.

O.J. Simpson, žymus futbolininkas, buvo apkaltintas žmonos 
nužudymu. Prisiekusiųjų teismas (jury) nutarė, kad jis nekaltas. 
Nors ir buvo daug kaltę įrodančių faktų, kaip mokslininkų 
įrodymai naudojant DNA procesą. Kodėl mes nenorime tikėti, 
kad profesionalūs sportininkai, mūsų “didvyriai”, nėra angelai, 
nėra tokie geri, kaip mes juos įsivaizduojame?

Advokatas Adomas Petravičius tiki, kad prisiekusiųjų teismas 
negali užmiršti žymių asmenų “šventą” įvaizdį ir todėl netiki, 
kad tie žymus asmenys gali būti nusikaltėliai. Jis sakė, kad 
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dalykai kuriuos matome televizijoje, nebūtinai parodo kaip 
žmonės iš tikrųjų elgiasi. Pavyzdžiui, O.J. Simpson yra labai 
iškalbus, gražiai atrodo ir yra geroje nuotaikoje. O mes 
manome, kad žmogžudžiai turi būti nešvarūs šlykštūs ir niekam 
tikę. Dėl tos priežasties gal ir prisiekusieji, taip kaip ir mes, 
mato tik gerą elgėsįir tiki, kad viešai rodomas elgesys yra šių 
sportininkų tikrasis būdas ir vertė.

Petravičius taip pat tvirtina, kad žymūs profesonalūs 
sportininkai dažniausiai turi užtenkamai pinigų pasisamdyti 
gerus advokatus, kurie moka susukti teisybę, pakeisti 
prisiekusiųjų ir net visuomenės nuomonę ir įrodyti visiems, 
kad nėra taip kaip iš tikrųjų yra.

Šis požiūris man primena kai kurias motinas, kurios mano ir 
sako, kad jų vaikai negali blogai elgtis ir žiūri į juos kaip į 
“angeliukus”. Nors mokytojai skundžiasi, kad vaikai prasižengė, 
bet motinos šaukia “tai ne mano vaikas, jis taip niekad 
negalėtų daryti Visuomenė irgi išsireiškia: “Kaip O.J. 
Simpson galėjo nužudyti savo žmoną? Tai negali būti teisybė ! 
Jis negalėjo taip pasielgti !”.

Siūlosi išvada kad, nors visuomenė pasibjaurėja išgirdusi apie 
žmogžudystes, narkotikų naudojimą, vogimą, muštynes, 
alkoholizmą, piknaudžiavimą ir 1.1., ji vis tiek netiki, jei tokiais 
prasižengimais yra apkaltinti profesionalūs sportininkai. 
Visuomenė greitai atleidžia sportininkams už jų padarytus 
nusikaltimus. Jeigu mes daugiau domėtumėmės jų elgesiu, ne 
tik jų pasirodymu sporte ir atkreiptumėme į juos dėmesį kaip į 
eilinius žmones, o ne kaip į “dievaičius”, gal galėtumėm 
sumažinti, ar visai panaikinti tokias sportininkų privilegijas.
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1997'99 metų ASS Vadija: 
(iš k. į d.) ASD pirmininkė 

fil. Vida 
Damijonaitytė,Korp! Vytis 

pirmininkas fil. Vytenis 
Kirvelaitis, FSS pirmininkė 

fil. Dr. Vilija Kerelytė, 
ASS Vadijos pirmininkas 
fil. Rimas Griškelis, ASS 
pirmininko pavaduotoja 

fil. Virginija Mačiulienė, 
ASD pirmininkės 

pavaduotoja fil. Danutė 
Penčylaite ir Korp! VYTIS 

pirmininko pavaduotojas 
fil. Jonas Variakojis. Mielos Sesės ir Mieli Broliai Akademikai,

Praslinko vasara. Praslinko gražios, mielos saulutės pašildytos 
dienos. Kartu prabėgo ir daugelis įspūdžių. Džiugu, kad tiek 
daug mūsų Akademiškos šeimos narių dalyvavo stovyklose, 
vedė mūsų jaunuosius skautybės idealų nuklotais keliais, 
apsiėmė pareigų nežiūrėdami asmeniškų apsunkinimų, 
neieškodami pagyrimo, nelaukdami, kad kas nors nurodytų 
kaip ir ką dirbti.

Taigi, Skautė Akademike ir Skautas Akademikas, siekia duoti 
iš savęs kitam.... kitam broliui, mielai sesei. Siekia kuklaus,
savotiško pasitenkinimo žinodamas, kad šią dieną padėjo 
kitam, kad palengvino kito naštą, pamokino jaunesnį labiau 
susitaikyti su gyvenimu ar pats kantriai išklausė vyresnio 
pamokos. Gyvename pasaulyje, kuris skuba pro mūsų akis, 
kuris, atrodo, negailestingai skriaudžia silpnesnius ir mums 
nesuprantamai skirsto likimą, laimę.

Mieli sesės ir broliai, sustokim laiks nuo laiko ir giliai 
atsižvelkime į save .... giliai.... iki sielos dugno. Ko mes
siekiame gyvenime? Ar ne ramybės? Ar neieškome dvasinės 
prasmės? Ar nenorime būti artimi su savais, su draugais? 
Ištieskime jiems ranką. Palieskime kitą. Užjauskime 
nelaimingą. Mylėkim artimą.

Nelengva suvokti ką reiškia “idealas”, kame ta Akademiška 
“idėja”. Sustokit.... pamastykit.

Ad meliorem 1 
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fil. Rimantas Griškelis 
ASS Vadijos pirmininkas
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State of Illinois 

Office of the Governor 
Chicago oosoi

Jim Edgar 
GOVERNOR

May 1,1997

Dalia Jecius
Editor
Musu Vytis - Our Knight 
1310 Wayside Drive 
Villa Pati, Illinois 60181

Dear Ms. Jecius:

As Governor of the State of Illinois, it is my pleasure to congratulate you on the 
47th anniversary of your publication Musu Vytis -Our Knight

Musu Vytis - Our Knight has provided countless Lithuanian Americans with an 
excellent source of national and community news. The ethnic media of Illinois is a vital 
and integral part of our citizens’ success in understanding different cultures. You can 
take pride in the many accomplishments that your publication has achieved.

On behalf of the citizens of Illinois, please accept my best wishes for an enjoyable 
anniversary and much continued success.

Best regards,

Jim Edgar 
GOVERNOR

JE:md

PrrM an Ftocyctod P**r

Data atspauzdinta ant adreso lipinuko nurodo KADA jūsų 
prenumerata baigiasi.

GARBĖS PRENUMERATORIAI - 1996m.
Arvydas Klimas 
Petras Molis 
Gražina Maciuika

Juozas Karklys 
Gediminas Leškys 
Zuzana Janušienė

GARBĖS PRENUMERATORIAI 1997m.
Aldona Meiluvienė Vytautas Rutelionis

AUKOTOJAI ~ 1996m.
Zen ir Wanda Petkus
Juozas Maslauskas
Jurgis Gepneris

AUKOTOJAU 1997m.
Genovaitė Kaufmanas

FSS Čikagos skyrius 
kun. dr. P. Dauknys 
Aldona Meiluvienė
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LITHUANIAN SCOUTS ASSN., INC.
COLLEGIATE DIVISION
1310 Wayside Drive
Villa Park, Illinois 60181 -3524
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