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LIETUVIŲ KULTŪROS IŠLIKIMAS TREMTYJE

Jūra Gailiušytė

Lietuvių tautos didelei daliai atsidūrus tremtyje, iškyla labai daug 
įvairių gyvenimo ir išsilaikymo problemų. Materialinės pragyvenimo ir įsi
kūrimo problemos buvo greitai išspręstos,ypatingai Amerikoje ir Kanadoje, 
nes ten yra geros ekonominės gyvenimo sąlygos. Susipratusiai sąmoningai, 
lietuvių inteligentijai rūpi kiti labai svarbūs klausimai, būtent, išlikimas 
lietuviais tremtyje, išlaikymas savo kultūros ir nesutirpimas į vieną Amerikos 
ar kitos tautos katilą, išauklėjimas susipratusio lietuviško jaunimo ir t. t. 
Vienas iš šių svarbių klausimų — ar gali lietuvių kultūra išlikti tremtyje 
ir kaip, jeigu gali ■—bus nagrinėjamas šiame straipsnyje.

Kultūros sąvoka
Kultūros sąvoka pačia pirmąja prasme paimta iš lotynų “cultura” reiškia 

žmogiškąją kūrybą. Plačiausia ir grieščiausia prasme kultūra yra gamtos 
perkeitimas ir patobulinimas. Šia prasme kultūrą apima ne tik medžiagines 
vertybes, kaip miestus, fabrikus, mašinas ir kt., bet ir dvasines gėrybes ,kaip 
meną, filosofiją, religiją, mokslą, moralę ir kt.

Vakarų Europoje kultūra reiškia žmogaus dvasinį gyvenimą, pasisavi
nimą augštų vertybių. Vokiečių katalikų filosofo G. Grunwaldo aptarimu, 
kultūra yra darbas tiesai, gėriui, grožiui ir visa tai, kas tuo darbu pasiekiama. 
Pagal Grunwaldą, kultūra apima visa tai, kas tenkina žmogaus dvasinius
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reikalus ir kur pasireiškia dvasinės krypties kūryba, kaip mokslas, menas, 
moralė, šventumas. O visa tai, kas tarnauja biologiniams bendruomenės rei
kalams patenkinti, kaip prekyba, susisiekimas, gyvenimo patogumų įrengimai, 
gamtos turtai ir jos jėgų išnaudojimas, reiškia tik civilizaciją.

Amerikiečiai kultūrą supranta kita prasme, dažnai net keliomis pras
mėmis. Pirma, “kultūra” reiškia gerą skonį, gerą išsilavinimą. Antra, antro- 
polokijoje ir sociologijoje jie kultūra vadina visa tai, ką tauta turi sukūrusi 
ir išlaikiusi, kas vienos kartos perduodama kitai. Trečia, filosofijoje kul
tūros žodis vartojamas europiečių kultūros ir civilizacijos prasme, nedarant 
tarp jų skirtumo.

Lietuviui, atvykusiam į JAV, tenka susidurti su šiuo kultūros supratimu 
ir įvairiais kultūros savotiškumais. Be to Amerikoje ką vieni laiko kultūra, 
tą kiti laiko civilizacija ir atvirkščiai.

Lietuviai tremtiniai tačiau yra V. Europos kultūros žmonės. Jie save 
skaito, kaip ir visi europiečiai, “augštojo” tono kultūros. Šis terminas atsirado 
V. Europoje, kada mokslininkai studijavo egzotiškų, “primityvių” kraštų 
gyventojus, ir palyginę savo kultūrą su primityvių žmonių kultūromis pas
tatė jas žemiau savos. Tuo įsišaknėjo populiari “augštojo” tono kultūros 
sąvoka.

Kultūra yra visur ten, kur žmogus pakyla augščiau juslinio suvokimo, 
kur jis sudvasina, perkeičia pasaulį ir daiktus. O tai atsitinka visur ir visada- 
Ir tuo būdu kultūra yra visada surišta su istorija. Žmogaus istorija susifor
muoja laiko tėkmėje. Ji yra žmogaus pėdsakai, kuriuos jis palieka po savęs 
kaip medžiaginį progresą ar kaip dvasinius lobius.

Čia iškyla klausimas, ką galima vadinti kultūringu žmogumi, ir ką tuo- 
frnet augštos kultūros žmogumi ? Kultūringas žmogus yra tas, kuris sugeba 
suprasti ir gerbti tikrąsias kultūros vertybes ir dirbti ir gyventi pagal šį 
supratimą. Šiame kultūros supratime yra įvairūs laipsniai. Geriausiai kokią- 
nors kultūros sritį žino tos srities specialistas. Bet negana kultūringam žmo
gui suprasti tik tą vieną sritį. Kultūringas būdamas jis moka suderinti ir 
suprasti visas kultūrines vertybes — mokslą, meną, religiją, moralę ir kt. 
Augštos kultūros žmogus yra ne tai pat, kas kultūringas žmogus. Aug
štos kultūros žmogus bus tas, kuris žinos visų augštųjų vertybių lai
mėjimų pagrindus ir reikalavimus specialioje vertybių sistemoje (mene, reli
gijoje, moksle). Antra žymė augštos kultūros žmogaus yra ta, kad jis žino 
sąryšį ne tik vienoje specialioje šakoje, bet žinos kiekvienos specialios ver
tybių sistemos sąryšį su kitomis vertybių sistemomis ,ir sugebės nustatyti 
hierarchinę vertybių tvarką. Jis pasisavina šias vertybes ne tik protu, bet 
kartu ir pragyvena jas kaip išvidinius reikalavimus bei normas ir tuo būdu 
yra vieningas savo mintimis, norais ir jausmais. Lietuviai, būdami Europie
čiai, skaitomi su augštos kultūros žmonėmis, tačiau negalima tai pasakyti 
apie visus lietuvius.

Kultūra labai rišasi su tautos gyvenimu. Kultūra yra tas pagrindas, 
kuris atitinkamą bendruomenę sutelkia į tautą, o tauta yra kultūros vertybių 
išlaikytoja ir įkvėpėja. Yra neįmanomas joks kultūros išlaikymas ir jos kili
mas, jei nyksta tauta, smunka jos egzistencija. Todėl lietuvybės išlaikymas 
yra pirmas reikalavimas lietuvių kultūrai tobulėti, kilti ir išlikti. Lietuvybės 
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Prof. Į g. Končiaus medžio drožiniai

ir lietuvių kultūros išlaikymas yra beveik vienas ir tas pats darbas. Žino
ma, vien lietuvybę išlaikyti negana, nes kultūra tuo pačiu laiku turi kilti, 
ne tik išlikti lietuvių visuomenėje. Kultūra vietoje nestovi, ji arba kyla, arba 
žlunga.

Tautinė kultūra
Tauta yra ne vien kraujo bendruomenė, ji kartu ir dvasinė bendruomenė, 

o į dvasinę bendruomenę įaugama. Įaugti į tautą ne kitaip kaip įaugti į jos 
kultūrą. Kultūra yra tautos siela, pagal dr. J. Grinių. Žmogus gali gimti tėvų 
tautoje, o įaugti į kitos tautos kultūrą ir tuo bus kitos tautos žmogus. Lie
tuviu būti yra daugiau, negu tik būti gimusiam iš lietuvių tėvų. Senesnie- 
siems lietuviams yra dabar lengva sakyti gimiau lietuviu, būsiu lietuviu ! 
Bet jaunimas gimęs lietuvišku turi būti išauklėtas ir išlavintas lietuviškai, • 
kad jis liktų lietuvišku.

