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APSKRITIMAS AR SPIRALĖ ?

Metinė organizacijos šventė. Minime Sąjūdžio gyvenimo 
sukaktį. Ilga virtinė metų prabėgo vingiuodama per gyvenimą, 
per eilę istorinių įvykių — liūdnų, tragiškų, sustingusiai mo
notoniškų, energingai linksmų ir džiaugsmingų.. Daug kas įvy
ko. Daug ką galime pamąstyti, įžvelgti, pasimokyti. Ypatin
gai iš tų istorijos momentų, kuriuos asmeniškai teko išgyventi.

Metinė organizacijos šventė. Susirenkame patogiose patal
pose. Kiek senai matytų veidų! Jie šiek tiek pasikeitę, mat ta
pytojas ir skulptorius Laikas iškalė savo žymes — panaudojo 
savo dažus. Šnekučiuojamės, geriame kavutę ir klausomės kal
bų dažniausiai apie taip sukasdienintą ir nuvalkiotą garbingą 
praeitį. Šnekučiuojamės tyliai, mat laikas išmokė šiek tiek 
mandagumo.

Metinės organizacijos šventės kartojasi. Ritmingas ka
lendorinis laiko ratas sukasi spausdindamas naujus istorijos 
lapus. Veidai keičiasi — vieni išeina, kiti ateina. Prakalbose 
dar vis kartojame subanalintą praeitį. Naujiesiems ji mažai su
prantama, nes jie jos neišgyveno. Ir taip vis sukasi, sukasi, 
sukasi. Laiko rodyklė brėžia rato liniją — apskritimą. Iš pra
džių nustembi. Kiek vėliau išsigąsti. Norisi mindžioti savus 
naujus kelius — atsiplėšti nuo tos užkerėtos rato linijos. Ta
čiau gyvenimo jėgos išbalansuotos ir susmunki bejėgio for
moje.

Tačiau gyvenimas nėra apskritimas — plokštuma. Yra 
daugiau matavimo vienetų. Apskritimo linija gali kilti aukš 
tyn — virsti spirale. Laiko ratas sukasi, bet tu vis atsirandi 
naujoje aukštumoje. Į praeitį žvelgi nauja perspektyva palik
damas subanalintą plokštumą ir išskirdamas minties įdėjinį 
brėžį. Laikui bėgant nedelskime ir svarbiausiame momente 
— dabartyje naudokime visus tris matavimo vienetus, kad ne
liktume apskritimo plokštumoje, o keliautume aukštyn, ats
kleisdami prieš save naujus horizontus.

LIETUVOS
N A c; (V V. i. INE
M. MAŽVYDO

__ SIB' 1OTEKA

A. Mickevičius
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ŽALGIRIO MŪŠIS

Pr. Čepėnas

Lietuvos istorikai bei publicistai Žalgirio mūšį vadina dar ir kitais ter
minais, būtent: Eglėkalnio, Tannenbergo, Gruenwaldo, o dr. K. Jurgėla 
(Karys 1960 m. nr. 6) siūlo dar naują terminą — Eglijos mūšį.

Svetimomis kalbomis, vienur šį įvykį vadina Gruenwaldo, kitur Tannen
bergo mūšiu. Gal jau mums nereikėtų, įsigalėjusį Žalgirio terminą, keisti 
nauju terminu, daryti naujų painiavų bei bereikalingų aiškinimų.

Žalgirio minėjimo prasmė
Kiekviena tauta savo istoriniame gyvenime yra turėjusi svarbių įvykių 

ir apie tuos įvykius yra palikusi padavimų arba tuos įvykus surašiusi būsi
moms kartoms. Tokie svarbieji tautos gyvenimo įvykiai arba gyvybiniai tau
tai įvykiai, kaip Žalgirio mūšis, jų sukakties progomis ir būna minimi, ren
giant paskaitas, viešas eisenas, leidžiant apie tą įvykį knygas, spausdinant 
straipsnius, statant paminklus ir tt. Tenka pažymėti, kad net okupuotoje 
Lietuvoje, Žalgirio mūšio 550 metų sukakties proga, jau 1959 m. buvo išspaus
dinta nedidelė M. Jučo monografija — Žalgirio mūšis —, kuri, žinoma, yra 
gan tendicinga ir turi rusiško atspalvio. Be M. Jučo Žalgirio monografijos, 
1960 m. JAV buvo išspausdinta pik. O. Urbono knygelė — 1410 m. karas su 
Kryžiuočių ordinu ir Žalgirio mūšis —, kurios didesnė dalis skirta pačių Žal
girio kautynių aprašymui.

Kas dalyvavo Žalgirio mūšyje?
Jeigu senovėje, vienu ar kitu pagrindu, vyko kovos tarp atskirų giminių, 

tai vėlesniais laikais, valstybė, apjungusi atskiras gimines į didesnį socialinį 
vienetą — junginį, pasiėmė tos valstybės gyventojų interesų atstovavimą ir 
valstybės teritorijos gynimą. Žalgirio mūšio kropštų parengimą ir pagaliau 
laimėjimą įvykdė ne atskiros giminės, tautelės, bet Lietuvos ir Lenkijos vals
tybės. Žalgirio mūšyje buvo sprendžiamas lietuvių tautos likimas ir teritori
niai ginčai tarp Kryžiuočių ordino ir Lietuvos bei Lenkijos.

Lietuva ir Lenkija ir anuo metu buvo dvi atskiros valstybės, ne vienalytė 
valstybė, bet Žalgirio mūšiui su Kryžuočių ordinu rengėsi kaip sąjunginės 
valstybės. Kiekviena šių valstybių — Lietuva ir Lenkija — turėjo savo neiš
spręstų teritorinių ginčų su Kryžuočių ordinu. Lietuva norėjo atgauti, sun
kioms politinėms sąlygoms esant, Ordinui perleistą Žemaitiją, Lenkija — Vis- 
los upės žiotis. Besirengiant kovai su Kryžuočių ordinu, čia paminėtų valsty
bių buvo panaudoti visi finansiniai bei kariniai šių valstybių ištekliai. Lietuva 
ir Lenkija 1410 m. kariavo su Kryžiuočių ordinu ir laimėjo Žalgirio mūšį, to
dėl apie rusų istorikų įvedamą naują veiksnį į Žalgirio mūšio lėmimą •— rusų

Profesorius Pranas Čepėnas, istorikas, aktyvus lietuviškos visuomenės narys 
- spaudos bendradarbis. Nuo 1953 metų vienas iš Lietuvių Enciklopedijos redaktorių.
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kariuomenę — netenka kalbėti, kadangi tas veiksnys įvedamas ne istoriniu 
pagrindu, bet grynai propagandiniu sumetimu. Niekas bendroje, ne karinėje, 
istorinėje literatūroje nenagrinėja kokį vaidmenį suvaidino kautynėse vienas 
ar kitas karinis dalinys, kuris buvo sudarytas vienoje ar kitoje valstybės te
ritorijoje. Č<a pavyzdžiu tiktų iš antrojo pasaulinio karo vad. Stalingrado 
mūšis, kur Sovietų Rusija nugalėjo hitlerinę Vokietiją, tačiau nei karo isto
rikai neskaičiuoja kiek ten buvo gruzinų, armėnų, ukrajniečių ir tt. Carų 
meto Rusijos istorikai įvedė Rusijos istorinėn literatūron labai jau nevykusį 
terminą — Lietuvos Rusijos valstybė. Niekuomet tokia valstybė neezistavo. 
Lietuvos didžioji kunigaikštija neturėjo jokių federacinių ar konfederacinių 
ryšių su Rusija, todėl tas — Lietuvos Rusijos valstybės — terminas rusų 
istorikų be pagrindo ir visai klaidingai vartojamas. Jeigu nebuvo sąjunginės 
Lietuvos Rusijos valstybės,tai negalėjo rusai, kaip Rusijos valstybės sudėti
nės dalies kariniai atstovai, dalyvauti Žalgirio mūšyje. Lietuvos valstybės 
gyventojai slavai, dalyvavę Žalgirio mūšyje, buvo Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos gyventojai, bet ne Maskvos kunigaikštijos rusai, todėl dabartiniai 
Maskvos valdovai dėl anuometinių Lietuvos slavų dalyvavimo tame mūšyje 
neturi pagrindo pretenzijoms reikšti. Tiesa, Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos teritorijoje gyveno slavų gįminių (krivičiai, radimičiai, dregovičiai ir kt.) 
ir ilgainiui iš tų slavų giminių susidarė gudų bei ukrainiečių tautos, bet tuo 
metu tos giminės nesudarė atskiros slavų valstybės, o buvo Lietuvos valsty
bės gyventojai ir pildė Lietuvos valstybės gyventojų pareigas. Ilgus metus 
rusų gyvenamas žemes valdė totoriai, normanai, tačiau patys rusai niekada 
nekalba apie Normanų Rusijos valstybę, arba Totorių Rusijos valstybę,, to
dėl negali būti' jokios kalbos ir apie Lietuvos Rusijos valstybę. Pagaliau ir 
rusuose atsirado istorikas ir politikas P. B. Struve (jau miręs), kuris (veikale 
Socialnaja i ekonomičeskaja istorija Rosii 1952 m., 185 psl.) pasisakė, kad 
kalbėti apie Lietuvos Rusijos valstybę yra grynas nesusipratimas.

Carų meto ir dabartinių rusų istorikų noras suslavinti arba surusinti 
Žalgirio«mūšį ir įkišti ten rusus, kaip lemiamą veiksnį, vra ne kita kas, kaip 
noras tą įvykį panaudoti rusų politinei propagandai. Ne tik eiliniai rusai isto
rikai — Barbašev, Nečkina, Pankratova, bet ir akademikas S. F. Platonov 
(vadovėlyje — Učebnik russkoj istorii 1945 m. leidimas, 81 psl.) apie Žalgirio 
mūšį taip pasisako: “Šitos garsiosios kautynės, kur rusiškieji ir lenkiškieji 
slavai nugalėjo germanus, sudaro epochą Lenkijos ir Ordino istorijoje”. Ne 
kitaip dabar rašo ir rusų bolševikų kontrolėje esantieji okupuotos Lietuvos 
istorikai, pvz‘. Lietuvos TSR istorijoje pagal rusišką nusistatymą įvertintas 
Žalgirio mūšis su baigiamu pamokymu: “Žalgirio pergalė parodė, kad svarbu 
lietuvių tautai eiti išvien su slavų tautomis, ypač su rusų tauta. Žalgirio per
galė buvo pasiekta tik bendromis sutelktomis bendram reikalui lietuvių, rusų 
ir kitų slavų jėgomis” (Lietuvos TSR istorija 1958 m., 141 psl.). Rusai isto
rikai, dabartinės Rusijos valstybės sudarymo nuopelną priskiria Maskvos 
kunigaikštijai, o su šia kunigaikštija Vytautas tik pagaliau 1408 m., norėda
mas turėti laisvas rankas Vakaruose, sudarė taikos sutartį, bet jis nesudarė 
sąjungos su Maskva, kaip kaltino Ordinas, ir Maskvos didžioji kunigaikštija 
nesiuntė Vytautui jokių pagalbinių karinių dalinių ir ničnieko neprisidėjo 
Žalgirio mūšiui laimėti, todėl su jais anuo metu Lietuva negalėjo greta žings
niuoti Gi garsus rusų istorikas A. E. Presniakov (veikale Obrazovanije veli-
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korusskogo gosudarstva 1918 m., 346 psi.) pateikia anuometines Maskvos 
nuomones ir nuotaikas apie Vytautą, teigdamas, kad Maskvoje didesniu prie
šu laikė Lietuvos Didžiąją kunigaikštiją, kaip totorius. Taigi nebuvo tos drau
gystės su anuometine Maskva, kaip ir dabar nėra lietuvių didžiosios “drau
gystes” dabartinei Maskvai. Blogis yra tai, kad rusų istorikų melas kai kada 
prasiskverbia ir į svetimomis kalbomis spausdinamą istorinę literatūrą, pvz. 
W. P. and Zelda Coates (veikale SiX Centuries Russo — Polish Relations 
1948 m., 19 psi.) irgi rašo, kad lietuvių, rusų, lenkų kombinuota kariuomenė 
nugalėjo Kryžuočių ordino kariuomenę prie Tannenbergo arba Gruenwaldo.

Kryžuočių ordino tikslai Rytuose
Viešai skelbiamas Kryžuočių ordino tikslas Rytuose buvo misinis: 

nukariautose žemėse jie turėjo skleisti krikščionybę ir civilizuoti tuos kraš
tus. Kai kurie vokičių istorikai įžiūri Kryžiuočių ordino didelius civili zacinus 
nuopelnus ir teisina Ordino groboniško pobūdžio darbus. Gi lietuviai istorikai 
negali išleisti iš akių to fakto, kad dėl Kryžuočių ordino “civilizacinių” pas
tangų ir skleidžiamos “kultūros” išnyko ne tik kelios slavų giminės, bet 
išnaikino ir lietuvių giminę — senovės prūsus. Ordinui krikščionybės sklei
dimo priedanga buvo labai patogi ir naudinga, nes dėl savo mišinių darbų 
gaudavo paramos iš Vakarų Europos krikščioniškųjų valstybių ir tokiu būdu 
Ordino galia bei stiprybė nuolat augo. Dėl geros karinės ir ūkinės organiza
cijos, griežtos disciplinos, įgytų karinių tradicijų bei karinių patyrimų, Kry
žuočių ordino valstybė pahko galinga, ypač jau kalbamuoju metu, ir pirmon 
eilėn tapo karinė valstybė. Gi iš tikrųjų Ordinas vadovavosi grynai žemiš
kais pasaulietiškais tikslais — jam rūpėjo didinti nukariavimais savo valsty
bę, kolonizuoti nukariautas žemes patikimais Ordinui gyventojais, kadangi 
vietos gyventojai nebuvo patikimi, nes jie, progai esant, sukildavo, norėdami 
išsilaisvinti iš nukariautojų jungo. Ordinas savo valstybėje ne tik norėjo būti 
nepriklausomas nuo vielinės Bažnytinės hierarchijos, bet dargi norėjo tą 
Bažnytinę hierarchiją pajungti tarnauti savo tikslams. Kadangi Kryžiuočių 
ordinas nuolat buvo skundžiamas popiežiaus kurijai dėl jo vykdomų darbų, 
nesiderinančių su Ordino mišiniais tikslais, todėl ne tik jis pats visais įmano
mais būdais savo veiksmus teisino Romoje, bet ir norėjo, kad jam pagel
bėtų nukariautose žemėse esanti Bažnytiniai hierarchai. Iš tikrųjų mišinį 
darbą dirbo vienuolynai. Vienuoliai mokėsi vietos gyventojų kalbų, aiškino 
krikščioniškąjį mokslą ir tt. Jeigu Kryžuočių ordinas garsėjo turtais, stip
rybe, galia, tai bus ne pro šalį pasakyti, kad jis garsėjo ir nešlove. Pavyzdžiui, 
aukštas Ordino valdininkas, pasikvietęs 50 žymių prūsų ir, užskleidęs juos 
troboje, sudeginęs (T. Brzostowski, P. Wlodkiewicz 1954 m., 27 psl.). Arba 
didysis Ordino magistras L. Braunschweigas, pamaldus žmogus, mėgęs po
eziją, pats rašęs eilėraščius, betgi išleido žiaurų — nacinių — įsakų. Tų įsakų 
^3 įpareigojo visus, kurie turėjo tarnų prūsų, kad jie prižiūrėtų jų lanky
mąsi pamaldose, nekalbėtų su jais prūsų kalba, nes jie turi išmokti vokiečit; 
kalbą (T. Brzostowski, op. cit. 28 psl.). Labai įdomiai Kryžuočių ordino dar
bus įvertino Karaliaučiaus univ. rektorius Erich Casper (miręs 1935) inau
guracinę kalbą sakant, pažymėdamas, kad Ordino valdymas buvęs aristo
kratinis, o toji aristokratija buvusi vokiško kraujo, sukūrusi ateivišką vals
tybę, kuri vietos gyventojus pavertusi vergais. Ir pabaigai apie Kryžuočių 
ordino “mišinius darbus” bei jų vertinimą, patariama pasiskaityti F. W. Foer-
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Žuvusioms už Lietuvos Laisvę paminklo Čikagoje atidarymo iškilmės. Kairėje — Korp! 
VYTIS vėliava, laiko senį. R. Cinką. Dešinėje — Korp. Gintaras atstovai su vainiku.