Lietuvių kultūra yra t-urtinga ir verta išlaikyti. Savaime aišku, kad šią 
kultūrą reikia išlaikyti tremtyje ! Ankstyvesnių kartų lietuviai yra davę pa
ruošiamuosius darbus, priemones, ir iš viso kultūrinę praeitį. Dvasinė mūsų 
kultūra sukurta per amžių bėgį yra skirtinga nuo kitų tautų kultūrų, o ypa
tingai nuo tos, kuri gimsta augštos civilizacijos aplinkoje, kaip pvz. Amerikoje. 
Nors mūsų kultūros pagrindas yra liaudiškas, bet ši kultūra yra daugelio,.? 
amžių patirties dvasinių vertybių atranka, nuskaidrinta krikščionybės švie
soje. Joje mes gėrimės labai giliu lietuvių religingumu, teisingumu, natū
raliu nuoširdumu ir noru būti geru žmogumi. Augštoje civilizacijoje dvasinės
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vertybės neturi tokios palankios dirvos, nes tuo atveju daugiau rūpinamasi 
materialinę gerove.

Lietuviai paprastai užleidžia vietą toms vertybėms, kurios yra bendros 
visai tautai. Tautos, valstybės, Bažnyčios reikalai, visuomenės gerovė yra 
lietuviui svarbesni už individo reikalus. Amerikoje yra kitaip. Čia respek
tuojama Individualūs reikalai ir statomi augščiau bendrų tautos vertybių. 
Lietuviai, kaip ir visi europiečiai yra linkę daugiau į kontempliaciją, gilius 
svarstymus, didelį objektyvumą, o amerikiečiai nesigilina į galvojimą ir ne
pasižymi kontempliacija. Jiem rūpi ateities pažangumai, nauji patogumai 
ir kita.

Lietuvis, augdamas Lietuvoje, įaugo į lietuvių kultūros dvasią, į jos 
vertybes, kurios tapo neišskiriama jo dvasinio gyvenimo ir pasaulėžiūros 
dalimi. Įėjęs į kitą kultūrą jis randa kitą dvasią, kitas vertybes, kitą gyvenimo 
nuotaiką, kurios sudaro naują gyvenimo atmosferą. Ta atmosfera gaubia jo 
darbą, jo visą judėjimą. Lietuviui yra nelengva pereiti į šią naują kultūrą, 
bet jis yra priverstas aplinkybių nors dalimi prisitaikyti. Žmogus pajunta 
krizę savyje, nes jis mato, kad visa kas jam brangu, su kuo jis augo ir uė 
ką jis kovojo, netelpa į naują pasaulį ir jo kultūrą. Žmogus natūraliai pasi
priešina tam, kas jam svetima.

Beveik kiekvienas Lietuvoje užaugęs lietuvis pergyveno šią krizę atvy
kęs į svetimą kraštą ir, aišku, daugumas pasirinko lietuviybės kelią- Bet yra 
daug tokių lietuvių, kurie perėjo į amerikonizmą ir prarado savo tautinę kul
tūrą. Naujos kultūros jie nepasisavino, nes į ją pereiti neįmanoma. Į kul
tūrą reikia įaugti nuo mažens. Šie suamerikonėję lietuviai liko be jokios 
kultūros. Tie kurie pasiliko lietuvybės kelyje taip pat ne visi rūpinasi tau
tinės kultūros išlikimu. Tarp lietuvių yra daug šviesaus idealizmo ir gražios 
iniciatyvos pavyzdžių, tačiau šalia jų — apatija, rezignacija, nuovargis, tin
gėjimas, ambicijos, įsipolitikavimas, negatyvumas, abejingumas, turtėjimas, 
amerikonėjimas ir daug kitų. O kultūrai augti ir bręsti reikia entuziazmo, 
idealizmo, užsidegimo.

Tautinę kultūrą išlaikyti reikia, jeigu norime iš viso išsilaikyti kaip lie
tuviai ir atsižymėti kaip lietuviai kitų tarpe. Tautinę kultūrą išlaikyti ir ją 
toliau kurti nėra vien tik lietuviškumo reikalas, juo labiau nėra tik primesta 
pareiga, bet yra mūsų žmogiškosios esmės, mūsų asmenybės išlaikymo-klau
simas, nes kultūra yra taip susijusi su žmogaus dvasia, kad ji formuoja žmo
gaus asmenybę.

Kadangi lietuvių tauta tremtyje yra tik maža dalis visos tremtinių ben
druomenės, jei ji nori išlaikyti savo tautinę kultūrą, jai reikalinga didelė 
drausmė ir išvidinė vienybė. Todėl kiekvienas lietuvis turi turėti tvirtą nu
sistatymą būti augštos kultūros žmogumi ir auklėti savo vaikus tokiais. O 
visa tauta gali tuomet sukurti augštą tautinę kultūrą, jeigu lietuvių tauta, 
kaip tauta egzistuos. Ugdyti žmones su augšta kultūra turėtų būti svarbiau
sia mūsų mokyklų ir visos bendruomenės uždavinys. O kultūros pagrindai 
visada yra tautiniai ir tokie jie visada buvo. Tarptautinės kultūros niekad 
nėra buvę. Lietuviais išlikdami ir ugdysime tautinę kultūrą.

Tautos kultūra yra atremta į pačią tautą- Į kultūrinį veiksmą ir gyvenimą 
turi būti traukiama visa tauta, visa lietuvių bendruomenė. Tautinė kultūra 
yra pagrindinis mūsų puolimo ir gynimosi ginklas, todėl reikia viską daryti,
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kad jis neiškristų mums iš rankų. Tai irgi yra visos tautos reikalas, o ne 
vien atskirų individų. Lietuviškoji bendruomenė su savo institucijomis, su
daro sąlygas tautinei kultūrai išlaikyti ir žmogiškajai asmenybei apsaugoti 
ir tapti vertais nariais pasaulio tautų šeimoje.

Konkrečiai kalbant visa tautinė kultūra yra išlaikytina, bet pagrindiniai 
dalykai, kurie turėtų būti išlaikyti yra šie: 1. krikščioniškoji kultūros orien
tacija, 2. lietuviškumas: lietuvių kalba, lietuviškosios tradicijos ir papročiai, 
lietuviškoji kūryba, 3. kultūrinis interesas ir kultūrinis aktyvumas: meni
ninkų ir mokslininkų kūrybingumas, 4. organizuotumas ir bendruomenišku
mas, 5. idealistinis nusiteikimas ir prisirišimas prie svarbiųjų vertybių: su
materialėjimas žlugdo žmoguje tautišką, religinį ir kultūrinį interesą.

Visas darbas, kuris vyksta lietuvybei ir kultūrai išlaikyti turėtų vykti 
vieningoje dvasioje. Žmogus turi kurti kultūrines vertybes vienybėje su tau
ta ir pagal tautos gyvenimo supratimą. Būdami mažos tautos nariai visi 
lietuviai turėtų sugyventi broliškoje nuotaikoje. Visokie suskilimai, įskun
dimai, įvairūs ginčai yra labai žalingi visos bendruomenės nuotaikai. Kiek
vienas lietuvis yra svarbus ir reikalingas lietuvybės darbuose. Kiekvienas 
lietuvio darbas turėtų būti suderintas su tautos siekimais. Pagal šį dėsnį jis 
turėtų tvarkyti visus savo darbus- Tuo būdu viskas būtų daroma lietuvybės 
labui ir rečiau pasitaikytų kenksmingų įvykių bei darbų. Atsimindamas 
šiuos dėsnius kiekvienas lietuvis prisidės prie kultūros išlaikymo ir tuomet 
lietuvių kultūra negalės nusmukti, tauta išnykti.

Daugumas šių minčių tinka lietuviams tremtiniams užaugusiems ir išau
klėtiems dar Lietuvoje, būtent senesniems lietuviams, kurie kuria šeimas 
tremtyje. Jiems ir iškyla svarbiausias šio straipsnio klausimas — kaip išlai
kyti lietuvybę jaunime, kaip jaunimas išlaikys lietuvių kultūrą, jeigu jau 
dabar labai daug studentų ir moksleivių nebekalba lietuviškai ir nebedaly- 
vauja lietuvių visuomenėje ?

Kaip buvo anksčiau minėta tauta nėra tik kraujo bendruomenė ir gimti 
lietuvių šeimoje nereiškia, kad tas vaikas bus lietuvis- Kultūra yra tas pa
grindas, kuris sutelkia žmones į tautą. Žmogus gali gimti tėvų tautoje, o įsi
jungti į kitą tautą pasisavindamas jos kultūrą. Lietuviu būti yra daugiau negu 
tik gimti juo. O tautybė nėra paveldima, kaip nėra paveldima kultūra. Lietu
viu išlikti reikia įsijungti į tautą, būtent įaugti į lietuvių kultūrą. Čia ir yra 
kiekvieno lietuvio tėvo pareiga — vaiką įugdyti į lietuvybę, į lietuviškąją 
kultūrą.

Nepakanka įkalti vaikui, kad būdamas lietuvis, jis privalo tokiu išlikti. 
Šią pareigą vaikui neįkalsi. Visų pareigų pagrindas yra meilė, o meilė nėra 
įpareigojama. Meilė yra įžiebiama ne argumentais, kad lietuvių tauta yra 
vertinga savo kalba ar senumu, bet savaime lietuvybės meilė įsižiebs, jeigu 
joje bus įaugta nuo mažens. Dėlto reikia rūpintis ne pareigos įkalimu, o 
lietuvybės įugdymu, Lietuvos meilės įžiebimu.

Svetimam krašte užaugęs vaikas, išauklėtas svetimoj aplinkoj, išmokin
tas svetimoj mokykloj, savaime sutampa su svetimo krašto gyvenimu. Bet 
jam šie vadinami “svetimi” dalykai yra savi, nes jis iš šios tautos yra viską 
gavęs, ir Lietuva jam šiuo atveju yra svetima, nes ji jam nieko nedavė ir 
jis jos nepažįsta-

Šitokioj aplinkoj Iškyla klausimas kaip vaikas gali išaugti lietuviu, tėvų
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Pašnekesys Los Angeles skautu vadovų kursuose, 1960 m. Padėkos Dienos savaitgalyje. 
San Bernardino kalnuose

> > i

tautos gerbėju. Yra vienas kelias — juos jugdyti į lietuviškąją kultūrą. 
Tauta yra ta pati su tautos kultūra, o kaip jau buvo minėta, kultūra yra ta 
pati su žmogiškąja būtimi, su jo asmenybe.

Daug kas mano, kad vaikus jugdyti Į lietuviybę užtenka juos išmokinti 
lietuviškai kalbėti. Kalba yra priemonė į lietuvybę, bet ne jos branduolys. 
Tokia lietuvybė, kuri remiasi kalbos mokėjimu yra ne atspari ir baigiasi 
su sekančia karta.

Lietuvybė yra daugiau negu lietuvių kalba. Lietuvybė yra trys pa
grindiniai dalykai. Pirma, ji yra lietuvių tautinis charakteris pasireiškiąs 
mūsų gyvenime ir papročiuose. Antra, ji yra istorija, kaip mūsų valstybinis 
bei apskritai visuomeninis gyvenimas. Trečia, ji yra kultūrinės vertybės, 
kaip moksliniai laimėjimai, literatūros, meno, ir muzikos kūriniai.

Skurdus gyvenimas ir kančia formavo mūsų tautinį charakterį. Šie 
veiksniai išugdė lietuvį ne vergą, o gilų žmogų. Atsidūrus svetimame krašte 
išlikęs tautinis charakteris tėvuose motyvuoja vaiką būti tokiu pat kaip tė
vai.

Per istoriją dabarties kartos susieina su amžių praeitimi. Istoriniai did
vyriai žadina individą ryžtis ir jį riša ištikimybė savo tautai.

Pagaliau kultūra yra objektyvuota mokslo, filosofijos, literatūros ir 
meno kūriniais- Nors kultūra yra universali, laimėta visos žmonijos, tačjau 
kiekvienas žmogus eina į ją per atskiras tautas. Ta tauta, kuri jam perduoda 
kultūrą, tampa jam savąja. Su tos tautos laimėjimais jis visų pirma suauga 
ir jie pripildo jo dvasią. Tai matome, kad lietuviais išaugtų, vaikai turi
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patys, kiekvienas asmeniškai Įaugti Į lietuvybę.
Iškyla klausimas kaip galima vaikams padaryti savą lietuvių kultūrą ? 

Dažnai atsakoma, kd per lietuvišką mokyklą ir lietuvišks organizacijas. Bet 
čia ir yra ta dižioji klaida, nes lituanistinės mokyklos ar lietuviškos organi
zacijos, kurios gal tik vieną kart savaitėje veikia, negali vaiką įugdyti Į 
lietuvybę. Jos yra tik antraeilės priemonės ir pagelbininkės lietuviškai 
šeimai. Tik šeima, tas pagrindinis visuomenės branduolys, gali išsaugoti 
lietuvišką kultūrą ir vaikus išugdyti lietuviais. Lietuviška šeima yra pirmas 
pradas mūsų naujosios kartos paruošime. Vaikas daugiausiai laiko pralei
džia šeinąoje prieš einant mokyklon, ir todėl jis turi būti auklėjamas lie
tuviškoje dvasioje. Koki išaugs vaikai, jie liudys kiek tėvams rūpėjo lie
tuvybė.

Nuo pat mažens vaikas turi būti auklėjamas tik lietuviškai. Priešmokyk
linio amžiaus vaikams daug kas lieka visam laikui ir tuomet jų dvasia iš
ugdoma lietuviška arba amerikoniška. Šeimoje turi būti palaikomas, kiek 
galima, lietuviškos tradicijos ir papročiai. Nuo mažens vaikui reikia drau
gauti su lietuviškai kalbančiais draugais ir mokinti jį melstis tik lietuviškai. 
Šeimoje turi būti atviros durys lietuviškai spaudai ir knygoms.