L. Knopfmilerio nuotr.

sterio veikalą Europa und deutche Frage 1937 m. (angliškai 1940 m.), kur, 
nors ir trumpai, 116-117 psl., bet šiurpulingai pavaizduoja Ordino “mišinius 
darbus” ir senovės prūsų tautos skaudžius išgyvenimus. Kadangi Kryžiuočių 
ordinui buvo gyvybinis reikalas sausuma susijungti su Livonijos ordinu, at
skirtu Žemaitija nuo Kryžiuočių ordino, tai Ordinas įvairiomis progomis 
mėgino gauti Žemaitiją ir įjungti į Ordino valdas, pvz., 1398 metais Saly
no susitarime 1402 metais susitarime su Švitrigaila ir pagaliau 1404 
metais V. 22. Racionžo sutartimi Vytautas tam tikromis sąlygomis 
(Vytautui buvo pažadėta, kad Livonijos ordinas nerems Naugardo bei Pskovo 
prieš Lietuvą) perleido Žemaitiją Ordinui. Tokiu būdu vienas iš artimesniųjų 
Ordino kėslų buvo realizuotas — Žemaitija atsidūrė jo valdžioje. Lietuva, 
perleisdama Žemaitiją Kryžuočių ordinui, darė jam didelę nuolaidą dėl susi
dariusių politinių sąlygų Rytuose: turėjo ginčų su Maskva, 1401 m. buvo 
sukilęs Smolenskas ir atsiskyręs nuo Lietuvos ir kt. Po Racionažo sutarties 
pasirašymo, 1406 m. Vytautas vėl susigrąžino Smolenską ir paliko Naugardo 
bei Pskovo protektoriumi.

Diplomatints ir karinis pasirengimas Žalgiriui
Nors taika buvo tarp Ordino ir Lietuvos, bet abi šalys nepasitikėjo tąja 

taika ir rengėsi karui. Sakoma, kad diplomatai karą parengia, o kariai jį

167

7



baigia. Visais laikais kariaujančios šalys nori patraukti neutraliuosius savo 
pusėn, norėdami parodyti, kad karas vedamas kilniais tikslais, kad kariaujama 
dėl apsigynimo, bet ne dėl grob’mų ir 1.1. Ir Lietuvai buvo svarbu Vakaruose 
nuteikti krikščioniškąją aukštuomenę prieš Kryžuočių ordiną. Jau nuo 1407 
metų Vakarų Europoje kursavo Žemaičių laiškai, aiškiną padėtį Kryžuočių 
valdomoje Žemaitijoje. Kryžuočių ordinas buvo kaltinamas, kad jis nesirū
pinęs platinti krikščionybę, nestatęs bažnyčių ir tt. Netenka abejoti, kad tokie 
skundų laiškai buvo parūpinami Vytauto ir Jogailos kanceliarijų. Dėl Lie
tuvos ir Lenkijos valdovų nuolatinių skundų, 1403 m. popiežius Bonifacas 
IX išleido bulę, uždrausdamas Kryžuočių ordinui puldinėti Vytauto Lietuvą. 
Čia paminėtoji popiežiaus Bonifaco IX bulė turėjo Lietuvai teigiamų pada
rinių, kadangi Vakaruose nustojo kreipę dėmesį į Kryžuočių ordino pagal
bos šauksmus, nustojo laikę karą su lietuviais šventuoju karu ir jau nesiti
kėjo, dalyvaujant jame, gauti nuodėmių atleidimą (T. Korzon, Dzieje wojen 
i wojskowosci w Polsce 1923 m., 125 psl.). Savo ruožtu nesnaudė ir Kryžuo
čių ordinas ir jis pagyvino Vakaruose savo diplomatinę veiklą. Daugelyje 
valstybių Ordinas turėjo savo skyrių ir per juos organizuotai platino savo 
propagandinę literatūrą ir mėgino nuteikti Vakarų aukštuomenę prieš Lietu
vą ir ją palaikančią Lenkiją. 1408 m. Lietuvoje buvo nederliaus metai ir jai 
buvo siunčiama javų iš Lenkijos, tačiau juos ordinas sulaikė, o Vakaruose 
jų propagandininkai aiškino, kad Lietuvai buvo siunčiami ne javai, bet gink
lai. Kitais atvejais Vytautas buvo kaltinamas dėl tariamos sąjunginės sutar
ties sudarymo su Maskva bei totoriais. Be diplomatinių pasirengimų Vaka
ruose, Lietuva turėjo pasitikrinti taikingą užnugarį Rytuose. 1408 m. rudenį 
buvo sudaryta ta kos sutartis su Maskva ir jau tais pačiais metais per Kalė
das Vytautas ir Jogaila svarbiais reikalais tarėsi Naugarduke. Tasai jų 
pasitarimas buvęs visai slaptas ir manoma, kad to pasitarimo metu Lietuvos 
ir Lenkijos valdovai buvo nutarę pradėti karą su Kryžiuočių ordinu. Po Ra- 
cionžo sutarties sudarymo, Lietuva, o taip pat ir Kryžuočių ordinas, tarsi 
ieškojo sugyvenimo būdų, pvz., Vytautas 1405 m. pats su savo kariuomene 
vyko Žemaitijon, kad pagelbėtų Kryžuočiams naujose valdose įsitvirtinti, 
padėjo lietuviai Žemaitijoje statyti vadinamąją Koenigsburgo pilį ir tt. Betgi 
išrinkus didžiuoju magistru, Konrado Jungingeno brolį, Ulrichą Junginge- 
ną, tuoj nunyko ir buvęs taikos sugyvenimo miražas. Iš Lietuvos diplomati
nių pasirengimų, vienu ne menku diplomatiniu laimėjimu reikia laikyti Vy
tauto separatinę taiką su Livonijos ordinu, kuri buvo sudaryta 1409 m. V-VI 
mėn. Sudarytoji taikos sutartis įpareigojo Livonijos ordiną, net nutraukus 
taikos sutartį su Lietuva, dar tris mėn. nepradėti prieš ją karo veiksmų. To
dėl Livonijos ordinas dėl tokios sutarties ir negalėjo veiksmingai dalyvauti 
Žalgirio kautynėse.

Santykių pairimas
Žemaitijos vaitas Kuechmeisteris 1408 m. gavo iš Marienenburgo — di

džiojo magistro — įsakymą nutraukti santykių palaikymą tarp Lietuvos ir 
Žemaitijos, nes iš Žemaitijos bėgo žmonės į Lietuvą. Taip pat uždraudė lie
tuviams Žemaitijoje pirkti gyvulius, javus, arklius. Betgi Lietuvos gyvento
jai' nepaisė ordino draudimų ir toliau lankė Žemaitiją. Vytautas ir dėl šių 
Ordino priekabių buvo gan santūrus, stengėsi prisiderinti ir tokiems Ordino 
reikalavimams. Nors Vytautas ir pripažino Ordinui teisę drausti lietuviams
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lankyti Žemaitiją, betgi tą jų lankymąsi, Vytauto pavestas, Kauno vietinin
kas Sungaila Ordinui aiškino, kad tas lankymąsis vyksta ne politiniais tikslais, 
bet dėl giminystės ryšių palaikymo.

Kryžiuočių valdoma Žemaitija nebuvo rami ir po 1405 metų sukilimo nu
malšinimo, kadangi kraštas pateko sunkion priespaudon: žmonės buvo varomi 
į priverstinius darbus, apdedami duoklėmis, o pagaliau pradėjo imti įkaitais 
bajorų vaikus ir siųsti į Prūsus. Kryžuočių ordino sunkioji priespauda ir Vy
tauto pareigūnų paskatinimas, vėl 1409 m. V. 31 išjudino Žemaitiją sukilti 
prieš Ordiną. Pirmasis sukilimo židinys buvo Skirsnemunė, nes čia Žemai
čiai sudegino Ordino pilį, paėmė riterius ir jų tarnus nelaisvėn. Žemaičių bu
vo užpulta ir Klaipėdos pilis, sudegintas miestas ir iš ten išsivesta apie 3.000 
nelaisvių. Apie birželio mėn. vidurį jau beveik visa Žemaitija buvo laisva ir 
ten jai vadovavo Vytauto įgaliotais seniūnas Rumbaudas. Dubysos pilyje 
ligi pabaigos 1409 m. rugpiūčio mėn. dar lindėjo Žemaitijos vaitas Kuech- 
meisteris, bet pagaliau ir jis su savo riteriais išspruko į Prūsus.

Nors Žemaitijos sukilimo kaltininku Kryžuočių ordinas laikė Vytautą, 
tačiau karą 1409 m. VIII. 16 paskelbė Lenkijai Lenkijos ir Kryžuočių or
dino karas teužtruko vos porą mėnesių ir jau 1409 m. X. 8. buvo padaryta 
tarp abiejų valstybių paliaubų sutartis ir byla, abiem šalim sutinkant, ati
duota spręsti Čekijos karaliui Vaclovui. 1410 m. vasario mėn. išvyko Lenki
jos ir Lietuvos delegacijos Prahon, kur vasario mėn. 15 dieną Čekijos kara
lius Vaclovas padarė tokį sprendimą: šalys pasilaiko dabar turimas teritorijas, 
tačiau Dobryno žemė turi būti grąžinta Lenkijai, kai Ordinas iš naujo vėl 
pradės valdyti Žemaitiją. Be to, karalius Vaclovas ketvirtuoju savo sprendi
mo punktu draudė šalims naudotis netikinčiųjų talka, kariaujant vieniem su 
kitais. Lietuvos ir Lenkijos delegacijoms buvo aišku, kad su Kryžiuočių or
dinu teritorinį ginčą galima bus išspręsti tik karu. Čekijos karaliaus Vaclovo 
sprendimas buvo surašytas vokiečių kalba, todėl Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijos pareiškė protestą dėl tarptautinės reikšmės turinčio dokumento, su
rašyto tik vienai šaliai suprantama kalba ir išvyko. Pasirašytoji Lenkijos 
paliaubų sutartis galiojo ligi 1410 m. birželio mėn. 24 dienos, vėliau ji buvo 
pratęsta dar 10 dienų.

Kadangi Lietuva :r Lenkija negalėjo sudaryti kompromisinės taikos su 
Kryžuočių ordinu, tai ir vėl iš abiejų pusių pagyvėjo diplomatinė veikla. Jau 
dabar pats Vytautas (1409 m.) kreipėsi į Vakarų krikščioniškus valdovus ir 
aiškino, kad nors jis ir buvo padėjęs Kryžuočių ordinui įsitvirtinti Žemaiti
joje, bet jie už tokią paslaugą jam atmokėję piktu: jie sulaikę Jogailos siun
čiamus javus nederliaus ištiktai Lietuvai. Taip pat Vytautas skundė Kryžiuo
čių ordiną, kad pastarasis nekrikštijąs žemaičių, nestatąs bažnyčių ir, apskri
tai, nesirūpinąs krikščionybe. Be Vytauto skundų, skundė Kryžuočių ordiną 
ir Jogaila ir ne tik dėl jo nekrikščioniškų darbų, bet skundė ir dėl pagrobtų 
iš Lenkijos Drezdenko ir Santuokos pilių. Jogailai pasitaikė patogi proga 
prašyti užtarimo ir pas popiežių. 1409 m. Pizos Bažnytinis susirinkimas at
statydino du antipopiežiu — Benediktą XIII ir Grigalių XII — ir išrinko 
popiežiumi Aleksandrą V, kuris, kaip pranciškonų vienuolis buvo gyvenęs 
Vilniuje, pažinojo Lietuvos sąlygas, o taip pat buvo pažįstamas ir su Jogaila, 
todėl pastarasis pasinaudojo šia proga, pripažino Aleksandrą V Bažnyčios 
galva ir prašė, kad popiežius įsikištų į ginčą su Kryžuočių ordinu. Lenkų
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istorikas Kuozynski mano, kad šis Jogailos skundas popiežiui, jei nebuvo pa
rašytas L'etuvos Brastoje pasitarimo metu su Vytautu, tai bent ten buvc 
jųjų abiejų aptartas.

Karui beartėjant
Vėlų rudenį, 1409 m. XI. 30 Lietuvos ir Lenkijos valdovai pradėjo pasi

tarimų Lietuvos Brastoje. Tasai valdovų pasitarimas esą užtrukęs bent 8-9 
dienas. Šis pasitarimas tap pat buvęs vibai slaptas, nes be Lenkijos pakancle- 
rio M. Trąbos, tik retais atvejais, dar dalyvavęs totorių kanas Saladinas. 
Istorikų manoma, kad abu valdovai Lietuvos Brastoje bus sutarę susigrąžinti 
Žemaitiją Lietuvai. Ten pat jie sudarė ir bendrąjį vasaros karo žygio planą, 
žygio pradžią, kryptį, o taip pat ir jungtinių — Lietuvos ir Lenkijos — ka
riuomenių susitikimo vietą. Anot lenkų istoriko M. Kukiel (Zarys historji 
wojskowosci w Polsce 1949 m., 14 psl.). Žalgirio pasirengimo planas buvęs 
didžiai apdairus politiniu ir kariniu požiūriu. Generalinė kautynių vieta bu
vusi parinkta toli priešo teritor joje, kad būtų išvengta atskirų, mažesnėmis 
jėgomis kautynių.

Dar iš Lietuvos Brastos Vytautas įsakinėjo apskritims rengti kariuo
menę ir maisto išteklius penkioms savaitėms. Po Lietuvos Brastos pasitari
mo Vytautas, grįžęs Vilniun, dar energingiau ėmė rūpintis kariuomenės tel
kimo reikalais bei jai paruošimu maisto ir aprangos ir kitų su karu susietų 
reikmenų. Be to, Vytautas pasiuntė 20.000 kapų grašių Jogailai pasisamdyti 
kariuomenės Vakaruose. Lenkijai algininkai buvo samdomi Čekijoje (buvo 
atskiras čekų dalinys, vadovaujamas Sokolo), Moravijoje, Šveicarijoje, ta
čiau Žalgirio mūšyje ne ypatingai daug tos samdytosios kariuomenės daly
vavo. Didesnis Žalgirio mūšio talkininkas buvo totorių kano Tochtomišiaus 
sūnus Saladinas su savo kariuomene.

Tuo pat metu ir su įkarščiu ir Kryžiuočių ordinas pradėjo ruoštis karui. 
Jis kvietė talkininkus iš Vakarų Europos, taip pat samdė tuos pačius slavus 
— čekus, moravus ir kt. Betgi dėl Vytauto ir Jogailos pavarytos propagan
dos, Kryžuočiai apčiuopiamos pagalbos i!š užsienių negavo. Iš 51-52 Kry- 
žuočių ordino vėliavų tik devynios vėliavos buvę talkininkų ir tai, tikriau 
tariant, algininkų. Pats Kryžuočių ordinas turėjo pagal Ordino nuostatus 
gerai sutvarkytą ir kariškai aprūpintą kariuomenę, kuri karo atvejui buvo 
parengta. Ordino komtūrai atvykdavo su savo komtūrijos kariuomene ir šta
bu į nurodytą vietą. Visai Ordino kariuomenei karo metu vadovavo didysis 
Ordino magistras.

Veikiančioji su Kryžuočių ordinu paliaubų sutartis galiojo ligi 1410 m. 
birželio mėn. 24 dienos. Jau pirmomis birželio. mėn. dienomis Vytautas iš
siuntė savo turimą artileriją, o netrukus iš Vilniaus ir pats išžygiavo. Kry- 
žiuočiai spėjo, kad Vytauto kariuomenė žygiuoja Raganės link ir pradės puo- 
lifmą Jurbarko Klaipėdos ruože, tačiau apie tikrą Lietuvos kariuomenės žygio 
kryptį tikslių žinių tegavo birželio pabaigoje ir tada Kryžiuočiai suprato Lie
tuvos ir Lenkijos kariuomenių planą bei jų nūs statymą sutelktomis jėgomis 
suduoti Kryžuočiams lemiamą smūgį.

Vytauto kariuomenė iš Vilniaus išžygiavo birželio 3 dieną ir numatytą 
500 km kelią nužygiavo per 26 dienas. Birželio 30 dieną, sutartoje vietoje, 
prie ČerVlisko susijungė abiejų valstybių kariuomenės. Karo mokslo specia
listus labai stebina Vytauto kariuomenės atliktas žygis, ypač dar, turint gal- 
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voje, kad Vytauto kariuomenė nebuvo profesinė kariuomenė, bet buvo pa
šauktieji ginti savo krašto.

Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė artėjo Kryžuočių ordino teritorijos link. 
Liepos 5 dieną atvyko pas Vytautą ir Jogailą Vengrijos karaliaus pasiunti
niai, kurie siūlė abiem šalim pradėti taikos derybas. Lietuva ir Lenkija sutiko 
pradėti taikos derybas, tačiau iš anksto pareikalavo, kad Kryžuočių ordinas 
sutiktų grąžinti Lenkijai Dobryno žemę, atsisakytų savo pretenzijų į Žemai
tiją ir dar atlygintų padarytus nuostolius. Jau liepos 9 dieną sąjunginė ka
riuomenė peržengė Ordino teritorijon ir pradėjo žygiuoti Marienburgo link. 
Gi liepos 10 dieną Vengrijos karaliaus pasiuntiniai atsakė Lietuvos ir Lenki
jos valdovams, kad jų pastangos dėl taikos derybų nedavė teigiamų vaisių. 
Kryžiuočiai, matydami Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės žygio kryptį, išsku
bėjo sutikti priešo kariuomenę ir užkirsti tolimesnį jos žygiavimą.

Žalgirio mūšis
Iš pabėgėlių Kryžiuočiai sužinojo, kad liepos 13 dieną Gilgenbergo mies

telis buvo sąjunginės Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės paimtas. Kadangi 
tolimesnis sąjunginei kariuomenei žygi'avimas buvo į Marienburgą, tai Ordi
no kariuomenė šią Žalgirio mūšio vietą sąmoningai pasirinko, nes ji strate
giniu požvilgiu buvo palanki Kryžiuočių kariuomenei. Betgi, pralaimėję kau
tynes Kryžiuočiai dėl pralaimėtų kautynių kaltę vertė ir vietos nepatogumui.

Mūšio laukas tarp abiejų kariuomenių galėjęs būti apie 4 km ploto, 
išraižytas grioviais, kalvotas, kai kurios kalvos daugiau kaip 200 m. viršum 
jūros aukščio ir apaugę miškeliais.

Lietuvos kariuomenė apėmė dešinyjį sparną: iš kairės turėjo Žalgirio 
mišką, o iš dešinės buvo Laubeno ežeras, o pati kariuomenė buvo sutelkta 
Fauleno aukštumoje. Lenkijos kariuomenė sudarė kairyjį sparną. Pats mū
šis vyko slėnyje tarp kelio Ludwigsdorf-Tannenberg. Pasaulinį garsą turįs 
Žalgirio mūšis prasidėjo 1410 m. liepos 15 dieną. Tikslios mūšio pradžios 
nežinoma, nes vieni šakniai mini vidudienį, kiti trečią valandą po pietų. Isto
riniai šaltiniai sutinka, kad pirmieji Kryžuočių kariuomenę puolė Lietuvos 
daliniai. Kryžiuočiai prieš juos pasiuntė savo rinktinę kariuomenę ir po at-
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kaklių kautynių,dalis Lietuvos kariuomenės pulkų turėjo pasitraukti, bet ne 
pabėgti, kaip kai kurie rusų ir lenkų istorikai mėgdavo pavaizduoti. M. Jučas, 
remdamasis kronininku Posilge, įtikinamai parodo, kad Lietuvos kai kurie 
pulkai buvę atmušti (von fuse weg geslagin), o Kryžuočių pabėgimą, tas pats 
kronininkas kitu terminu nusako ir būtent: in der flucht geslagin arba fluch- 
tig vordin. Cronica conflictus ir lotyniškai vartoja du skirtingus terminus 
pasitraukimui ir pabėgimui. Lietuvių pulkai neatlaikę spaudimo pasitraukė 
(ėogitur retrodecere), o Kryžuočiai pralaimėję mūšį — pabėgo (fugerunt). 
M. Jučas, Žalgirio mūšis 1959 m., 50 psl.). Lenkų istorikas Dlugosz, norėda
mas labiau išaukštinti lenkus dėl laimėto Žalgirio mūšio, pradėjo skelbti apie 
lietuvių pulkų pabėgimą iš mūšio lauko, kurie tesudarė tik dalį sumuštos 
Lietuvos kariuomenės. Taip pat Dlugosz nutylėjo apie pasitraukuisų pulkų 
sugrįžimą ir dalyvavimą galutinei pergalei laimėti.

Kryžuočių ordinas katastrofiškai pralaimėjo Žalgirio mūšį. Daug žuvo 
Kryžuočių kariuomenės, neteko savo vadovybės. Žuvo Ordino magistras 
Ulrichas von Jungingenas, maršalas Fr. Wallenrodas, didysis komtūras K. 
Lichtenšteinas, pateko nelaisvėn Štetino kunigaikštis Kazimieras, buvęs Že
maitijos vaitas Kuechmeisteris, Brandenburgo komtūras Markvardas Salz- 
bachas ir kt. Sumuštos Kryžiuočių kariuomenės likučiai bėgo. Ją persekiojo 
lengvoji raitija bei pėstininkai. Gi sunkioji raitija apsupo Kryž uočių stovyklą 
ir čia įvyko pats kruviniausias Žalgirio mūšio epizodas, nes žuvusiųjų sto
vykloje nepaprastai buvo daug.

Kaip Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė, taip ir kryžiuočiai turėjo didelę 
gurguolę, kadangi reikėjo vežti maistą, patrankas, tvirtovėms apgulti įran
kius, šovinius, ir tt. Drauge vyko įvairiausi amatininkai, daktarų vežimai su 
sanitarinėmis priemonėmis ir 1.1. Kryžiuočių ordino gurguolėse, anot Dlugos- 
zo, buvo rasta keletas vežimų su kaladėmis ir pančiais būsimiems nelaisviams 
pančioti.

Žalgirio mūšio dalyvių skaičius
Ir dalyvavusios kariuomenės mūšyje skaičius ir žuvusiųjų skaičius labai 

nevienodai istorikų apskaičiuojamas. Kryžiuočių ordinas, norėdamas sulaukti 
Vakarų Europoje didesnės užuojautos, popiežiui Jonui XXIII pranešė, kad 
žuvusiųjų kryžiuočių buvo 18.000, gi nelaisvėn patekusių 14.000. Kai kurie 
kronininkai suteikė pasakiškus mūšio dalyvių skaičius, pvz., be šimtų tūks
tančių dalyvavusių totorių, turkų ir net 200.000 žemaičių bei 240.000 lietuvių 
ir 1.1. Vokiečių istorikas J. Voigt skaičiavo, kad Žalgirio mūšyje kryžiuočių 
dalyvavo 83.000, o Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės 163.000. Lenkų istori
kas O. Laskowski, parašęs apie Žalgirio mūšį monografiją, pirmoje to veika
lo laidoje skaičiavo, kad Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės buvo apie 
58.000-62.000, gi kryžiuočių 45.000. Antroje to veikalo laidoje šiuos skaičius 
sumažino ir sąjungininkų jau nurodė buvus tik 41.000-46.000, gi kryžiuočių 
25.000-27.000. Kai' kurie istorikai tvirtina, kad Lietuvos ir Lenkijos raitosios 
kariuomenės tegalėję būti ne daugiau kaip 23.000. Lietuvių kariuomenės 
skaičius buvęs šiek tiek mažesnis kaip lenkų. Carinis rusų istorikas A. I. 
Barbašev, norėdamas sumenkinti lietuvių reikšmę Žalgirio mūšyje ir pabrėž
ti rusų didelį dalyvių skaičių nurodinėjo, kad iš 43 Lietuvos vėliavų tik 4 
vėliavos buvę lietuvių, 36 vėliavos rusų, 2 čekų-moravų ir 1 mišrioji (A. L 
Barbašev, Vitovt v posledinje 25 let kniaženija 1890, 35 psl., 58 59 psl.).

172

12



Rusų monarchistus seka dabartiniai sovietų istorikai. Betgi iš tikrųjų rusiš
kas elementas nevaidino to vaidmens, kurį daugelis rusų istorikų priskiria 
rusams. Kadangi anuo metu nebuvo visuot nės karo prievolės, krašto gynimo 
pareiga buvo bajorijos rankose, kuriai liaudis tik talkino. Anot lenkų isto
riko £owmianskio, Lietuvos didžioje kuingaikštijoje ir rusų gyvenamose 
žemėse tik apie 20% galėjo būti rusiškos bajorijos, todėl ir tos rusų didžio
sios pretenzijos į Žalgirio mūšio laimėjimą neturi pagrindo.

Karo vadovybė
Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės nominalinis karo vadas tegalėjo būti 

tik Jogaila, bet kas buvo faktiškasis Žalgirio mūšio karo vadas istorikų ne
sutariama, nors jie beveik tais pačiais šaltiniais naudojasi. 1410 m. liepos 10 
d’eną Jogaila sąjunginėms kariuomenėms vadovauti paskyrė karo tarybą, 
kurios pirmininku buvo Vytautas. Niekas istorikų neginčija, kad Lietuvos 
kariuomenei vadovavo Vytautas, bet daug ir lenkų istorikų pasisako, kad 
faktinasis Žalgirio mūšio karo vadas buvęs Vytautas (K. Szajnocha, S. Smol- 
ka, J. Szujski, kuris Vytautą laiko lietuvių genijumi). Gi lenkų istorikas ir 
generolas M. Kukiel laiko Vytautą geležinės valios ir tvirtos rankos karo 
vadu, todėl, jo manymu, jis galėjęs vadovauti Žalgirio mūšiui. St. Kutzebą, 
St. Kuczynski ir kt. laiko faktinuoju karo vadu Jogailą. Be vyriausiojo karo 
vado, atskiroms vėliavoms vadovavo tų vėliavų vadai. Kokia kalba galėjo 
vykti komanda mūšio metu? Yra žinoma, kad Vytautas, be savo gimtosios 
kalbos, kalbėjęs dar vokiškai, rusiškai, lenkiškai ir, gal būt, kiek ir totoriškai. 
Taigi ir normaliniais ir faktinaisiais Žalgirio mūšio vadais buvo Itėtu- 
viar. O kas gi vadovavo rusų istorikų “išgarsintiems” Smolensko pulkams? 
Taip pat Lietuvos kunigaikštis, garsus karo vadas, Jogailos brolis, Leng
venis, kurį rusų istorikai vadina Jurgiu Lengvenaičiu, Lengvenio sūnumi. Čia 
bus teisingas lenkų istorikas St. Kuczynski (Wielka woina z zakonem krzy- 
zackim w latach 1409-1411, 1955 m., 292 psk), kuris sėkmingai įrodinėja, kad 
ne Lengvenio sūnus Jurii vadovavo Smolensko pulkams, bet pats žymusis 
karo vadas Lengvenis. Turėdami galvoje, kas parengė Žalgirio mūšio planus, 
kas vadovavo ir įvykdė juos, todėl ir Žalgirio mūšio laimėjimas bei pergalės 
vainikas turi atitekti jiems. Žalgirio mūšio laimėjimą dalijasi Lietuva su Len
kija, bet mūšiui vadovavimas ir pergalės garbė atitenka karo vadams lietu
viams ir Lietuvai.

Žalgirio mūšio padariniai
Žalgirio pergalės laimėjimas ne taip jau trlumfališkai buvo vainikuotas 

Torūnės taika. Tos taikos sutartimi abi šalys pasižadėjo susigrąžinti užgrob
tas žemes, pilis, miestus, tačiau tos sutarties 5 punktas padarė tokią išimtį 
dėl Žemaitijos, kuri po Vytauto ir Jogailos mirties vėl turinti atitekti Ordi
nui. Be to, Kryžiuočių ordinas įsipareigojo išsipirkti žymesniuosius nelais- 
vius ir nekariauti su Lietuva bei Lenkija, o taip pat nesąjungininkauti pami
nėtų valstybių priešams. Vėliau Lietuva išvystė gyvią diplomatinę veiklą 
prieš Ordiną dėl jo neteisėtų pretenzijų į Žemaitiją ir savo ruožtu pradėjo 
reikalauti iš Ordino grąžinti Klaipėdą su pajūriu ir žemutinio Nemuno že
mėmis. 1414 m. Lietuva ir Lenkija savo bylą perkėlė į Konstanco Bažnytinį 
susirinkimą. Ordinas nuo Žalg’rio mūšio smūgių jau nebepajėgė atsigauti 
ir nuo tada prasidėjo jo silpnėjimas......
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DOGMATIZMAS AR DINAMIKA?

Diskusinės mintys skautybės pervertinimui

TOMAS REMEIKIS

Pasauliniame skautų judėjime šiandiena pasireiškia dvi kovojančios 
tendencijos. Viena yra pasiryžusi peržiūrėti Baden Powelio auklėjimo me
todą, jį skleisti ir “pritaikyti" naujoms erdvių amžiaus sąlygoms. Antroji 
tendencija, kuria galima būtų pavadinti “ortodoksine”, griežtai reikalauja 
laikytis B. P. surašytos skautybės, prieštarauja prieš jos modifikacijas tau
tinės kultūros ir visuomenės santvarkos rėmuose. Neseniai šios ortadoksinės 
skautybės nuomonė buvo išspausdinta ir Mūsų Vyčio leidžiamame oficialia 
me L.S.B. leidinėlio skautų vadovams Budžiu (1960, Nr. 2 ir 3).

Minėtame straipsnyje yra implikuota gili Amerikos skautų judėjimo kri
tika, pasmerkianti “modernizmą”, “skaičių maniją”, “mokslizmą” skautų or
ganizacijoje, ir pasisakanti už grižimą prie originalių B. P. idėjų. Šis rasi 
nys, atrodo, yra priimtinas ir L. S. B.

Šiame straipsnyje bandysiu kritiškai pažvelgti į “ortodoksinę skautybę”, 
ir šių kritiškų pastabų šviesoje vertinti lietuvių skautų judėjimo pobūdį ir 
kryptį.

Istorinė Perspektyva

Skautybė gimė individualizmo eroje, kada pasaulis pergyveno industria 
lizacijos skausmus, kada Anglija buvo pačiame savo imperiniame žydėjime, 
vis dar tebekovojanti dėl turimų ir naujų žemių. Į skautybę galima žiūrėti 
kaipo individualizmo ir industrializacijos bei imperializmo įtampų išvadą. 
Jos gimimas sutapo su vidurinės klasės aukščiausiu iškilimu ir tuo pačiu me
tu ji atstovavo tos klasės moralinę orientaciją, kurios pagrinde buvo individo 
atsakomybė už visą jo elgesį. Pažvelgę istoriko žvilgsniu, matysime, kad 
skautybė savo šaknis turėjo to periodo socialinėje—-politinėje santvarkoje, 
kad ji dalinai buvo Anglijos imperializmo teigiamas produktas, realizuotas 
pasauliniu mastu pastabaus plačių pažiūrų generolo, Lordo Baden—Powelio. 
Baden—Powelio.