Didelis dėmesys turėtų būti atkreiptas į lituanistinį švietimą pradžios 
mokyklose- Svarbu, kad vaikas eitij į lietuvišką vaikų darželį, kur bendrus 
pagrindus jis gauna lietuvių kalba. Čia yra katalikiškų parapijų problema. 
Lietuvių visuomenė turėtų atkreipti dėmesį ir organizuoti lietuviškose pa
rapijose lietuviškus vaikų darželius. Bendrai paėmus, lietuviškoji parapija 
yra viena iš didžiausių lietuvybės išlaikymo būdų bei priemonių. Tie lie
tuviai, kurie nepriklauso jokiom lietuviškom organizacijom gali veikti per 
bažnyčią. Be to lietuviškąjam auklėjimui padeda ir lietuviškieji pamokslai 
ir lietuviškas giedojimas.

Daugumas lituanistinių mokyklų tap pat veikia per lietuviškas parapijas. 
Vaikus, žinoma, būtinai reikia leisti į jas, tačiau tėvai mano, kad tik tiek ir 
pakanka. Tėvų pareiga vaikus ne vien į lituanistines mokyklas leisti, bet nti- 
mie patikrinti ar jie ką nors ten išmoko ir padėti jiems namų darbus atlik
ti. Tik mokykla su tėvais bendradarbiaudama atsieks gerų rezultatų-

Šalia lituanistinio švietimo nemažesnės reikšmės turi įvairios lietuviškos 
organizacijos. Ateitininkų, skautų, vyčių, neo-lituanų, sporto ir kitos organi
zacijos yra lietuvybę ugdančios institucijos, kurių tiesioginiai ar netiesio
giniai tikslai ir yra puoselėti lietuviškąją kultūrą. Šiose organizacijose da
lyvaudamas jaunuolis ne tik bendrauja su lietuviais draugais, bet kartu su 
jais dirba lietuvybės darbą, pats ugdydamas savyje lietuviškumą. Dažnai 
visuomenė permažai kreipia dėmesio į šias organizacijas ir permažai joms 
padeda. Visa lietuvių bendruomenė turėtų domėtis visom organizacijom ir 
žinoti ką kiti daro, ypatingai žinoti kaip jaunimas veikia.

Bet negana susirūpinti tik lietuviškuoju auklėjimu. Kad prieauglį iš
saugoti, nepakanka tik tautinę kultūrą išlaikyti- Niekas niešlaikoma taip 
gerai, kaip su negęstančia kūryba. Lietuviškąjame jaunime lietuvybė tik liks 
tada, jeigu jie ją padarys ir savo asmeninio reiškimosi dirva. Visokiems ta
lentams turi būti vietos lietuviškame gyvenime, visų jų kūryba turi būti 
mums įdomi. Be to jaunimas turi būti skatinamas, gal net verčiamas reikštis 
lietuviškos kultūros plotmėje.
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Dar reikia pastebėti, kad nepakankamai dėmesio lietuviai kreipia į ne- 
pramoginę kultūrą — į knygą, į mokslinius kūrinius, nors ir perdaug jų 
nėra kuriama. Be to lietuviai dažnai nesidomi moderniais lietuvių dailinin
kais, rašytojais, muzikais. Tuo atveju daug jų nueina į svetimo krašto 
menininkų eiles ir lietuvius palieka nuošaliai. Reiškia lietuviai turi susirū
pinti ne vien jaunimo auklėjimu, kad juos išugdyti lietuviais, bet ir savimi 
ir savo mažo intereso parodymu lietuviškos kultūros reikalu.

Dabartinė padėtis yra nelinksma. Daug atliekama, bet nedaugelio pas
tangomis. O išlaikyti kultūrą yra ne mažumos reikalas. Tai reikalinga visų 
lietuvių pastangų ir visos lietuvių bendruomenės darbo. Būtų skaudu, jeigu 
tokia vertinga ir graži lietuvių kultūra žūtų. Tad dabar, turėdami laiko ir prie
monių tą išvengti galime savomis pastangomis daug ką padaryti.

Ar būsime taip vieningi ir stiprūs, kad susijungę į vieną bendruome
nę, padarysim sau ir Tėvynei daugiau, negu dabar ? Parodys ateitis. Tad įsi
dėmėkime tuos dažnai giedotus, bet retai įvykdytus Lietuvos Himno žodžius: 

“Tegul Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės 
Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei”. . •

10

Pirmą kartą sueigoj... 
New Yorko ASD kandida
tės klausosi pašnekesio.

D. Alytaitės nuotr.
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VIDUDIENIO SODUOS

Nuklydo mintys — kasdienos piligrimai. Baltu 
vienuolės apdaru nugęso tolumon.
Bet aš senu, pažįstamu keliu atsekęs, 
Vidudienio jas soduose radau.

Rt
Jos tyliomis rankomis užtvindo
Degančių žiedlapių skaudžiai baltas ugnis, 
Jos vėjo burėm medžiais plaukia . . . moja — 
Jų didelės mėlynos akys staiga suliepsnoja: 
atspindįs krantas moja joms ..,
Jo skina saulę, pina ją melsvuos vainikuos — ip saulė 
Sirpsta vainike ir jų delnuos . ..

Kol pašauktos vardu,
Mintys, kasdienos piligrimai, 
Senu pažįstamu keliu sugrįžta atgalios.

Dangui praviro vienišos sidabro akys.
Tarytum vaiko — didelės ir išskaitą mintis.
Šaltais ir abejingais atspindžiais mintyj beprasmio jūros veido

Su miegančių kopų sapnais klajojo ... 
Ir dužo bangomis krantan.

Staiga tos akys buvo pilnos ašarų:
Nustebusios jos sekė 

vainikais pasipuošusius žmones.
Jie vaikščiojo krantais dainuodami bežodę dainą ir 
rinkdami sunkiąsias atspindžių šukes —
Jiems prireikė langų pilims, 
kurias nuo ryto ligi vakaro bežaisdami jie statė smiltyse.

DALĖ KOLBAITĖ

11

11



EUGENIJUS VILKAS —

BROLIJOS VYRIAUSIAS SKAUTININKAS

Brolijos Vyriausio Skautininko pa
reigas 1960. XII. 4 d. iš v. sk. A. Ma- 
tonio perėmė Korp !• VYTIS filisteris 
sktn. E. Vilkas. Su malonumu žvel
giame į naujojo VS stažą bei patyri
mą, kuo geriausios sėkmės linkime 1

Gimęs 1921. III. 29 Panevėžy. Ten 
pat gimnaziją baigė; studijas pradėjo 
VD Universitete 1939 m-, vėliau tę
sė Vokietijoje ir užbaigė 1956 Čika
gos Illinois Institute of Technology 
mąisgtro laipsniu mechaninėj inžineri
joj.

Į skautų organizaciją įstojo 1931. 
Ėjo skiltininko, vyčių būrelio vado pa
reigas. 1940 m. gavo Korp 1 VYTIS 
spalvas. Vadovavo Korp ! VYTIS sky
riui Darmstadt’e. Čikagon atvyko 1949 
ir čia jau pasipylė pareigos, atsakomy
bė, darbai: pirmas skautų vyčių drau
govės draugininkas, MŪSŲ VYČIO 
administratorius, Korp ! VYTIS Cen
tro Valdybos Pirmininkas, ASS CV 
Vicepirmininkas, pirmasis Akademikų 
Skautų Ramovės CV Pirmininkas, LSS 
Tarybos narys, 1957 MŪSŲ VYČIO 
vyr. redaktorius, 1958-1960 ASS CV 
Pirmininkas. Į paskautininkus pakeltas' 
1951, o 1958 m. — į skautininko laipsnį. 
Pernai, korespondencinės sueigos metu, 
buvo išrinktas LSS Vyriausio Skau
tininko pareigoms.