Yra įdomu pastebėti skautybės ir pragmatizmo bei J. Dewey progresy
viosios auklėjimo sistemos panašumus. Pragmatizmas irgi yra individualisti
nės visuomenės filosofija, iškilusi “kovoje už būvį” sąlygose. Progresyvioji 
auklėjimo sistema, pasiremdama pragmatizmu, kaip ir skautybė, siekia indi
vido auklėjimosi, siekia individo “adjustment” gyvenime, mokina žmogų gy
venti. Abejose sistemose “žaidimas” užima centrinę vietą, ir abi sistemos ne
duoda detališkai atbaigtos ideologijos, o tik pasaulėžiūros pagrindus, lyg tai 
ir palikdamos individui teisę apsispręsti (o ne būti apspręstam) kokias pa
žiūras jis norės turėti.
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Panašios istorinės sąlygos ir reikalavimai iššaukė panašias auklėjimo 
sistemas. Kiekviena sistema kyla iš socialinių ir politinių sąlygų, ji yra neiš
vengiama istorinio periodo žymė. Ir kaipo tokia, negali savo originalioje for
moje efektyviai išsilaikyti ir atlikti savo senas užduotis naujoje socio—poli
tinėje formacijoje. Kaip ir bet koks dogmatizmas, taip ir ortodoksinė skau- 
tybė, nuo bėgančio gyvenimo atitrūksta ir praranda savo turėtą svarbą. Ir 
laikyti, kiekvieną B. P. mintį kaip nekintančią taisyklę yra daryti didelę klai
dą. Paimkit kad ir tokią B. P. knygą kaip “Rovering to Success'’, ir jūs ten 
rasite, netik Viktorijos puritanizmą, bet skauto Vyčio amžiaus berniukui in 
telektualiai per žemo pobūdžio pašnekesius- B.P. vis dar kalba apie “paukš
čius ir bites”. Kaip ten bebūtų, toks auklėjimas gal ir buvo priimtinas B. P. 
laikais, bet abejoju jo sėkmingumu šiandiena. Net patys Vyčiai kandidatai 
skaitę minėtą knygą, yra autoriui išreiškę didelį nusivylimą keliamu klausymu 
paviršutiniškumu per dideliu “moralizavimu”.

Skautybė Erdvių Eroje

Šiame straipsnyje argumentuoju, kad kiekviena filosofinė, ideologinė ar 
pedagoginė sistema atspindi to laikotarpio, kuriame sistema gimę, savybes. 
Ir jei pedagoginė sistema buvo labai efektyvi savo gimtoje visuomenėje, tai 
nereiškia, kad ji bus tokia pat gaji ir naujame amžiuje.

Jei skautybei formuojantis pasaulis buvo pažymėtas individualizmo, tai 
šiandiena, bent industrializuotose kraštuose, daugiau ryškus kolektyvizmas. 
Galima sakyti, kad iš absoliučios individo atsakomybės perėjome į relatyvę 
individo atsakomybę (“welfare—state” žymė) visuose socialiniuose veiksmuo
se. Tai reiškia didelį pasikeitimą socialinės kontrolės stiliuje. Jei anksčiau at
sakingas individas nustatydavo savo veiksmus vertybių hierarchijoje, įaugu
sioje į jo asmeninę struktūrą, tai šiandien individas apsprendžia savo veiksmus 
daugiau grupės opinijos standartais. Individinę sąžinę konkuruoja visuomeni
nė sąžinė.

Kad skautybė ir šiandien būtų lygiai efektyvi, naujose sąlygose reikalin
gos gana didelės metodų modifikacijos. Tuojau pamatysime kodėl. Yra siūlo
ma pajungti naujus faktorius sėkmingam tų pačių skautybės tikslų siekimui 
— berniuko auklėjimuisi. Tai nėra principų atsisakymas,tik naujos socialinės 
kontrolės stiliaus pajungimas tų pačių labai bendrų ideologinių principų įgy
vendinimui.

Ortodoksinė skautybė, pabrėždama individualinę atsakomybę už elgesį, 
šiandien tampa neefektyvia, nes dabartinio berniuko (sakykim lietuvio Ame
rikoje) sąžinė yra netiek jo asmenybėje įauginti elgesio standartai, kiek jo 
bendraamžių opinijos nustatytos elgesio normos. Ir tokioje situacijoje vado
vas negali efektyviai vartoti senų kontrolės metodų (viešo papeikimo, pav.), 
kurie buvo nukreipti į berniuko individualinę sąžinę ir “self—conception”. 
Šiandien vadovui reikalinga pajungti grupės opiniją auklėjimosi tikslams. Tai 
man teko įsitikinti eilėje stovyklų ir veikloje su vienetais. Jei anksčiau skilties 
dvasia išsivystydavo per kiekvieno berniuko šiokį tokį skautybės idealo rea
lizavimą (tuomet ir skiltininku galėjo būti nebūtinai “natūralus vadas”, bet ge 
riau “idealistas” skautas, “rodąs pavyzdį”), tai šiandien tą dvasią skiltyje ič- 
ugdo susidarantis “concentus” įvairiais berniukų santykiavimo klausimais ir 
todėl šiandiena yra svarbiau skiltininku turėti “natūralų vadą”, kuris ne tik
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formuoja, bet ir jaučia skilties opinijos pulsą. Tik per tokius skiltininkus, juos 
atatinkamai manipuluodamas, draugininkas gali sėkmingai vesti draugovės 
narius auklėjimosi keliu. Argumetuoju, kad šiandieninė skilčių sistemos kri
zė L.S.B. kyla didele dalimi iš griežtai ir ortodoksiškai suprastos, B.P. nusa
kytos, skilčių sistemos sąvokos.

Negalime sutikti, kad šiandien berniuko motivacija yra ta pati, kaip ir 
prieš 50 metų. Tai vaizdžiai iliustruoja ir skirtingo pobūdžio 1908 ir 1958 m. 
berniuko herojiniai tipai. Jei individualizmo amžiuje dėmesys buvo skiriams 
atsiekimams (ir berniukas siekė nepriklausomai nuo savo bendraamžių opini
jos), tai šiandien berniukui yra svarbiau būti priimtam ir pripažintam savo 
‘‘bendraamžių teismo”. Ir jei skautybės programoje nagingumo, darbštumo, 
specialybių ugdymas turėjo nepaprasto pasisekimo, šiandien visa tai neturi 
savo originalios jėgos, nes berniukas savo bendraamžių yra vertinamas ne 
pagal specialybės ženklus, bet pagal socialines savybes. Gal dėl to ir mūsų 
uniformos yra tokios skurdžios.

Skautų programa originaliai savo šaknis rado Afrikos ir Azijos laukinėse 
aplinkose. Tačiau šiandien mes gyvename visuomenėje, kur trys ketvirčiai 
gyventojų yra miestuose. Ar skautiškoje programoje ignoruojama miesto ap
linka ir gyvenimo stilius neturėtų.rasti šiokį tokį didesnį dėmesį? Manau, kad 
taip, labai tvirtai taip!

Tuo nepaneigiu miško ir laukinės gamtos bei nuotykių svarbos užim
ponuojant berniuką. Tai gali turėti savo vietą. Bet jeigu vienas iš tikslų yra 
padėti sudaryti sąlygas berniukui išmokti sėkmingai reikštis savo visuomenėj, 
tai mes nusižengiame šiai užduočiai neskirdami programose vietos tiems už
siėmimams, kurie yra nukreipti į berniuko lavinimąsi būti naudingu ir sėk
mingu miesto visuomenės nariu.

Argumentuoju prieš ortodoksinį skautiškojo metodo supratimą turėdamas 
galvoje amerikietiškąją visuomenę. Toks argumentas yra neteisingas eilėje 
kraštų, kurie yra neindustralizuoti ir yra arba tradicinės ar individualistinės 
santvarkos išsivystymo stadijoje. Bet esu įsitikinęs, kad šios pastabos yra 
tikslios Amerikos lietuvio skauto atveju, nes aplamai lietuvis berniukas savo 
pagrindiniu elgesiu mažai (jei iš viso) skiriasi nuo savo bendraamžio ameri
kiečio.

Tai keletas pastabų, kodėl yra netikslu būti “ortodoksais”. Mes negali
me nepastebėti erdvių amžiaus berniuko specifinių žymių. Mes turime skau- 
tybę nuolatos vystyti, panaudoti per ją konstruktyviai kiekvieną naują ten
denciją ir naujas sąlygas sėkmingesniam berniuko auklėjimui.

Sekančiame straipsnyje pateiksįu specifiškus išeivijos skautų judėjimo 
krypties pakeitimus, kurie atsirems į ką tik išdėstytą pažiūrą. O iki tada, su 
nekantrumu laukiu išsivysiant diskusijoms, kurios kaip tik būtų reikšmingos 
tuo momentu, kada renkama nauja skautų sąjūdžio vadovybė, nuo kurios iš 
tikro ir mūsų judėjimo kryptis ir formos priklausys.

Visą lietuvių skautų akademikų šeimą Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina: kun. V. Cuku- 
ras, L.S.S. Pirmijos dv. vad.; kun. St. Yla, L.S. Seserijos 
dv. vad. kun. J. Pakalniškis, L.S. Brolijos dv. vadovas.
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VADOVO ASMENYBĖ IR SAVIAUKLA

V. Černius

Kiekviena organizuota grupė turi savo vadovus. Tai žmonės, kurie dėl 
savo asmeninių savybių ir užimamos pozicijos veikia į kitus žmones, juos 
kreipia tam tikra linkme. Vadovo rolę galima aprašyti sekančiai:

1. Išpildo tam tikrų techninį darbų — specialybę
2. Pažįsta grupės narius ir kreipia į juos dėmesį
3. Palaiko ryšį su vadovais ir grupės nariais
4. Priima asmeninę atsakomybę už grupės veiksmus ir rodo pa

vyzdį
5. Pradeda ir veda veikimų

6. Moko ir auklėja savo grupės narius
7. Daro ir įvykdo sprendimus

Pasiremdami socialių mokslų tyrinėjimais mes šiandien žinome, kad 
vadovai bendrai pasižymi inteligencija, iškalbingumu, linksmumu, entuziaz
mu, originalumu-sugebėjimu ka nors naujo sukurti. Jie yra pastabūs, pasi
tikį savimi, kitus dominuoja, mėgstu su žmonėmis bendrauti. Tačiau niekas 
tokiu iš karto neužgimė. Virš išvardytos savybės buvo daugumoje įgytos 
beaugant. Kiekvienas iš mūsų galime pasidaryti geresniu vadovu, kaip kad 
esame. Čia mums daug padeda kursai, knygos ir aplinkos žmonių santykių 
stebėjimas.

Visos šios priemonės individui nedaug kų padės, jei jis pats nesistengs 
geru vadovu tapti. Vadovas turi sugebėti bendrauti su įvairių būdų žmonė
mis ir juos paveikti. To išmokstama besipratinant vadovauti, besekant žmo
nių santykius ir juos bestudijuojant. Tačiau svarbiausia — pažinti save patį, 
savo silpnybes ir stiprybes.

Individo elgsenos bei fizinės jo savybės sudaro jo asmenybę, kaip ji yra 
matoma, pažįstama su juo bebendraujančiųjų. Individo elgsenos yra api
brėžiamos jo įsitikinimų, pergyvenimų, įgymtų ar laiko bėgyje suformuotų 
savybių. Kadangi viršišvardytieji faktoriai asmenybę tekeičia tik pamažu, 
individas savo asmenybes pasireiškimuose rodo pastovumo. Šias pastovias 
elgsenas vadiname asmens bruožais — savybėmis — charakteriu, pvz., švel
nus, taupus, bailus, griežtas, draugiškas.

Į aplink esančių žmonių elgsenas mes reaguojame savosiomis. Stebė
dami pamatysime, kad pyktfs paprastai iššaukia pyktį, juokas — juokų, 
draugiškumas — draugiškumų. Vadovas, pažindamas savo ir kitų žmonių 
elgsenas, jas panaudoja norimam tikslui pasiekti.

Skautų vadovo svarbiausias tikslas yra padėti skautams išaugti svei
kais, naudingais, savo fizines ir dvasines galias pilnai išvysčiusiais žmonėmis. 
Auklėtojo ir vadovo rolės yra neatskiriamos. Tačiau, kaip galima auklėti ir
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vadovauti, neturint prieš akis siektinos asmenybės vaizdo ir nepramačius į 
ją vedančio kelio? Taigi, pirmiausia susidaryk siektinos asmenybės vaizdą 
ir pramatyk būdus jai pasiekti. Kadangi dauguma mūsų asmeninių savybių 
yra praeities pergyvenimų bie įpratimų išdava, šias savybes gafima pakeisti, 
pakeičiant kasdieninius pergyvenimus bei įpratimus. Pergyvenimai, kurie 
kreipta geresnės asmenybės linkme, yra ieškotini. Užsimojimai pasiektinos 
asmenybės linkme turi būti maži, įvykdomi ir pastovūs. Jei tie užsimojimai 
yra išpildomi, jie formuojančiai veikia į mūsų įpročius. Vadovo asmuo, jo 
duodamas pavyzdys, nustatytos gairės bebręstančiam jaunuoliui turi for
muojančios įtakos. Tad, nusistatęs gaires pasirinktuoju keliu, vesk savo 
skautus ir pats tobulėk 1 Kiekvienas esame savo laimės ir asmenybės kalvis.

Perskaitęs šį straipsnelį, pabandyk atsakyti į šiuos klausimus:
1. Kokie yra tavo grupės (valties) narių asmeniniai bruožai?
2. Kokie, yra tavo asmenybės ryškesnieji bruožai?
3. Ar gali nurodyti priežastis, dėl kurių tu ir tavo grupės nariai tuos 

bruožus turite?
4. Kaip veikia į tave pašaipa? draugiškumas? griežtumas?
5. Kokios asmeninės savybės tavo aplinkos vadovams padeda sėk

mingai vadovauti? Kokios asmeninės savybės jiems kliudo?
6. Kokios tavo asmens savybės tau kliudo sėkmingai vadovauti?
7. Kurias savo asmens savybes tu nori pakeisti?
8. Kokie pergyvenimai tau ir tavo skautams gali būti naudingi šia

me keitimosi procese?

Šiuo klausimu daugiau medžiagos galima rasti: Baden Powell, Robert, 
“Skautybė Berniukams”. LSB Vadija, 1956. Černius Vytautas “Žvilgsnis į 
vadovo rolę”. “Mūsų Vytis”, Nr. 3. 1959. m. Kuprionis Jonas, “Asmenybės 
ugdymo reikalu”. “Mūsų Vytis” Nr. 6. 1956 m. Toth T5hamer, “Jaunuolio 
būdas”, (Metai nepažymėti).

Turtingos medžiagos asmenybės ugdymo klausimais randama Marijos 
Pečkauskaitės (— mergaitėms) ir Alfos Sušinsko raštuose.

Skautų Vyčių suvažiavimo To
ronte dalyvių dalis posėdžio 
metu.
V. Kvedaro nuotr.
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IŠ MŪSŲ PRAEITIES

NEPRAPULS MUNSU TIEWINE 
(1863 m. Sukilimo Daina)

Neprapuls munsu Tiewine pakol mes giwensma
Neprietelus munsu žiames wysus isznajkinsma

Nug Austrijoku, Maskolių, Prusu
Atimsim brangi tiewini munsu

Eysma broleliai wisi kartu, kur Nemonas plauki
Paklaus Lenkay wejziedami koks ten wajskas trauki

Tat žemayteley, tat broley junsu, 
Einam atimti tiewine munsu.

Tyn bus gražėy pažiuretie, blizgny dalgey, lancos
Stowies wajskas kaipo mūras Žemajcziu powstancas.

Motina munsu! Tiewine Szwenta!
Mas tawo sunaj, busi tu atimta.

Tuon ponaj ir mužykaj wysi lygi busma
Tcnkart kartu paskutini wysi padajnusma.

Nug Austrijoku Maskolių Prusu
Atimsma brangi T’ewini munsu.