Eugenijaus gyvenimo palydove yra 
akademike skautė, Irena Starevičiūtė. 
Jiedu augina gražią lietuvišką šeimą: 
Gražiną —11 m., Almą — 6 m., Vyte
nį — 3 m. ir Reginą — 9 mėn-

Profesiniai sktn. Vilkas dirba meta
lų virinimo mašinų statybos bendro
vėje. Jo pastangomis, projektais bei 
sumanymais sukonstruktuotos maši
nos jau sėkmingai naudojamos didžių
jų lėtuvų bei raketų statyboje.

Tarnybiniais reikalais Eugenijui 
tenka važinėti po visą Ameriką, tad 
nors sau ir mažai laiko bepasilikda- 
mas, VS tikisi dažniau pasimatyti ir 
palaikyti kuo ne asmeninį ryšį su Bro
lijos vadovais didžiuosiuose JAV cen
truose.
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SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKE — O. ZAILSKIENĖ

Vyr. sktn. O. Zailskienei Seserija pa
tikėjo vairą jau antrą kartą. Vyr. Skau- 
tininkės pareigas ji ėjo 1954-57 me
tais. Savo kadencijos metu turėjo su
sidariusi stiprią, skaitlingą vadiją ir 
gana sėkmingai vadovavo Seserijai, 
tad, kaip sėkminga vadovė, buvo ir 
antrą kartą korespondencinių rinkimų 
keliu iškviesta į šias pareigas.

Skautininke į skaučių eiles įstojo 
būdama jau prad. mokykloje mokyto
ja, Žemaitijoje, 1931 met. Pamilusi 
skautybę ir turėdama dinamišką cha
rakterio gyslelę, atnešė Seserijai dide
lę duoklę. Savo veiklą pradėjo dar 
mišriame skaūtų-čių tunte, Žemaitijo
je. Ėjo šias pareigas: draugininkės, 

skaučių skyriaus vadovės. Vėliau, pra
dėjus veikti broliams ir sesėms atski
rai, ėjo tuntininkės pareigas,

Baden Powelio lankymosi metu 
Lietuvoje 1933 met., vykstančioje’ 
stovykloje Palangoje mūsų Sesė dirbo 
stovyklos ūkio skyriuje. Buvo išvy
kusi į skautų Jambore Latvijoje, kur 
aplankė ir Latvijos skaučių vadę. 
Sktn. Zailskienė dalyvavo ir visoje 
eilėje vadovių stovyklų bei sąskrydžių.

Skau-kė neatsiliko ir kaip mokyto
ja: gilino savo profesines žinias įvai
riuose pedagoginiuose kursuose ir Pe
dagoginiame Institute, Vilniuje.

Karo ginklams nutilus — karui pasi
baigus, Vyr. Skautininke apsigyveno 
Ingolstadt’o pabėgėlių stovykloje, kur 
suorganizavo “Šešupės” skaučių tun
tą; jam vadovavo- Šiuo pat metu ėjo 
ir amerikiečių zonos skaučių vadovės 
pareigas. Be to dar buvo Tarybos ir 
Pirmijos Ūkio komisijos sekretore. 
Buvo viena iš IlI-sios Tautinės sto
vyklos organizatorių.

Seserijos suvažiavimas įvykęs 
Schonfelde, Vokietijoje, O. Zailskienę 
išrinko Vyriausios Skaiutininkės pa
vaduotoja. Atvykusi į JAV ir įsikūru
si Čikagoje, suko skautiško gyvenimo 
ratą, kol atvyko Vyriausia Skautinin
ke — J. Vaičiūnienė. (Mat Seserijos 
suvažiavimas nutarė: Vyriausia Skau
tininke liks Vokietijoje tol, kol skau
čių vienetai įsikurs išeivijoje — kol 
iškels tautines ir skautiškas vėliavas. 
Tuomet Vyriausia Skautininke nuleis 
vėliavas Vokietijoje ir pati emigruos. 
Taip nutarta, kad neprarasti tarpusa
vio ryšio, nesubirti.)

Įvykusiuose Seserijos vadi jos rin
kimuose 1952 m., O. Zailskienė vėl
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buvo išrinkta Vyriausios Skautininkės 
pavaduotoja, gi po poros metų (1954 
m.), jau minėtu keli, Vyriausia Skau
tininke. Tenka pastebėti, kad O- Zail- 
skienė buvo viena iš judriųjų vyriau
sių skautininkių — ji aplankė skaučių 
vienetus veikiančius JAV — nuo At
lanto iki Pacifiko.

Skautininke buvo viena iš Cicero 
šeštadieninės mokyklos organizatorių. 
Dvi kadencijas Tremtinių draugijos 
valdybos narė, taip pat Cicero; atsi

kvietė iš Vokietijos stovyklų daugelį 
savo tautiečių ir padėjo jiems įsikurti; 
organizavo pagalbą Vasario Šešiolik
tos vardo gimnazijai; talkino Vaikų 
teatrui, įkurtam Mokytojų Sąjungos, 
Čikagoje.

Skautininke O. Zailskienė už nuo
pelnus skautybei yra apdovanota: Le
lijos ordinu, Lietuvoje — 1938 m. ir 
Geležinio Vilko ordinu 1958 m., lygiai 
po 20-ties metų nuo pirmojo ordino 
gavimo.

A. Beržienė

JŪRŲ PSKTN. BRONIUS JUODELIS —

BROLIJOS VS PAVADUOTOJAS

Ateinantiems trims metams Broli
jos Vyriausio Skautininko Pavaduo
toju korespondencinė sueiga išrinko 
brolį Bronių Juodelį. Tai 1924 m. gi
męs, 23 metų skautiškąjį stažą turįs 
jūrų paskautininkas. Į skautų eiles 
įstojo Zarasuose, “Dariaus-Girėno” 
laive- Skautų ir skautų vyčių viene
tams priklausė Memmingeno “Litua- 
nicos” ir Kempteno “Tėviškės” tun
tuose. Čia ėjo draugininko,tunto ad
jutanto, laivo vado, kursų vedėjo ir 
redaktoriaus pareigas. 1946 baigė skil- 

tininkų kursus, 1948 — vadų-vių 
“Kęstučio-Birutės” mokyklą, 1959 iš
laikė III klasės jachtos vado egzami
nus.

Pradėjęs studijas Tuebingen’e, 1948 
įstojo į Korp ! VYTIS, buvo skyriaus 
valdybos ir pirmojo “Sumuštinio” re
dakcijos triumvirato narys. Skauto vy
čio įžodį davė 1946, pakeltas į paskau- 
tininkus 1948, apdovanotas ženklu 
“Už Nuopelnus”.

Čikagoje ėjo Spaudos Vadovo bei 
adjutanto pareigas “Lituanicos” tunte. 
Buvo Karp ! VYTIS Centro Valdybos 
nariu 1951-1955. Ėjo švietimo vadovo 
pareigas “Baltijos Jūros” tunte, MŪ
SŲ VYČIO redaktoriaus pavaduoto
jas, vedė “Skautybės Kelio” skyrių 
“Drauge”, buvo “Skautų Aido” red. 
ir administracijos atstovu Čikagoje, 
bei jūros skautų tunto atstovu prie 
BSA.

Yra baigęs prekybos administraciją 
Illinois Universitete; studijuodamas 
aktyviai dalyvavo Studentų Sąjungos 
gyvenime, buvo Centro Valdybos vice
pirmininku.
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VYR. SKTN. K. KODATIENĖ —

VYRIAUSIOS SKAUTININKĖS PAVADUOTOJA.

Tenka nuoširdžiai džiaugtis, kad 
prie Seserijos vairo atsistojo tokia tau
ri asmenybė — vyr .sktn. K. Kodatie- 
nė. Skautininke turi ilgą skautavimo 
praktiką: yra buvusi daugelyje skau
čių stovyklų Lietuvoje, keletai jų ten 
pati vadovavusi. Žodžiu, yra: Lietu
vos miškų ošimo migdyta, saulės gla
monėta, jos vėju grūdinta, — Suval
kijos lygumų duktė, — giliai įsisavi
nusi didžiuosius žmoniškumo princi
pus- Baigusi aukštąjį mokslą — ekono
miją, 1934 m. Kaune.

Naujai išrinktoji V. S. Pavaduotoja 
į skaučių eiles įstojo būdama gimna
zijos suole — 1925 m. Ėjo šias skautiš
kas pareigas: skiltininkės, drauginin- 

kės, tunto adjutantės ir kitas. Studijų 
metu, buvo Studenčių Skaučių Drau
govės pirmininkė, 1935-38 m. skautiš
kų radio valandėlių vedėja.

Antrojo Pasaulinio karo audros iš
mesta iš savo krašto, apsigyveno Vo
kietijoje, Nurtingene ir Schwabisch 
- Gmunde; čia "Gabijos” tunte, 1946 
-1949 m. ėjo tuntininkės pareigas.

Atvykusi į JAV, įsikūrė Detroito 
mieste ir nenuleido rankų, tuoj įsi
jungė į skautišką veiklą — vadova
vo skaučių "Gabijos” tuntui. Tris ka
dencijas išbuvo Skautų Sąjungos Ta
rybos nare. Skaučių Seserijoj po vie
ną kadencijos metą ėjo socialinio ir 
tautinio skyriaus vedėjos pareigas.

Būdama didelė patriotė, jautė rei
kalą kuo daugiau pasitarnauti savo 
tautai, tad Lietuvoje įsijungė į Šaulių 
Sąjungą; Žemės Ūkio ministerijoje bu
vo šaulių būrio vadė. Vėliau, šaulių 
moterų Centro Tarybos narė — švie
timo vadovė ir moterų šaulių žurnalo 
“Šaulė” redaktorė. Kaip šaulių moterų 
reprezentante važinėjo po užsienį, vi
zitavo Suomijos, Estijos- Latvijos 
šaules; dalyvavo Suomijos Lotta 
Sward organizacijos iškilmėse. Ame
rikoje atsikūrusioje Šaulių Sąjungoje 
dirba ir šiuo metu, yra laikinosios 
centro valdybos darbo prezidiumo na
rė, treji metai žurnalo. “Kario” mote
rų skyriaus redaktorė.

Apart duonpelnio ir organizacinio 
darbo, Skautininke dirba ir pedago
ginį darbą, jį dirbo Vokietijoje ir šiuo 
metu šeštadieninėje mokykloje Det-
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roite. Taip pat bendradarbiauja lietu
viškoje spaudoje, dienraščiuose. Vyr. 
sktn. K. Kodatienė už plačią veiklą, 
už didelius visuomeninius darbus dar 
Lietuvoje buvo apdovanota Skautų Są
jungos, Šaulių Sąjungos ir Lietuvos 
Valstybės ordinais.

Lietuvoje ilgesnį laiką dirbo Žemės 
Ūkio ministerijoje, čia ėjo įvairias pa
reigas. Nežiūrint kad buvo baigusi 
ekonominius mokslus, ją traukė socia
linio darbo dirva ir į šią sritį ji perėjo 
dirbti. Buvo mažamečių reikalams ins
pektorė Kaune., gi šią vietą laimėjo 
konkurso keliu. Buvo Kauno miesto 
socialinio aprūpinimo vedėja, vėliau 
Motinos ir Vaiko globos vyriausia re

ferente, Savitarpinės pagalbos vyriau
siame komitete.

Šiuo metu skautininke yra įsigijusi 
vasarvietę Linden, Michigan. Savam 
džiaugsmui ir svetimųjų dėmesiui va
sarvietę yra pavadinusi “Nida”. Čia 
skautininke duonpelniauja, čia Tėvy
nės ilgesio slegiama parašo ir vieną 
kitą eilėraštį, kuriuos karts nuo karto 
skaitome spaudoj.

Skautininke sako: “Esu laiminga pa
sirinkusi skautų organizaciją; ji man 
davė prasmingą gyvenimą skautiškų 
principų šviesoje. Budėsiu ir dirbsiu 
Dievui ir Tėvynei, kol mano jėgos 
leis”.

Vyr. sktru Z. J.

Skaučių seserijos narėms, 
pareigų perdavimo iškil
mių metu, brolijos vyr. 
skautininkas E. Vilkas ir 
pavaduotojas B. Juodelis 
prisega gėles.
L. Knopf milerio nuotr.
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ĮVYKIAI ir KOMENTARĄ I

Vasario 16, Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė yra švenčiama ir dabar
tinėj Lietuvoj — pasakoja iš ten at
vykę. Gimnazistai tą dieną nesivaržo 
viens kitą žodžiu pasveikinti, artimes- 
niam mokytojui sveikinimą išreikšti. 
Randama būdų ir tautine spalva pasi
puošti.

Savuoju dvasiniu stiprumu bei iš
radingumu pasilikę anapus, mus be 
abejo džiugina. Jaučiasi gimnazistiš
ko, jaunuoliško išradingumo, “kombi- 
navimo” talentas, R- Spalio knygose 
aprašytas. Ir dairaisi aplink, žiūrinėji, 
galvoji, ką naujo, prasmingo, gero bū
tų galima į mūsiškius minėjimus, jų 
programas įnešti.

* * *

Fil. Adomas Mickevičius, 1960 re
dagavęs MŪSŲ VYTĮ, iš eitųjų pa
reigų pasitraukė ir paskutiniame nu
meryje su bendradarbiais bei skaity
tojais atsisveikino. Tačiau jis niekur 
neiškeliauja: nef redakcijos kolektyve 
lieka. Su trafaretiniai skambančiu, bet 
esmėje labai nuoširdžiu “ačiū” šiuo 
kartu neapsieisime; savo kartoje jis 
pasirodė pačia patvariausia ir iški
liausia visuomeninio gyvenimo asme
nybė: pajėgus, pareigingas, nuo dar
bo neatsikalbinėjantis, su žmonėm 
lengvai dirbantis.

Į visuomenę jis atėjo per skautybę 
Vokietijoje — vienas iš Jamboristų: 

čia — Korp ! VYTIS Pirmininkas, 
Jaunimo Kongreso rengimo komisijos 
pirmininkas, MŪSŲ VYČIO redakto
rius, ASS Programos Vedėjas, Studen
tų Sąjungos Pirmininkas, studijinių 
— kultūrinių būrelių organizatorius, 
paskaitininkas, paskautininkas, visos 
eilės smulkesnių darbų talkininkas ir 
dalyvis. Šiandien “Adomas Mickevi
čius” yra beveik neabejotina analogi
ja, turinti ką tai bendro su sėkmingom 
akademikų skautų, studentiško gyveni
mo pastangom.