“Neprapuls mūsų tėvynė”, kaip nurodo pastaba Karo Archyve (1:207), 
kuriame ši daina berods buvo pirmą kartą atspausdinta, “tai savaip perdirbta 
‘Jesszcze Polska mi zgineta’. Atsirado ji lietuvių kalba daug anksčiau, negu 
įvyko 1861-3 m. sukilimas, be nebus sudėta per 1831 m. sukilimą, laukiant 
lenkų ateinant”. Reiškia, ši daina sutampa su lietuvių tautos atgimimo anks
tyvomis manifestacijomis.

Daina yra įdomi tuo, kad joje labai ryškiai atsispindi nacionalistinė 
įdėja ir valstybinė sąmonė, mirtimi prūsai (suprask vokiečiai!), maskoliai 
(suprask rusai!) ir austrai kaipo tėvynės priešai. Tai irgi mažas įrodymas, 
priešingas dabartinei komunistinei lietuvių tautos istorijai, jog lietuvio są
monėje ne caras bet maskolis buvo lietuvio priešas. Įdomu pastebėti ir tai, 
jog šioje dainoje atsispindi Prancūzų Revoliucijos lygybės šūkis. Implikuo
jama netik luomų, bet ir visų žmonių lygybė kovoje už tėvynę.

Mylimam, tėveliui mirus, filis
terius Sofiją ir Vytenį Stasiškius, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Filisterią Skautų Sąjungos 
Čikagos skyrius.

Jų mylimam tėveliui mirus, 
filisterius Liną ir Edvardą Ka
minskus, giliai užjaučiame ir drau
ge liūdime.

Filisterių Skautų Sąjtingos 
N e iv Y or ko skyrius.

LIETUVOS “[ 
nacionaline 
M. MAŽVYDO 
BIū fot va |
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RYŠIŲ BEIEŠKANT
į ■'

Edvardas Liogys

Bevartant 1960 m. M. V. Nr. 2-ą man į akį krito pora straipsnių, bū
tent R. Kezio — „Filisterių Skautų Sąjunga ir Kitos Organizacijos” .M. V. 
64 puslapyj ir j. psk. E. Šimaičio „Keletas Minčių Apie Korp! Gintaras”, pus
lapis 67.

Kadangi prie šių abiejų straipsnių Red. pastaba sako, kad šie straipsniai 
yra diskusiniai, aš negalėjau atsispirti pagundai šia proga pareikšti keletą 
minčių, kurios gal ir nelabai sutiks su daugelio Skautų Akademikų nuomo
ne, bet tikiuosi, kad jei ir nieko daugiau, tai bent daugeliui mūsų akademi
kų skautų, o taip ir kitų studentų skautų Sąjungų vadovėms bei nariams duos 
progos bent rimtai susimastyti ir pažvelgti giliau į mūsų Lietuvių Skautų 
Brolijos obalsį ir įstatus bei prievoles.

R. Kezys, Filisterių Skautų Sąjungos steigiamo suvažiavimo proga, duo
damas patarimų kokiuose santykiuose F. S. S-ga turėtų sugyventi su kito
mis išeivijos organizacijomis rašo:

„F. S. S-gos nario pažiūros ideologiniu atžvilgiu yra visai tos pačios, 
kaip ir vilkiuko, geltonšlipsio, skauto vyčio, skautininko ar akademiko skau
to. Išsilavinimas ir amžius, žinoma, palieka savo žymes, tą ideologiją inter
pretuojant. Bet esmėje visų skautiškos pažiūros žmonių pasaulėžiūra ba
zuojasi obalsiu „Dievui, Tėvynei ir Artimui.” Gi akademikai skautai šį obal
sį dar praplečia, kad pabrėždami akademiškumą.”

Toliau, R. Kezio nuomone: „Brolija ir Seserija yra tvarkoma tokiais 
metodais, kurie pirmoj eilėj tinka vaikus auklėti, bet ne tvarkyti organi
zuotos akademinės visuomenės.”

Šia nuomone pasiremdamas jis padaro išvadą, kad daug narių atkris 
nes nenorės „lakstyti visą laiką su trumpomis kelnaitėmis.”

Dėl šios jo išvados aš ir norėjau pareikšti savo nuomonę dėl skautų 
obalsio, ir ideologijos interpretavimo.

Mano nuomone — nei skautų obalsis — „Dievui, Tėvynei ir Artimui”, 
nei jų jų ideologija nei Brolijos bei Seserijos auklėjimo metodai neužsibai- 
giar vien tik „visą laiką lakstymu su trumpomis kelnaitėmis”, bet turi daug 
gilesnę prasmę ir lengvai gali patenkinti tiek akademines skautes, tiek Korp! 
VYTIS, tiek S.S.S-gos narius. Aišku čia aš ir sutinku su brolio Kezio nuo
mone, kad labai daug priklauso, kaip kas skautų obalsį, įstatus bei ideologiją 
interpretuoja. Čia aš kaip tik norėjau pavartoti iš j. psk. Šimaičio straips
nio vieną labai prasmišką ir reikšmingą sakinį, kuriame ji sako: „Kad iš
auklėtas, išsimokinęs studentas neturi teisės visą savo patyrimą ir žinias 
užgniaužti savyje ar sau artimame ratelyje, bet privalo kiek įmanoma veikti
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Akademinėje “Akmenės” sto
vykloje politinių debatų “Ken
nedy vs. Nixon” metu vyko 
ir “demonstracijos”.

G. Peniko nuotr.

skautų vienetuose ir atiduoti savo žinias bei patyrimus jaunesnių auklėji
mui”.

Tikiuosi, kad R. Kezys dar nepamiršo, jog daugelis mūsų žymių skautų, 
bei jų vadų — labai aukšto išsilavinimo, — nei kiek nesigėdino ,, lakstyti su 
trumpomis kelnaitėmis”, — ir mes dar šiandien naudojamės ir džiaugiamės 
jų išaugintu skautišku lietuvišku jaunimu, kurių tarpe, be abejo, buvo virš 
minėto straipsnio autorius R. Kezys, bei daugelis kitų šiandien žymių Bro
lijos vadų, o taip pat ir daugelis A.S.S. narių, bei pavyzdingų skautų.

Baigiant norėtus paklausti: ,,Ar negana Lietuvių Skautijai Korporaci
jų, Sąjūdžių ir Sąjungų. Ar nereikėtų mums giliau pažvelgti ir giliau pa
mastyti apie skautų ideologiją? „Tada subūrę visas savo intelektualines pa
jėgas į vieną kūną L. S. S-gą daug efektyviau pasitarnautume lietuviškam 
skautiškam jaunimui, ir tuo pačiu, įprasmintume mūsų visų obalsį „Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”.

Senj. R. Slėnys įteikia prof. 
I. Končiaus padarytą “val
džios” simbolį naujajam A.S.S. 
pirmininkui fil. E. Korzonui.

R. Tallat-Kelpšos nuotr.
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(VYKIAI ir KOMENTARAI

FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA NEW YORKE

Spalio 15 d. Baltic Freedom House, 
New,Yorke, įvyko FSS New Yorko 
skyriaus steigiamoji sueiga. Sueigos 
tikslas buvo išgvildenti FSS prasmin
gumą New Yorke ir išdiskutuoti kon
krečios veiklos pasiūlymus.

Iniciatorių vardu sueigą atidarė fil. 
Romas Kezys, trumpai nupasakoda
mas FSS įsiste:gimo priežastis ir ap
linkybes. Pirmininkauti buvo pakvies
tas Vytautas Alksninis, sekretoriauti
— Aldona Kanaukaitė. Dalyvavusie
ji FSS steigiamajame suvažiavime nu
pasakojo savo įspūdžius iš to suvažia
vimo. Toliau buvo išklausyti praneši
mai — pasiūlymai FSS veiklai New 
Yorke.

Dalia Bulgarauskaitė kalbėjo apie 
FSS veiklos galimybes literatūrinėje 
plotmėje. Dalia siūlė skyriaus narių 
tarpe puoselėti supratimą ir meilę lie
tuviškai ir pasaulinei literatūrai, o taip 
pat suteikti progą ir mūsų visuomenei 
pažinti ir įvertinti mūsų literatūrinius 
pasireiškimus. Tokiu būdu sudarytu
me konkretų įnašą į mūsų kultūrinį ju
dėjimą New Yorke

Vytautas Strolia panašia kryptimi 
davė pasiūlymus muzikinėje veikloje
— saviaukla ir gerieji darbeliai visuo
menei., t. y. muzikinės valandėlės savo 
narių tarpe, ir didesn’o mąsto paren
gimai. Buvo priimtas pasiūlymas su
rengti sekančiais metais kuo įspūdin

giausią M. K. Čiurlionio 5O-ties metų 
mirties sukaktuvių minėjimą.

Romas Kezys nurodė būdus mūsų 
visuomeninei — politinei veiklai.

Da va Audėnaitė, New Yorke skau
čių tunto atstovė, kreipėsi į FSS, pra
šydama materialinės paramos. Dau
giausia pasitarnauti New Yorko skau
tėms ir skautams FSS galėtų parūpin
dama jiems būklą.

Nuspręsta pasiųsti sveikin'mo tele
gramą prof. Ig. Končiui, kuriam ryto
jaus dieną ASS Bostono skyrius ren
gė pagerbimo vakarą. Taipogi nutarta 
pasiųsti į Mūsų Vytį užuojautos pa
reiškimą filisteriams Linai ir dr. Ed
vardui Kaminskams dėl jų tėvelio mir
ties.

Lapkričio 6 d. įvykusioje sueigoje 
p. Arūnų patalpose daugiausia laiko 
buvo pašvęsta diskusijoms dėl Jaunimo 
Namų įsigijimo New Yorke. Buvo pri
imta, kad FSS skyrius šiuo reikalu im
sis konkrečių žygių, ir, atlikus paruo
šiamuosius darbus, kreipsis į New Yor
ko organizacijas, pavienius asmenis ir 
visuomenę paremti šį taip reikšmingą 
užsimoj'mą. Paruošiamiesiems dar 
bams atlikti, sudaryta komisija: Re
gina Frankaitė, Vytautas Aukštikalnis, 
Vytautas Gobužas, Alfonsas Samušis 
ir Jonas Ulėnas.

Po diskusijų V. Strolios vadovau
jama kamerinė grupė (fogotas, obo-
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Paskaitininkai: B. Vaškelis 
N. Banelienė, R. Kulienė, V. 
Šernas, ir, už Vaškelio pasis
lėpus, R. Jurkšaitytė.

A. Dailidės, nuotr.

Kad būtu šilčiau
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jus ir klarnetas) atliko Mozarto Diver- 
timentą Nr. 4. Sueigos dalyviai, kurių 
buvo nepilnai 30, buvo sužavėti prog
rama ir dėkingi V. Strolia ir jo kole
goms muzikams (nelietuviai) už šį pa
sirodymą. Ateityje pramatyta tokius 
koncertėlius rengti, kviečiant ne vien 
FSS narius, bet ir platesnę visuomenę.

V. Strolia pristatė dalyviams M. K. 
Čiurlionio mirties minėjimo galimybes. 
Minėjimą sudarytų paskaita ir muzi
kinė programa, kur būtų išpildomi Čiur
lionio kūriniai.

Sueigos gale buvo išrinkta skyriaus 
valdyba — D. Bulgarauskaitė, R. Ke- 
zys ir V. Strolia.

Vienbalsiai priimtas pasiūlymas pa
siųsti laišką James Wadswarthui, JAV 
ambasadoriui prie Jungtinių Tautų, 
prašant, kad ir Lietuvos klausimas ne
būtų pamirštas diskutuojant koloni
alizmą.

New Yorko filisteriai, atrodo, smar
kia: subruzdo. Linkėtina, kad bent da
lį užsibrėžtų darbų pavyktų įgyvendin
ti .

Dalia Vėrbickaitė šių metų pavasaryje 
baigė University of Illnois įsigyjama B. 
A. laipsnį pritaikomojo meno srityje.

Dalia gimusi Lietuvoje. Skautauti pra
dėjo Vokietijoje. Atvykusi į JAV, apsigy
veno Čikagoje, kur lankė ir baigė gimna
ziją. Dalia visuomet aktyviai reiškėsi lietu
viškojo jaunimo tarpe. Čikagoje buvusi “Že
maitės” draugovės adjutante ir vėliau 
draugininke, Jaunimo Kongreso Komiteto 
narė, LSS Urbanos skyriaus ižd. — vė
liau vice-pirm., Akademikų Kvarteto Čika
goje bei tautinių šokių grupės Urbanoje 
narė, vyr. skautė, Tėvynės Dukra. ASD 
spalvas gavo 1957 metais. Buvusi Urbanos 
ASD skyriaus pirmininkė. Šiuo metu ak
tyvi FSS narė.

Žibutė Nida Balsytė, 1960 pavasarį, bai
gus inžineriją Los Angeles State College, 
šiuo metu ruošiasi magistro laipsniui Uni
versity of Chicago. Pasirinktoji šaka: ma
tematika ir prekyba. Aktyvi visuomeninin
ke, vyr. skautė, paskutiniu metu vadovavus 
Los Angeles skaučių tuntui, apdovanota Tė
vynės Dukros ir Pažangumo ženklais. Da
lyvavus Lietuvos Vyčių, ateitininkų veiki
me, chore, 1959 išrinkta LASC Homeco
ming Queen, talkininkavus LA lietuvių 
radio ir gyvai pasireiškus teatroscen~s gy 
venime. Šikagoj įsijungus veiklon, priklau
so ASD.
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EDMUNDAS KORZONAS NAUJASIS A.S.S. PIRMININKAS

Per 12 pastarųjų metų Akademinis 
Skautų Sąjūdis turi jau šeštą centro 
valdybos pirmininką. Tai visiškai na
tūralu demokratišku būdu besitvarkan
čiai organizacijai, kur vadovai įsikibę 
visomis išgalėmis nesilaiko savo postų, 
pasibaigus kadencijai užleisdami vie
tą naujiems.

Naujasis pirmininkas E. Korzonas 
Sąjūdžio nariams yra gerai žinomas: 
tai bene seniausias jo narys, pagal šio
je organizacijoje išbūtą metų skaičių. 
Jis yra gimęs 1909. VII. 1 d. Veliuono
je. Pradžios mokyklą išėjo tėvų namuo
se privačiu būdu. 1919 m. įstojo į Tel
šių Vyskupo Valančiaus gimnaziją ir 
ją 1927 m. sėkmingai ba^gė. Tais pa
čiais metais pradėjo teisės mokslų stu
dijas Lietuvos (nuo 1930 m. pavadin
tas Vytauto Didžiojo vardu) Universi
tete ir 1931 m. jau diplomuotas teisi
ninkas. Nuo 1930 m. atlikinėjo teisinę 
praktiką prie Kauno ir Šiaulių teismų, 
kaip kandidatas. 1934 m. paskirtas tei
sėju Jurbarke, vėliau perkeltas į Kau
ną ir 1939 m. rudenį, atgavus Vilniaus 
krašto dalį, į Vilnių. Čia dirbo iki bol
ševikų okupacijos, kurios metu atleis

tas gavo juriskonsulto vietą viename 
Vilniaus banke. Išvijus bolševikus iš 
Lietuvos ir atsidūrus vėl liet, adm nis- 
tracijai savivaldos ribose, dirbo vėl kaip 
apylinkės ir apygardos teisėjas, gi 
1943-1944 m. vertėsi advokatūra. 1945 
-1949 m. tarnavo UNNRA — IRO įs
taigose Vokietijoje. 1949 m. atvyko į 
JAV-bes ir įsikūrė Čikagoje; dirba bu
halterijos srityje.

Į skautų organizaciją E. Korzonas 
įstojo jau 1922. IX. 22 d. Telšiuose. 
Taigi turi jau 38 metų skautavimo sta- 
želį! Aktyviai veikdamas jų tarpe gim
nazijoje, 1925 m. čia dar įkūrė jūros 
skautų vienetą ir buvo jo vadovas. Pra
dėjęs studijuoti, Lietuvos Universite
te Kaune jau rado Studentų skautų 
draugovę ir tuojau įsijungė į jos na
rių eiles. Vėliau buvo užskaitytas 
Korp! VYTIS filisteriu, 1935-1939 m. 
vadovavo Jurbarko skautų vietininkijai, 
ją išugdydamas :r sustiprindamas. Vi
sų svarbesniųjų skautiškų stovyklų da
lyvis. 1936 m. pakeltas į paskautinin- 
kio, 1938 m. į skautininko laipsnius. 
Gyvendamas Vokietijoje, Landshutto 
stovykloje įkūrė lietuvių skautų vie
netus ir vadovavo vietininkijai. Vėl 
vadovavo stovykloms, pirmininkavo 
LSS suvažiavimui. 1938 m. apdovano
tas Lelijos, 1948 m. padėkos žymė
tais. Nuo pat pirmųjų ASS gyvenimo 
dienų tremtyje vėl aktyvus korpora
cijos VYTIS narys, valdybos patarė
jas. 1955-1957 m. bėgyje vadovavo dr. 
Vydūno Šalpos Fondui, kaip jo reika
lų tvarkytojas ir pasistengė sustiprin
ti jo finansus. Skautiškaisiais reikalais 
yra neperdaug, bet svariai rašė “Mūsų 
Vytyje” ir kt.

Lietuvoje yra vedęs Gabrielę Vo- 
lodkaitę. Išaugino sūnų Raimundą
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(taip pat jau Korp! VYTIS filisteris) 
ir dukrą Liudą — aktyvi Ak. Skaučių 
draugovės narė, studentė.

Naujasis ASS Centro valdybos pir
mininkas yra plačiai apsiskaitęs, suma
nus, labai taktiškas, plačios erudici
jos vyras, geras kalbėtojas, didelis jau
nimo reikalų žinovas. Jam teks prak
tiškai įstatyti Sąjūdį į naujo statuto 

rėmus, suderinti kai kurių jo skyrių 
veiklą, drauge su visu akademiškuoju 
skautišku jaunimu daryti viską, kad 
mūsų organizacija būtų tvirta, nepa
laužiama, šakota, bet vieninga.

Sėkmingo darbo naujajam Pirminin
kui!

B. K.

NAUJOS KNYGOS 

. . Už kiekvieną kraujo lašą, už sudegintus namus!”

Mūsų, nors ir palyginamai mažame, li
teratūros rinkinyje, netrūksta knygų, ku
rios liečia paskutinę bolševikų okupaciją- 
ir jos žiaurumus. Partizanas ir jo gyveni
mas irgi nėra paslaptis nei retai užtinka
ma tema, tačiau dar nebuvo pasisekę nie
kam sukurti didesni veikalų dedikuojant 
jį “miškų broliams”. Vytautas Alantas, 
kuris yra jau plačiai žinomas mūsų visuo
menėje savo literatūriniais darbais, savo 
naujausioje, knygoje “Tarp Dviejų Gyve
nimų” surašė tokį vaizdų mūsų partizanų 
gyvenimą, kad nesistebėčiau, jei tai liktų 
paminklu pastatytu literatūros lauke Lie
tuvos laisvės kovotojo atminčiai.

Sunku pasakyti kodėl autorius pasirinko 
rašyti šia tema ir ką jis norėjo žmonijai 
pasakyti. Šioje knygoje išryškėja dvi mo
tyvacijos, būtent: bendra partizanavimo 
psichologinė studija, kuri iškelia kodėl ir 
kokiais sumetimais žmogus atsiranda miš
ke, atsistodamas į tiesioginę dvikovą su 
savo priešu ir antra, noras specifiniai pa
minėti Lietuvį partizaną savo krauju už
mokėjusį už teisybės ir laisyės troškimą. 
Knygoje, tačiau, visai nesigirdi pasiteisi
nimo atgarsių, už kai kuriuos dažnai par
tizanam primetamus moralinius nesklandu
mus, kaip savižudystė, plėšikavimas ir t.r. 
Tiesa, čia net neiškyla tokių problemų, nes 
Alantas daugiau žvelgia į vidinius žmogaus 
-partizano pergyvenimus ir jo susitaiky
mą su savimi atsidūrus tokioje, jam sveti
moje padėtyje. Trumpai, autorius turbūt 
aiškiausiai apibūdina savo partizaną šiame

aprašyme: . Jie rymojo kaip akmeni
nės statulos, kurias gali nugriauti ir su
trupinti, bet kurių negali nugalėti. Jie ži
nojo ko nori ir nebuvo savo akių užsirišę 
juodais raiščiais, kad paslėptų erškėčiuotą 
kelią, kuris tiesėsi prieš juos. Jie negalvo
jo apie didvyriškumą, jie tik ruošėsi atlikti 
savo pareigą, kurią jiems uždėjo ant pečių 
istorijos momentas”.

Tiesiog stebėtinas autoriaus objektyvu
mas rašant šia opia tema. Jis gali suprasti 
net okupanto NKVD štabo viršininko as
menį, kuris savo darbus pateisina pareigų 
atlikimo troškimu, žinoma, pagrįstu stip 
rių ambicijų ir atliktu svetimtaučio šaltu
mu, vis pasiremiant savo ideologiniais įsi
tikinimais. Toks autoriaus objektyvumas 
yra labai pageidaujamas ypač tokio pobū
džio knygoje, nes be jo ji labai greitai ga
lėtų virsti į vienapusišką skundą ir praras
tų savo vertę. Sutramdydamas jausminio 
drąskymosi šioje knygoje, kuri pulsuoja vei
kėjų širdį galinčiais pergyvenimais rodo, 
kad autorius sukūrė gyvą žmogų-partizaną, 
kuris kalba už save ir veikia už save, au
toriaus jam suteiktoje dirvoje.

Veikimo laukas — žinoma Lietuva, bet 
taip pat galėtų būti platus pasaulis — Ru
sų okupacijos metu. Veikėjai — Radvilų 
šeima, bet galėtų būti ir visa žmonija. 
Tragedija — komunizmo niekšiškas nepri
pažinimas individo teisių bei įsitikinimų 
ir jų sunaikinmas. šių principų įasmeni
nimas perduotas advokato Domo Radvilos 
ir jo sesers Rūtos asmenimis. Jiedu išsigel-
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Rytinio pakraščio skautu vado
vai, susirūpinę lietuviškos skau- 
tijos gerbūviu, suvažiavime Bos
tone Iš k. į d.s I. Petniūnas, J. 
Raškys, R. Venckus, A. Treiny$.

G. Peniko nuotr.

bėję iš priešų sudegintos sodybos, su nužu
dytų tėvų kerštu širdyje, atsiranda miške 
pas partizanus. Jų tikslas aiškus — jiems 
kaip individams buvo atimta visa kas jų 
gyvenime buvo sukurta ir miela, jų gyve
nimo gija nutraukta. Jų pačių gyvybė tik 
tiek verta kiek jie įstengs sumažinti skriau
dų kerštu. . . Čia glūdi knygos veiksmas, 
čia viena iš partizano stipriausių motyva
cijų.

Domo charakteris knygoje smarkiai su- 
idealizuotas ant tiek, kad sunku atskirti 
jo asmenį nuo visos bendrumos. Jo įsiti
kinimas yra knygos įsitikinimai, jo dinami
ka knygos veiksmo eiga — jį galima api
būdinti knygos dvasia. Rūta jau yra žymiai 
realistiškesnė. Jinai žemiškai galvojanti ir 
klystanti, jos bendravimas su žmonėmis, 
kaip ir kiekviena diena jos gyvenime, turi 
prasmę, kurią jinai vertina, bet pilnai ne
supranta. Jai nėra viskas taip aišku kaip 
Domui. Tačiau jai irgi netrūksta idealizmo, 
bet pas ją tai daugiau pasireiškia užsispy
rimu ir keršto troškimu. Rūtos asmens 
analizė labai gili ir vertinga kaip partiza
no vidinė analizė — tik gaila, kad tam buvo 
pasirinktas toks painus moters asmuo. Iš 
visT>as Atlantą, moterų analizės žymiai ge
riau pasisekę, smulkmeniškesnės ir tvirtes
nės, tuo tarpu vyrų surinkti tik patys rei
kalingiausi, nors kartais svarbūs charakte
rio bruožai.

Iš pašalinių knygoje randamų elementų 
įpatingai įdomus, jaučiamas istorinės iš
minties balsas, balsas, kuris čia turi bent 
kelias pareigas. Viena iš jų tai būtų vei
kimo lauko ir minties susumavimas, o

ASD Neiv Yorko skyriaus pirm. t. n. Ligi- 
ja Babaraskaitė kairėje ir kandidačių 
globėja t. n. Daiva Alytaitė šnekasi ASS 
šventės proga Bostone.

G. Peniko nuotr.
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antra, apibūdinimas momento svarbos uni
versalinėje plotmėje. Kičkvfenas individas, 
kiekviena situacija čia įgyja istorinę vertę 
ir tai duoda prasmę kasdieninei kova'i ir 
mirčiai, tuo momentu, toje specifinėje pa
dėtyje, pasiremiant ta galvosena, ta ide
ologija. . .

šios minties iškėlimas knygoje paliktas 
istorijos profesoriui Bruzgailai, kuris atsi
rado P'D partizanus “pamatyti kaip vys
tosi istorija”. Jo žodžiais girdime papras
tas, bet išmintingas santraukas, kaip pa
vyzdžiui šioje ištraukoje: “Visais laikais 
mes kuitėme į girelę. . . Daugelis mūsų isto
rijos lapų parašyti girios tankumynuose. 
Mūsų proseneliai tiesė klampynėse kūlgrin
das ir brido jomis į tankynes nuo priešų. . . 
Dabar, štai, mes vėl atsimename senuosius 
takelius. Mūsų tautės takai į girių labai ir 
labai išmindžioti. . .”

Alanto plunksna bėga grelltai ir lengvai, 
vis atidengdama naujus paveikslus, veiks
mus lir mintis. Nėra žymių užsikirtimų, tik 
laikas nuo laiko dialoguose, kurių yra aps
čiai, sušneka veikėjai lyg įpatingo dvasinio 
įkvėpimo pagauti. Ta kalba jau nebekas- 
dieninė ir nevisados atitinka charakteriui, 

skambėdama dirbtinai ir lyg jiems padik
tuota. Tačiau knygos turinys tuo nenuken
čia, nes ištikrųjų jis savo dinamika to iš 
savo veikėjų, nors ir prievarta, bet reika
lą t ja.

Veikale jaučiamas palinkimas į dabarti
nės srovės realizmą, bet jame nėra to de
talizuoto vaizdingumo, o tik principinis an- 
čiuopimas to, kas aktualu ir kas norima 
išreikšti. Knyga džiaugsis vyresnioji karta, 
o jaunimui jinai dus ypatingai vertinga 
pasiskaityti. Čia jaunimas ras netik pasi
tenkinimą, skaitydamas įdomų romaną lie
tuvių kalba, bet ir medžiagos pakurstyti 
lietuvybės išlaikymo aukurui šioje taip į 
mus besiskverbiančioje svetimoje aplinkoje. 
Manau,, kad nevienam jinai padės* suprasti 
tą mūsų “dvilypio gyvenimo tikslą ir pras
mę, tuo ji palengvindama ir paskatindama 
tolimesnei ir mūsų savotiškai partizaninei 
kovai su nutautėjimu.
“Tarp Dviejų Gyvenimų” Vytauto Alanto 
knyga, spausdinta “Draugo” spaustuvėje, 
196u metais. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Kaina 4.50 dol.

DALĖ KOKLYTĖ

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS JAV 
VISUOTINAS SUVAŽIAVIMAS

Pradedant su registracija bei atidarymu, 
kurie įvyko ketvirtadienį pavakare vietoj 
tradicinio penktadienio ryto, šis dešimta
sis suvažiavimas gal labiausiai pasižymėjo 
vėlavimu. Tačiau reikia pastebėt, kad nors 
ir pavėluotai, atidarymas praėjo be didės 
nių nesklandumų. Po to, kaip ir praėju
siuose suvažiavimuose, akademinės organi
zacijos suruošė savo atskirus vakarus. Ir 
kaip visada buvo dedamos didelės pastan
gos šių vakarų padisekimui, bet dalyviai, 
stengdamiesi suspėt visur, keliavo iš vie
no linksmavakario į kita ir didelė dal’s at
rodė truputį pasimetę. Ši fenomeną nėra 
stebėtina, nes kiek prisimenu panašiai dėjo
si ir per paskutiniuosius porą suvažiavi
mų.

Penktadienio programa prasidėjo su ste
bėtinu “punktualumu”. Po beveik poros 
valandų laukimo prasidėjo organizacinė 
dalis, nors susirinkimo salėje nebuvo nei 

pusės teisėtų balsų, priskaitant įgaliojimus, 
čio kyla klausimas ar nariai taip nesidomi 
savo organizacijos reikalais ar tad tik pa
sekmės vakarykščių pasilinksminimų. Tru
putį skaudu matyt, atsižvelgiant į gausų 
skaičių dalyvių apsistojusių tame pačiame 
viešbutyje, kad tiek daug nespėja nusileisti 
porą aukštų žemyn be tokio vėlavimosi. Sta
tuto keitimai buvo atidėti vėlesniam laikui 
ir sekė kolegės Vandos Gegevičiūtės pas
kaita, “Empirinis studentijos veidas”. Kol. 
Gegevi&ūtė pristatė gerai paruoštą ir įdo
mią paskaitą vadovaudamasi L.S.S. pra
vestomis studijų anketomis, ši paskaita bu
vo puikus įvadas popietinės sesijos grupi
nėms diskusijoms. Dalyviai pasiskirstė į 
keturias grupes, kuriose konkrečiai svarstė 
veiklą antrajam dešimtmečiui ir, vėliau su
važiavimas suėjo vėl į vieną grupę pristaty
ti šių diskusijų rezultatus, kurių dalis bu
vo įtraukta į rezoliucijas. Kaip buvo pas-
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tebėta kol. Gegevičiūtės, ir vėliau kol. A. 
Miskevičiaus, krintantis studentijos veidas 
bei nuotaikos reikalauja naujų veiklos gai
rių ir šios diskusijos davė pradžią tai su
formuluoti bei įgyvendinti.

Vakaro programa prasidėjo su jaunųjų 
menininkų koncertu po kurio sekė šokiai. 
Čia jautėsi daug linksmesnis ūpas ir ma
tėsi daug daugiau atsibudusių iš miego. 
Artėjant paryčiams, nuotaika žymiai paki
lo ir daugelyje viešbučio aukštų girdėjosi 
dainos ir juokas. Bet šeštadienio ryto prog
rama susilaukė to paties pasyvumo. Argi 
suvažiavimas ruošiamas tiktai pasilinksmi
nimo dėliai?

Kolega Liudas Šmulkštys pradėjo popie
tinį susirinkimą apibūdindamas studentiją 
dabartinėje sovietinėje Lietuvoje, išryškin
damas jų problemas ir veiklą. Paskaita 
buvo daugiau informacinio nei diskusinio 
pobūdžio. Sekė daug atidėlioti statuto kei
timai, po kurių kol. Adomas Mickevičius 
skaitė paskaitą “Lietuvių Studentų Sąj’ n- 
ga: praeitis ir ateitis”. Kol. Mickevičius 
gal truputį sentimentaliai žvelgė į Sąjun

gos praeitį, tačiau smarkiai pabrėžė kin
tančias narių pažiūras ir taipogi skubų 
reikalą pritaikyti veiklą bei organizacinę 
struktūrą dabartinei studentijai.

Iškilminguose šeštadienio vakaro šakiuo
se atsilankė ne tik studentai bet ir Cleve
land’© visuomenė., šokiuose jautėsi puiki 
nuotaika, kuri gal labiausiai pasireiškė va
karo eigoje visiems šokių dalyviams įsi
jungus į bendrą ratą dainuoti. Šokiams 
pasibaigus, viešbutyje viešpatavo linksmy
bė iki. . . Tai buvo ypač žymu kai iškilmin
gajam uždarymo posėdžiui laiku susirinko 
tik mažytė saujelė žmonių. Skaudu.