Kartais, nejučiom lyg ir supyksti 
ant gyvenimo, kad ši asmenybė ne
šioja rašytojo Adomo Mickevičiaus 
vardą ir, bent pašaliečiui, šiuo gal pra
randa dalį savo originalaus, “mūsiš
kio” Adomo Mickevičiaus kolorito. Bet 
čia pat ir šypsaisi: nuo senų laikų Kau
ne juk yra Mickevičiaus gatvė; Aka
deminio Skautų Sąjūdžio darbuose ir 
įspūdžiuose jau šiandieną Adomo Mic- 
kveičiaus alėja švyti, ji, be abejo, ir 
per lietuvių visuomenę išsities.

★ ★ ★

Šių metų rugpiūčio 15-24 d. d., Gil- 
well’io parke, prie Londono, vyks Wi- 
ton — tarptautinis studentų skautų 
suvažiavimas. Tai jau antras ar tre
čias toks įvykis, tačiau pirmasis, kad 
lietuviai skautai būtų pakviesti. Or
ganizuoja Oxford’o Universiteto stu-
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ŽVILGSNIS Į AKADEMIKUS !
(Per G. Peniko objektyvą)

FU. G. Penikas, uolus “Mū
sų Vyčio” foto bendradar
bis, beveik kiekvienam nu
meriui prisiunčia pluoštą 
nuotraukų, šia proga- mon
taže dedame keletą jo pui
kiai atliktų fotografijų.
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dentų grupė, yra planuojamos paskai
tos, diskusijos, ekskursijos, tarptauti
nių ryšių užmezgimo galimybės ir 
pan-

Akademinis Skautų Sąjūdis, turė
damas 37 metų istoriją bei organiza
cinę patirtį, ten dalyvaus — bus atsto
vaujamas kaip ilgiausia gyvenanti to
kio pobūdžio organizacija. Yra charak
teringa, kad lietuviai akademinės skau
tuos pradininkais tapo, kad yra bene 
vienintelė tauta, kurioje ši skautybės 
plotmė neabejotinai prigijo ir auga.

♦ * *

Pereitų metų MŪSŲ VYČIO A. Si- 
mutytės pieštas viršelis susilaukė daug 
ir gražių atsiliepimų. Piešinį perspaus
dino DIRVA, tuo iškeldama dail. Si- 
mutytės talentą ir MŪSŲ VYČIO 
kultūrinių jaunimo pastangų puoselė
jimo vertę.

DIRVA, persispausdinus 1960 m. 
MŪSŲ VYČIO Nr. 5 viršelinį dail- 
Simutytės kūrinį, nerado- reikalo pa
minėti pačio žurnalo. Stebiesi ir gal
voji : gal gerai, kad nors dailininkę pa
minėjo. Čia neina kalba apie kokias 
nors leidėjo teises; terūpi tik žurna
listinė etika ir geras tonas. Pastaruo
ju atveju jo vėl pasigedome.

Yra suorganizuotas šių metų LITU- 
ANUS vajaus komitetas, kuriam va
dovauja inž. Valdas Adamkavičius. 
Komitetą sudaro visos akademinės or
ganizacijos ir kovo mėnesį prasidės 
vajus. Visa visuomenė yra kviečiama 
LITUANUS leidimą remti. Akademi
nį Skautų Sąjūdį vajaus' komitete at
stovauja fil. J. Vazbys.

Štai, prieš kurį laiką gavau laišką, 
kurį tokia “gero ūpo bomba” pavadin
čiau. Laiško autorius — rudenį į mū
sų miestą atsikėlęs, anksčiau aktyviai 
skautavęs, dabar pradėjęs studijas, 18 
m. vyras. Aš — talkininkauju vietos 
skautų gyvenime, esu Korp ! narys. 
Žemiau spausdinamame laiške vardai, 
pavardės yra pakeisti, o miesto vardas 
— išleistas.

Sveiks broli Gintai !
(Žodis “broli” turėtų duoti “hint” 

kodėl į patį kreipiuosi, bet jei ne — tai, 
skaityk toliau, tuoj sužinosi). Nuo mū
sų vasaros susitikimo kvietei mane, 
ar kartą ar du, prisijungti prie vietos 
skautų būrelio, bet aš, lėto būdo bū
damas (žemaitis, matai) ligi šiol ne- 
prisi — prisirengiau — prilipau, neži
nau kokį žodį čia pavartot. Tai man 
atrodo, kad jau atėjo laikas. Tai vot 
— kreipiuosi į tave kaip buvęs, ir dar 
galutinai neišbrauktas iš sąrašo 
SKAUTAS. Jei dar vietos skautai pri
ima naujus narius, tai aš norėčiau pa
duoti prašymą — jeigu ne į patį, tai 
pasakyk kam ir aš išsiųsiu su savo 
greičiausiu “carrier pigeon”.

Budėk 1 ir t. t.
Juozas Svajonis

Šio laiško autoriui tenka mūsų nuo
širdūs linkėjimai ir ištiesta kairė 1
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APIE SKAUTYBĖS DINAMIKĄ

Romas Kezys

Atsiliepdamas į Tomo Remeikio įdo
mų ir vertingą straipsnį "Dogmatiz
mas ar dinamika” (Mūsų Vytis 1960 
Nr. 5) noriu padaryti kelias pastabas.

1. Visas T.R. straipsnis yra pagrįs
tas prielaida, kad šio šimtmečio pra
džioje individualizmas buvo dominuo
jantis elementas žmonių bendravime, 
kai tuo tarpu šiais laikais būdingas 
bruožas yra kolektyvizmas. Remda
masis šia prielaida, autorius duoda pa
siūlymus skautiškos veiklos pasikeiti
mams.

Trūksta faktų, kad galėčiau paremti 
ar paneigti tokią prielaidą to meto 
plačiosios visuomenės apimtyje. Bet 
kiek liečia skautybę, tai neabejoju, kad 
T. R. klysta- Baden Powell’is daugely
je atvejų pabrėžė skilčių sistemos svar
bą skautiškame judėjime, taigi — ko
lektyvizmą, o nė pavienį skautavimą 
— individualizmą. John Lewis, "Kaip 
vesti skiltį” autorius, savo knygelės 
įžangoje sako: "Skiltis yra pagrindi
nis skautystės vienetas”. Tos knyge
lės įvade B.P. patvirtina: "Skilčių sis
tema yra skautiškos formacijos pasi
sekimo raktas”. Iš to seka, kad T.R. 
išvados, pagrįstos ant šios klaidingos 
prielaidos, nustoja bent dalies savo 
vertės.