Tikrai malonu buvo pastebėt, kad į su
važiavimą atsilankė didelis skaičius jau
nesniųjų Sąjungos narių ir reikia tikėtis, 
kad toks susidomėjimas augs ir plėsis atei
tyje. Baigiant, neišvengiamai kyla mintyse 
pasiūlymas, kad vienuoliktame Sąjungos 
suvažiavime, dalyviams susirinkus vakare 
į šokius, būtų pravesta organizacinė suva
žiavimo dalis.

Dalia Orentaitė

SUJUDIMAS BOSTON’S

Tokios šaunios veiklos, kaip šiais moks
lo metais, Bostono akademikai tikrai dar 
neturėjo. Vos mėnuo praėjo nuo nau
jos valdybos išrinkimo, o, žiūrėk, kiek jau 
nuveikta: suruoštas iškilmingas prof. Ig
no Končiaus pagerbimas (įteiktas Gele
žinio Vilko ordinas), surengta supažin
dinimo sueiga naujiesiems studentams, ir, 
lapkričio 11-12 d. įvykusios studijų die
nos — dvasinė puota studijuojančiam 
apylinkės jaunimui. Ar tai nepavydėtinas 
“rekordas” bet kokiam ASS skyriui?

PROFESORIAUS KONČIAUS PAGER
BIMAS

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu, prof. 
1. Končius šiais metais tapo apdovanotas 
aukščiausiu Lietuvos Skautų Sąjungos at- 
žymėjimu — Geležinio Vilko ordinu. Iškil
minga sueiga įvyko spalio 16 d., tautinin
kų namuose.

Į garbės prezidiumą buvo pakviesti: Lie
tuvos Garbės konsulas Ant. Šalna, prcfe- 
soriaus Končiaus sūnus Liudas su ponia, 
ps. kun. J. Klimas, Tarybos Pirmininkas 

dr. Vyt. Čepas ir f ii. dr. J. Gimbutas 
— pagrindinis vakaro kalbėtojas. Vakaro 
programą pravedė fil. J. špakevičius.

Garbės konsulas Ant. Šalna, įteikdamas 
ordiną, savo trumpame sveikinimo žodyje, 
atkreipė dėmesį į profesoriaus atsižymėji- 
mus čia, Amerikoje, ir jam suteiktą garbę 
Amerikos universitetų akademinių organi
zacijų.

Pagrindinis kalbėtojas fil. dr. J. Gim
butas savo kalboje vaizdžiai nušvietė pro
fesoriaus gyvenimą, kaip mokslininko, vi
suomenininko ir kūrėjo. Jo darbas univer
sitete, savišalpos organizacijose ir kūryba 
—< tiek ruošiant vadovėlius, tiek atkuriant 
savom rankom Lietuvos kryžius ir koply
tėles — sudarė komplikuotą ir visada 
veržlią asmenybę.

Trumpai sveikino dr. V. Čepas, perduo
damas sveikinimus prof. Končiui LSS Ta
rybos, Vyr. Skautininko ir Bostono tuntų 
tuntininkų vardu. Vyr. Skautininke L. Če
pienė profesoriui įteikė skautišką gintaro 
rūtelę. Taut. S-gcs Bostono sk. pirm. Ant. 
Matijoška sveikindamas džiaugėsi maty-

190

30



Dr. J. Gimbutas sako pagrin
dinę kalbą

Boston’o akademikai skautai 
su garbės nariu prof. I. Kon
čium

Prof. 1. Končius taria ačiū Lietuvos Konsulas Ant. Šalna 
skaito Geležinio Vilko ordino
apdovanojimo aktą

PROF. I. KONČIAUS PAGERBIMAS
Pagerbimo dalyviai

I960. X. 16.
Boston, Mass.

L. Venckaus nuotr.
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damas prof. Končių studentų tarpe. Ben
druomenės vardu sveikino J. Venckus. Aka
demikų skautų skyriaus vardu bei Bostono 
skautininkų Ramovės vardu sveikino fil. A. 
Treinys. Faustas Kirša sveikindamas pa
brėžė fizinių mokslų reikšmę — kaip aukš
čiausią modernizmo apraišką. J. s. Ig. Pet- 
niūnas sveikino jūrų skautų vardu. Raštu 
ir telegramomis gauti sveikinimai iš: LSS 
kūrėjo P. JurgėJos, garbės nario prof. St. 
Kolupailos, p; Sruogienės, FJ3.S. Centro 
Valdybos, ASS New Yorko, Toronto ir 
Chicagos skyrių, bei “Mūsų Vyčio” redak
cijos.

Meninę dalį atliko aktorė Irena Nikols- 
kytė ir Bostono moterų trio, vadovaujamas 
komp. Juliaus Gaidelio.

Paskutinį vakaro žodį’ tarė prof. Ignas 
Končius. Jautriai žemaičio širdimi prisi
mindamas pirmą, vaikystėje! nulaužtą gė
lę, kur jį padarė didžiu gamtos mylėtoju 
ir įSiebė negęstančią skautiškos įdėjos ki
birkštį. . .

Pegerbimo vakaras baigėsi akademikių 
paruošta kavute.

STUDIJŲ DIENOS
Studijų dienų bendra tema buvo “Nau

josios kryptys šių dienų gyvenime”. Skai
tyta penkios paskaitos. Prelegentai — visi 
Bostone ar apylinkėje gyveną intelektua
lai.

Lapkričio 11 d., latvių namuose buvo iš
klausytos dvi paskaitos, pasivaišinta gar
džiais užkandžiais, o vakare pasišokta.

Pirmąją studijų dienų paskaitą skaitė 
fil. dr. J. Gimbutas tema “šių dienų archi
tektūra”. Dr. Gimbutas supažindino klau
sytojus su svarbiausiais moderniosios ar
chitektūros kūrėjais ir jų stiliais. Ilgiau 
sustota ties Gropius, Wright, La Carbusier, 

Mies van der Rohe, Saarinen, Arno ir kt. 
Prelegentas išreiškė liūdną galimybę, kad 
ateityje radioaktyvumo pavojus gali pri
versti architektus statydinti pastatus po 
žeme, kur įmanoma būtų tik vidinė archi
tektūra. . . Po paskaitos dr. Gimbutas pa
rodė ekrane eilę spalvotų klišių būdingesnę 
šių dienų architektūrą JAV, Meksikoje, 
Rusijoje, Suomijoje ir 1.1.

Fil. Vaidievutis Mantautas skaitė antrą 
paskaitą — “Amerikonizmo įtaka lietuviui 
studentui”. Kalbėtojas savo jautriai par
duotame žodyje, iškėlė lietuvybei gręsian
čius pavojus išeivijoje: greitą lietuvių ma
teriale j imą bei vertybių įžiūrėjimą tik algoj 
automobilio ar kailinukų brangume ir pan. 
Jis skatino jaunimą siekti idealų, mokslo, 
amerikiečių pripažinimo kultūriniuose už
simojimuose, to kas yra amžina, o nesiža
vėti viskuo kas tik žiba ir beždžioniauti. . .
Be to jis ragino didžiuotis savos tautos 
kultūriniais įnašais pasauliuii, kaip pa
vyzdžius suminėdamas eilę mūsų tautos 
šviesuolių.

Į abi pirmosios dienos paskaitas atsi
lankė dauguma bostomškių studentų. De
ja, kaimyninių kolonijų studentija beveik 
iš viso nedalyvavo. . Vakare tuose pačiuo
se latvių namuose įvyko kuklesnės apim
ties “susipažinimo” šokiai.

Antros dienos paskaitoms naudojomės 
šv. Petro parapijos sale. Čia pirmoji buvo 
rašytojo St. Santvaro paskaita “Šių dienų 
poezija”. Prelegentas savo kruopščiai pa
ruoštoje paskaitoje ne tik davė klausyto
jams šimto metų pasaulio poezijos raidą, 
bet taip pat įdomiai apibūdino ir svarbes
nius lietuvius poetus Mūsų studentams 
koncentruojantis ties tiksliaisiais moks
lais ir retai kuriam turint progos gauti 
kad ir labai ribotą susipažinimą su poezi-

Darbymetė Boston’ė; tai jau
ni akademikai rašo pakvieti
mus j Naujosios Anglijos Stu
dijų Dienas.

L. Venckaus nuotr.
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ja (dailiuoju žodžiu, kaip kad išsireiškė 
kalbėtojas), tokios paskaitos vertė buvo la
bai didelė. O galėjo jos pasiklausyti daug 
didesnis mūsų studentėj skaičius.

Po p. Santvaro paskaitos sekė akademi- 
kių paruošti pietūs. Apie tą laiką pasirodė 
keli veidai iš Hartfordo ir New Yorko. . .

Po pietų sekė dar dvi paskaitos: p. E. 
Vasyliūnienės “Psichologiniai tipai”, ir dr. 
J. Girniaus “Amerikiečio filosofija”.

P. Vasyliūnienė supažindino klausytojus 
su sangviniko, choleriko, melancholiko ir 
flegmatiko tipais, vartodama įdomius pa
vyzdžius ir palyginimus. Buvo paliesta ir 
daugumai dalyvavusių aktuali poravimosi 
problema. . . Čia kilo įdomių diskusijų.

Paskutinė studijų dienų paskaita buvo 
dr. J. Girniaus. Prelegentas savo žodyje 
gyvai palietė daugeliui amerikiečių būdin
gus bruožus, kaip Jų vis kartojamus — “lai
mės siekimą” (persuit of happiness), “aš 
nepaisau” (I don’t care), “neatsilikimą 

nuo Jonaičių” (keep up with the Joneses) 
bei “nesiskubink” (take it easy). . . Buvo 
ilgiau sustota ties amerikiečiu studentu jo 
stokavimu energijos, idealų, entuziazmo ir 
t.t. Paskaita, nors ir buvo paskutinė, bet 
išklausyta labai atydžiai: sukėlė karštas 
diskusijas.

šeštadienio vakarą grįžom atgal pas 
latvius į jų “baltą namą” šokiams. Čia sve
čių gausiai susirinko. . . Vakaras praėjo 
jaukiai, smagiai ir greitai. Šokių pertrau
kos metu kol. R. Bričkus parodė filmą iš 
Brusselio pasaulinės parodos.

Visi Bostono ASS skyriaus nariai kuo 
nors prisidėjo prie studijų dienų pasiseki
mo. Tačiau negalima nepaminėti ASD ir 
Korp! VYTIS vadovų: t. n. Militos Lemo- 
naitės ir sen j. Laimio Venckaus, kuris pil
nai įrodė, kad jie buvo verti narių pasitikė
jimo juos išrenkant vadovauti. . .

J. Š.

“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti geriaus’am straipsniui, te
ma “Svarbiausieji mūsų uždaviniai dabartinėse išeivijos sąlygose”. Straips
nių antraštės gali būti įvarios, tik reikia stengtis atsakyti į pagrindinį klau
simą, kaip lietuvis turi elgtis, kad dabartinės išeivijos sąlygos jam nebūtų 
kliūtis, bet 'priemonė pas ekti ir amžinus ir žemiškus idealus. Ką jis turi 
įsigyti, ko atsisakyti, prieš ką kovoti, ką pasilaikyti, ką keisti ir t.t.? Straips
nyje galima nagrinėti koks dabartinis lietuvis yra ir kok^ turėtų būti. Bū
tų gera ypatingą dėmesį atkreipti į mūsų jaunimą ir studentiją.
Konkursas baigiasi 1961 m. vasario mėn. 1 dieną.
Straipsnio ilgumas — ne daugiau kaip penk? “Laiškų Lietuviams” spausdinti 
puslapiai (apie 2.500 — 3.000 žodžių).
Pasirašyti slapyvardžiu. Atskirame vokelyje, ant kurio parašomas slapyvar
dis, turi būti nurodyta tikroji autoriaus pavardė ir adresas.
Už geriausius straipsnius bus duodamos šios premijos: I — 100 dol., II — 30 
dol., IV — 20 dol.
Premijų mecenatai, aukojusieji po 100 dol., yra dr. Stasys ir Milda Budriai 
ir “Jaunoji Lietuva” (dr. A. Rudokas).
Laimėtojams premijos bus įteikiamos “Laiškų Lietuviams” metiniame pa
rengime 1961 m. kovo mėn. 11 d. 7 vai. vakaro.
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A.S.S. ŽIEMOS STOVYKLA

Akademinio Skautų Sąjūdžio metinė žie
mos stovykla įvyksta ir šiemet gražiame 
šiaurės Michigan’e. Dienomis stovyklos da
lyviai galės slidinėti ir čiuožti, o vakarais 
bus pravedama lengvo turinio kultūrinė 
programa, laužai ir šokiai. Stovykla prasi
deda gruodžio 26 d. ir baigiasi sausio 2 d. 
Nakvynė stovyklautojams yra gauta North 
wood Cabins, Wellston, Mich., o slidinėji
mui yra numatyta Cabarfae vietovė. Ka
dangi tikimasi, kad ir šiemet stovykla susi
lauks gausaus dalyvių skaičiaus, norintys 
dalyvauti turi registruotis pas S.S.S. sek
retorę A. Avižienytę, 911 W. 33rd. St., Chi
cago, Ill. Registruojantis reikalinga pri
dėti 2.00 dol. registracijos mokestį ir nu
rodyti kada į stovyklą atvykstama ir kiek 
dienų žadama dalyvauti. Neužsiregistravu
siems iki gruodžio 24 d. registracijos mo
kestis bus pakeltas. Stovykla įvyks nežiū
rint kokios būtų slidinėjimo sąlygos. Dėl 
sri.ulkesnių informacijų kreiptis į skyrių 
valdybas.

BOSTONE

* ASS vasaros stovykloje, kuri įvyko 
prie New Yorko. Bostono skyrius buvo 
gražiai reprezentuotas dalyvaujant dvyli
kai savaitinių ir dešimčiai savaitgalinių 
stovyklautojų.
* SSS skyrus spalio 2 d. surengė su
eigą Romo Šležo bute, kurioje buvo išrinkta 
valdyba susidedanti 'iš: Pirmininko — fil. 
Gedimino Kurpio, Iždininko — Aloyzo Mu- 
činsko, revizijos komisijos — t.n. Birutės 
Banaitytės, korespondentės — Audronės 
Kubiliūtės.
* Spalio 2 d. Korp! VYTIS turėjo savo 
sueigą, kurioje buvo išrinkta valdyba su
sidedanti iš: Pirmininko-senj. Laimio Venc
kaus, sekretoriaus — Algio Adomaičio, 

Junjorų tėvūno-senj. Romo Venckaus, revi
zijos komisijos-senj. Algio Kriščiūno ir 
senj. Romo Šležo.

Spalio 2 d- ASD turėjo susirinkimą, 
kurio metu išsirinko savo valdybą suside
dančią iš: pirmininkės — t.n. Militos Le- 
monaitės, sekretorės — t.n. Danutės Venc
kutės, kandidačių globėjos — t.n. Rena- 
dos špakevičienės.
* Spalio 5 d. Algio Adomkaičio bute 
įvyko Korp! VYTIS valdybos sueiga, ku
rioje buvo svarstyti įvairūs klausimai apie 
junjorų priėmimą ii- jų programos pa
ruošima.

ČIKAGOJE

* Lapkričio 6 d., S.S.S. kartu su F.S.S. 
suruošė metinę šventę. 12 vai. iš ryto, dva
sios vadas tėvas Kubilius |S. J. atlaikė pa
maldas už mirusius Sąjūdžio narius ir pa
sakė atitinkamą pamokslą. Vakare, Jau
nimo namuose įvyko iškilminga sueiga, o 
po to vakarienė ir minėjimas. Sueigos me
tu 7 sesės ir trys broliai buvo pakelti į sen
jorus bei tikrąsias nares. Iškilmingą suei
gą ir vaišes pravedė fil. A. Dundzila. Pa
grindinę vakaro kalbą pasakė fil. Br. Kvik
lys, papasakodamas apie akademikų rezis
tencinį veikimą Lietuvoje okupacijos me
tais. Buvo pristatytas naujasis A.S.S. pir
mininkas Edmundas Korzonas ir jam savo 
pareigas perleidęs Eug. Vilkas. Šventė 
baigėsi linksmais šokiais bei dainomis.
* Lapkričio 6d., A.S.S. metinės šventės 
proga, šios kandidatės buvo pakeltos į 
tikrąsias nares: L. Gasiūnaitė, R. Grauži- 
nytė, D. Kriščiūnaitė, V. Kriščiūnaitė, A. 
Poškaitytė, L. Roz.:ikaitė ir N. Linkevi
čiūtė. į senjorus pakelti: V. Demereckis, 
E. Kulikauskas, ir E. Zigaitis.
* Senj. Rimas Cinką buvo išrinktas 
Korp! VYTTS Čikagos skyriaus vadovu.
* Fil. Gražina Musteikytė gavo magis-
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tro laipsnį mikrobiologijoje Čikagos uni
versitete. Gražina yra L.S.S. narė nuo 
1945 m., “Aušros Vartų” tunto vadijos na
rė, 1958 m. apdovanota Tėvynės Dukros 
žymeniu; 1959 metais pakelta į paskauti- 
nū'ikes. Dvejus metus ji buvo A.S.S. cen
tro valdybos narė ir šiuo metu yra aktyvi 
filisterė.

CLEVELAND’E

* Cleveland’o F.S.S. valdyba pasiskirs
tė pareigomis: fil. R. Minkūnas-pirm., senj. 
P. Petraitis-sekr., ir fil. M. Leknickaitė-ižd.
* Spalio 25 d., S.S.S. .ir F.S.S., valdy
bos turėjo bendrų posėdį. Svarbiausias 
punktas* buvo metinės A.S.S. šventės ren
gimas. Nutarta tai surengti per studentų 
sąjungos suvažiavimą, per akademikų vaka
rą, kuris įvyks ketvirtadienį, lapkr, 24 d.
* Fil. dr. Steponas Matas išrinktas A. 
S.S. Clev. skyriaus pirmininku.

* Spalio 30 d-> A.S.D. “Šatrijos Raga
nos” Dr-vės narės dalyvavo su vėliava Cle
veland’o “Ne ngos” tunto dešimtmečio mi
nėjime — iškilmingoj sueigoj.
* Trys aktyvios “Neringos” Tunto va
dovės ir A.S.D. narės buvo apdovanotos 
vyresniškumo laipsniais. Tuntininkė pask. 
t. n. N. Mockuvienė pakelta į skautirf nkes, 
’ ^rnetė tunto adj. fil. A. Gelažytė į pas- 
.autininkės laipsnius.

LOS ANGELES

* A.S. S. Los Angeles skyrius metinę 
šventę iškilmingai paminėjo lapkričio 5 
dieną. Iškilmingoje sueigoje tikrosios na
rės pasižadėjimą davė ir A.S.D. spalvas 
gavo Aldona Avižienytė, Aliutė Grigaliū
nienė ir Regina Aukštkalnytė. Progai pri
taikytą paskaitą skaitė fil. Liūtas Grinius. 
Minėjimas bagtas kavute su linksma prog
rama. Minėjime dalyvavo virš 30 asmenų 
— ir iš vyresniųjų ir jaunųjų akademikų.
* Visuotinė Los Angeles A.S.S. sky
riaus ir A.S. Ramovės sueiga įvyko lap
kričio 20 dieną. Sueigoje buvo svarstyti 
metų veiklos klausimai ir išrinktos naujos 
valdybos. Studentų Skautų S-gos pirminin
ku išrinktas fil. Gytis Kvedaras, A.S.D. 
vadove — t.n. Aliutė Grigaliūnienė, Korp! 
VYTIS vadovu — senj. Gidas Radvenis. 
Filisterių Skautų S-gos pirmininku išrink
tas fil. Valentinas Varnas.
* Padėkos Denos savaitgalyje San Ber
nardino kalnuose, prie Arrowhead ežero 
įvyko Los Angeles skaučių ir skautų va-

•L.S.S. kataliku skautu kapelionas 
kun. dr. V. Cukuras.

G. Peniko nuotr.

dovų kursai, kurie tęsėsi tris dienas. Kur
suose dalyvavo 23 asmenys, vadovavo Pa- 
cifiko rajono vadas fil. M. Naujokaitis. 
Pašnekesius pravedė fil. M. Naujokaitis, 
ps. R. Dabšys, fil. J. Navickas, senj. G. 
Radvenis, fil. A. Avįžienis. Be pašnekesių, 
pavyzdinės sueigos, skautiški žaidimai, 
sportas ir linkcmi laužai. Kursų ūkio va
dovas buvo fil. G. Kvedaras, virtuvę nuo
širdžiai globojo ponia Mikuckienė.

NEW YORKE

Filisteriu Skautų Sąjungos New Yorko 
skyrius pasiuntė prezidentui Eisenhoweriui 
telegramą, reikalaudamas, kad Chruščevo 
norai svarstyti Jungtinėse Tautose kolo- 
nizmo klausimus yra girtini ir todėl Jung
tinėse Tautose turi būti iškeltas ir sovietų 
pavergtų tautų klausimas. Šiandien Lie
tuva yra pavergta sovietinio kolonizmo ir 
todėl prezidentas prašomas paremti Chruš
čevo reikalavimą pasmerkti kolonizmą ir
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SUMUSTINIS

VAKARAS OPEROJE 

(Arba apie tai, kaip mes* patapome kultūringais) 

‘Mario’ Remus

Aną dieną, po gero “brouhaha” faraono Tutankhameno garbei (ilsėkis 
ramybėje, solenizante), paskutiniame EI Fundadoro lašams slindančiai ųu- 
sl’nkus į laikino poilsio vietą, mes, nei iš šio nei iš to, nutarėm pasidaryti 
kultūringais. Ne tai, kad mes būtumėm buvę nekultūringais gimę. Visai ne. 
Mes gimėm kultūringai, tačiau mūsų mieste, prasidėjus rudenin am bendra
vimo sezonui, kultūra yra paliekama truputėli šalyje, arba, kitaip tariant, 
užkulysyje.

Šia proga, mes, kel’os narsios ir avangardiškai nusiteikusios dvasios, pa- 
siryžome šį kultūrinį nuosmukį pakelti ir atstatyti į aukštumas pasiekiamas 
tiktai Wagneriškų sopranų ar Vienos berniukų choro balsų. (O, kilnus ir 
taurus pasiryžime!).

Be abejo, logiškai tą reikalą analizuojant, jei yra norima išgirsti Wag- 
nerišką sopraną, geriausias būdas tai atlikti yra nueiti ir pamatyti kokią nors 
Wagnerio operą, daleidžiant, kad tokia yra kur nors statoma (kur nors, šia
me atvejy, reiškia čia, o ne, daleiskim, La Scaloje, Milane).

Po kelių vakarų, stipriai pasistiprinę itališkų valgių (mat pamiršome, 
kad Wagneris ne italas), atsiradome operos rūmuose. Atsiradome yra kla- 
dinantis terminas, nes mes iš tikrųjų neatsiradome lyg iš mėnulio nukritę, 
bet preciziška: ir planingai tenais nuėjome, keistu sutapimu, savų nuosavų 
kojų pagalba. Tarp kitko, tą faktą, kad kojos gali būti naudojamos ne vien 
tik gazo pedalio ir stabdžių spaudimui, pastebėjome jau seniau, tik nedrįso- 
me vieša’ apie tai kalbėti.

Opera vadinosi, atsiprašant, “Die Walkuere”. Nerašysiu, ką salėje da
rėm iki pakilo uždanga, bet, reikia tikėtis, elgėmės kultūringai :r nevaikščio
jom aplink badydami pirštais ir sakydami: “k’ek čia daug ponų, kokie jie 
visi gražūs”.

Uždangai pak lūs, scenoje pamatėme Hundingo (čia tai jau kvepia šu
niška ) namo vidurį, į kurį, atsivėrus durims, staiga įgriuvo toksai urvinio 
amžiaus laikų žmogus ir sustaugęs siaubingu tenoru, sugriuvo vidury ąslos.
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Tuo laiku šalia mūsų sėdinti poniutė sumurmėjo: “Dieve mano, jis visiškai 
plikas”. Poniutė, aišku, truputį klydo ar gerai neprimatė, nes į scenų niekas 
neina plikas, o š’s specimenas tikrai turėjo užsivilkęs apvalkalą, kurį, nesu
randant geresnio apibūdinimo, galima būtų pavadinti kailiniu Bikini. (Jei 
būtų turėjęs dar kuoką, būtų buvęs puikus dinozaurų medžiotojas).

Operoje yra taip sutvarkyta, kad jei yra vienas solistas scenoje ir jis 
guli ir nedainuoja, kas nors turi įvykti. Užtai mes visai nenustebom, kai į 
sceną kariškai įdardėjo kaž kas tai panašaus į moterį ir pradėjo trypčioti ap
linkui gulintį Siegmundą nes taip tas urvinis žmogus buvo šaukiamas mamos, 
prileidžiant, kad tokią jis iš viso turėjo). Mes, naudodami mokslinę deduk
ciją, priėjome išvados, kad tas trypčioj mas negalėjo būti indėniškas lietaus 
šokis, nes viduje namo paprastai nelyja ir visai nėra reikalo, kad lytų (išsky
rus atvejį, jei yra reikalingas- dušas). Staiga šitas moteriškas sutvėrimas pra
dėjo staugti, tik nežinia ar už pinigus ar iš skausmo, ir baisiai išgąsd’no Sieg
mundą, kuris iš baimės užsikorė ant stalo. Matyt, kad jį išgąsdino ir dar kaž 
ką, nes tuo momentu scenoje pasirodė drūta būtybė nuo galvos iki kojų ap
sikarsčiusi kailiais. Susekėm, kad čia buvo tos moters arba tėvas arba bro
lis arba vaikas, nes jis piktai pradėjo bliauti ant Siegmundo. Deja, Siegmun- 
das neišsigando, nes jis užbliovė atgal ir išsitraukęs kalaviją iš medžio, tur
būt kardąmedžio, pasiuntė dručkį, aišk’ais terminais, po velnių. Anas, pri
remtas tokių aštrių argumentų pre sienos, be fanfarų apleido sceną.

Galų gale, Siegmundas ir Sieglinde (nes taip, mes nutarėm, ją šaukė 
Siegmundas) pasil'ko. vieni. Sieglinde apsiverkė, po to Siegmundas nuliejo 
ašarą ir atidengė faktą, kad ji buvo jd tikro brolio tikra sesuo, todėl jis įtarė, 
kad ji jam buvo irgi giminė. Tada, vėl nei iš šio nei iš to apleido sceną, at
seit, išklydo į platų pasaulį.

Uždangai nukritus, ir mes nubraukėm po mažą ašarėlę, nevisai patys 
žinodami dėl ko. Turbūt iš kultūros. . . Ak, vis dėlto kokie kultūringi ir senti
mentalūs buvo tie urviniai Wagnerio žmonės!

Jei galvojat, kad opera tuo ir pasibaigė, visiškai klystat, nes buvo dar 
du aktai, per kuriuos, dar daugiau priėjo staugiančių būtybių, kurios rėkė, 
plėšėsi, mėtėsi ietimis, degė ant laužo, jodinėjo nematomais arklia s ir vi
saip kitaip ėjo iš galvos, aišku prie muzikos, tik prie muzikos. Gaila tik, kad 
ir mes suklydome ir pamanę, kad opera jau baigta, buvome išėję ir nieko ne
matėm.

Nereikia minėti, kad po šios operos turėjome ilgas ir kultūringas dis
kusijas. Apžvelgėme šį šedevrą iš muzikinio taško, dramatinio taško, ir, net
gi, iš egzistencinio taško, tik galas žino, kaip ten išėjo, kad diskusijas pabai
gėm su moterišku elementu, kuris, turėjo daugiau sąryšio su vynu ir daina 
negu su opera.

Ir taip mes vėl tapome kultūringais. O jei kas nors su tuo nenorės su
tikti, mes esame pilnai pas rengę tokiems žmonėms, jų žodžius sugrūsti at
gal į jų burnas, kad ir pro sukąstus dantis.

%
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EDAKTORIAUS PUSLAPIS

Mieli Skaitytojai!
Šis numeris yra paskutinis- prieš Šv. Ka

lėdų šventes. Su šiais puslapiais visos re
dakcijos ir administracijos vardu švenčių 
proga siunčiu nuoširdžius linkėjimus vi
siems MŪSŲ VYČIO skatytojdms. Tegu 
vidinė šventinė nuotaika aplanko Jus vi
sus ir tegu atneša daug gražių asmeninių 
išgyevnimo momentų. Taigi, linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Sekantis M.V. numeris (1960 — Nr. 6) 
pasirodys pirmosios Naujų Metų savaitės 
metu. Tame numeryje redakcijai bus ma
lonu skaitytojams pristatyti naujus 1960 
metų Akademinio Skautų Sąjūdžio Jauni
mo 'Literatūros Konkurso laimėtojus. Šalia 
premijuotų dalykėlių tame numeryie žada
me parodyti ir daugiau jaunatviškų kūry
binių pasireiškimų.

Didelė padėka tenka šų metų Jaunimo 
Literatūros Konkurso mecenatams, kurių 
įiėka Akademinis Skautų Sąjūdis galėjo 
paskirti premijas. Jų pavardės buvo at
spausdintos praeitų metų paskutinio M.V. 
numerio puslapiuose. Redakcija tikisi, kad 
naujųjų rėmėjų dėka 1961 metais bus ga
lima paskelbti trečiąjį Jaunimo Literatū
ros Konkursą.

Redakcijai kelis kartus teko išgirsti, kad 
skaitytojai nedrįsta bendradarbiauti M. V. 
puslapiuose, nebent jie yra kviečiami — re
dakcijos prašomi. Noriu pabrėžti, kad šio 
leidinio puslapiai yra atviri visiems skai
tytojams. ir todėl kviečiame visus drąsiai 

ir kuo gausiau šiuose puslapiuose bendra
darbiauti. Skaitytojų nuomonės, komenta
rai, nuotraukos aprašymai bei straipsniai 
yra visuomet laukiami.

Baigiasi kalendoriniai metai, baigiasi ir 
M. V. biudžeto metai. Dėkojame visiems, 
kurie savo prenumerata bei aukomis parė
mė MŪSŲ VYTį materialiai. Neesame lin
kę dėkoti tiems, kurie turėjo gerus norus, 
bet bet tinkamos paramos žurnalui neati- 
davė. Baigiant, tačiau tikimės, kadi sekan
čių metų bėgyje galėsime didesniam skai- 
tytojiį skaičiui padėkoti už tverkingai su
mokėtas prenumeratas bei sudėtas aukas. 
Naujų Metų pradžioje bus paskelbtas 
1961 metų MŪSŲ VYČIO prenumeratų rin
kimo vajus. Tikimės, kad prie puikaus to 
vajaus pasisekimo visi sąžiningai prisidė
site.

Artjant Kalėdų šventėms, A.S.S. dr. 
VYDŪNO VARDO STUDENTŲ ŠALPOS 
FONDAS vėl išleido tikrai gražias ir visai 
naujas atvirutes. Kviečiame visus skaityto
jus kuo gausiau ir aktyviau prisidėti prie 
šių atviručių platinimo. Fondo lėšos yra 
naudojamos lietuvių studentų šalpai ir Li
tuanistikos Studijų parėmimui — Litua
nistikos stipendijoms. Redakcija itap pat 
nori priminti, kad studijuojantis jaunimas, 
kuris norėtų pasinaudoti šalpos fondo sti
pendijomis, gali kreiptis šiuo adresu: A.S. 
Vengris , 21 E. Van Buren St., Chicago 
5, Illnois.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ

METŲ VISIEMS SKAITYTOJAMS LINKI

MŪSŲ VYČIO Redakcija ir Administracija
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Viršelis'. Aldonos Simuty t ės. Tai vienas iš darbu, atsiustu 
dr. Vydūno šalpos Fondui leidžiamom Kalėdinėm atvirutėm.
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