2. T.R. rekomenduodamas pakeiti
mus skautiškoje veikloje, sako, kad 
skautiškos veiklos formose turi būti 
siekiama progresyvizmo. Gaila, kad 
autorius nenurodo konkrečių pavyz
džių, ką būtų galima tuo progresyviz- 
mu atsiekti. Gal būt amerikiečius, kaip 
daugelyje sričių, taip ir skautavime, 

būtų galima nurodyti kaip progresy
vizmo pavyzdžius- Tokio skautavimo 
rezultatus matėme 1947 m. Taikos 
Jamborėj (Moisson, Prancūzijoj). 
— kaip tvarkėsi dogmatiško skautavi
mo reprezentantai lietuviai ir progre
syvūs amerikiečiai. Reikia atsiminti, 
kad skautybė nėra nei mokykla, nei ka
riuomenė, ir todėl įvairios naujos lavi
nimo sistemos, taikomos šioms insti
tucijoms, nebūtinai turi tikti skauty- 
bei. Būtų naudinga, kad autorius kon
krečiau išdėstytų savo pažiūras apie 
progresyvų vs. ortodoksišką skautavi
mą. Priešingu atevju gręsia pavojus, 
kad daugelis pasiliks "neprogresyvūs”.

3. Kaip vieną iš pasenusių ir todėl 
netinkamų ortodoksinės skautybės me
todų T.R. nurodo tai, kad anais lai
kais skiltininku buvo idealu turėti 
skautą, ‘rodantį pavyzdį”. Gi moder
niškais laikais jau geriau turėti "natū
ralų vadą” — o ne tokį, kurio pavyz
džiu berniukai turėtų sekti. Nujaučiu, 
kad toks siūlymas visai atitinka did
miesčio "gengės” vadovybės sudary
mui, bet ne skautų vadovų rinkimui. 
Šia proga verta pakartoti jau šimtus 
kartų girdėtą aksiomą, kad niekas taip 
gerai nepamokina, kaip gražus pavyz
dys, gi vienas blogas auklėtojo pavyz
dys sugriauna ir šimtą vertingiausių jo 
pamokymų. Daugelis mintytojų įvai
riais žodžiais yra išsakę pavyzdžio 
svarbą auklėjime. Baden Powell’is bu
vo vienas iš jų: "Svarbiausias žings
nis į tai (išauklėti berniukus gerais 
vyrais — R K.) —jūsų pačių pavyzdys, 
nes ką jūs patys darysite, tą darys ir
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jūsų kautai,”. (— “Skautybė berniu
kams” p. 44). Nebandau čia daleisti. 
kad T.R. rengiasi mūsų Broliją vesti 
blogais keliais. Noriu tik perspėti, kad 
nepasiduotume patraukliai skamban
čiam šūkiui — eiti paskui natūralius 
vadus. Atsiminkime, kad kai kurie na
tūralūs vadai visą pasaulį buvo prie 
katastrofos privedę.

4. T.R. sako, kad bet koks dogma
tizmas, taip irortodoksinė skautybė 
atitrūksta nuo gyvenimo ir praranda 
savo svarbą.

Tokie ir panšūs posakiai šiais “nau
jų horizontų” laikais yra labai popu
liarūs, tad nenuostabu, kad ir T. Re- 
meikis juos cituoja. Bet, prieš užde
dant skautybę ant “prokresyvaus ve
žimo”, pagalvokime, ar aukščiau pa
rafrazuota T.R- mintis yra visuomet 
teisinga, ir ar lietuviškos skautijos at
veju ji yra priimtina. Štai du pavyz
džiai: 1. Kokių vaisių susilaukė Lie
tuva iš progresyvių bajorų ir ortodok
siškų kaimo mužikų ? Kurie iš jų ati
trūko nuo lietuviško gyvenimo ? 2. 
Palyginkime ortodoksišką Katalikų 
Bažnyčią su progresyviomis reforma
tų sektomis. Kurie iš jų svaresni ?

Taigi, dogmatizmas nebūtinai veda 
į pražūtį. O dažnai jis yra svarbi prie
monė neatitrūkti nuo gyvenimo ir ne
prarasti savo svarbos.

5. Nemanau, jog teisingas yra T.R. 
teigimas, kad tik šiais laikais berniu
kas yra savo bendraamžių vertinamas 
pagal jo socialines vertybes, gi prieš 
50 metų jo populiarumas priklausyda
vo nuo darbštumo, nagingumo, įgytų 
specialybių.

.odos, natūralu, kad visais laikais 
šerniukų grupė kreipdavo akis į tuos, 
kurie socialinėmis vertybėmis iškilda
vo virš kitų. Tačiau skautiško ugdy
mo sistemoje yra klaidinga tokius lai
kyti vadais. Būtų tiesiog pragaištinga, 
kad priimtume T.R. siūlymą berniukų

Dalė Kolbaitė, savuoju kūriniu laimėjus 
ASS Jaunimo Literatūros Konkurso poe
zijos premiją.

vadovais skirti tuos, kurie socialinėmis 
savybėmis viršija savo draugus, ir lai
kytume pasenusia pažiūra kelti į vado
vus nagingus, darbščius berniukus- 
Toks metodas irgi vestų prie didmies
čio gengių sistemos. Iš praktikos ži
nome, kad lietuviškoj skautijoj į vadus 
iškyla tie, kurie turi savyje šių dviejų 
savybių sintezę. Tokia praktika, gal 
kai kurių nuomone ir yra atgyvenusi 
savo amžių, bet yra vienintelė mums 
priimtina ir toliau praktikuotina.

6. Šimtaprocentiniai sutinku su T.R. 
teigimu, kad kai kurios skautiškos 
veiklos srityse reikia daryti radikalių 
pakeitimų. Pav., mūsų patyrimo laips
nių programose. Šiandien jau visai ne
aktualu berniukui, kaip sustabdyti ar
klį, bet jam yra labai aktualu, kaip 
sustabdyti automobilį, mašiną; arba 
— daug svarbiau žinoti, kaip sujungti 
du elektros laidus, o ne kaip surišti 
patobulintą mirties kilpą.

Išvadoje — būkime progresyvūs
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dogmatistai. Keiskime skautiško judė
jimo metodus ne pagal moderniško gy
venimo šūkius, o pagal kasdienybės 
reikalavimus. Budėkime, kad progre- 
syvizmo banga nepažeistų principų, 

kuriais yra pagrįsta lietuviškos skau- 
tijos egzistencija išeivijoje. O tie prin
cipai aiškūs — skautizmo sistemoje 
ugdyti mūsų jaunuomenę sąmoningais 
lietuviais ir tauriais žmonėmis.

LITUANISTIKOS INSTITUTO KLAUSIMU

Kas mes esame ? Per eilę metų šį 
klausimą jau spėjom išgvildenti ir nu
sprendėm, kad negalim būti nieku ki
tu, kaip savo tėvų vaikais, lieuviais. 
Taip pat pripažįstame, kad esame iš
rauti iš savo natūralios aplinkos ir to
dėl pametę tikslią jos perspektyvą; 
reiškia, turime suvokti ką darome ir 
kur einame Visa tai svarbu, nes įta
kos sekančio klausimo atsakymą.

Kur mes einam ? Ar norime blaš
kytis savo apatijoje ir leisti viliojan
čios “geros tetulės” aplinkai mus pa
mažu suversti į katilą, iš kurio atei
nančios kartos skaičiuos savo kilmę 
procentais —30% airė, 20% prancū
zė, 50% lietuvė ? Ar mes norime gy
venti kaip pasakoje, pasąmonėje ka
riaudami 1941 metų okupacijos nepri
pažinimą, inogruodami įvykusį skau
dų faktą ? O vis dėlto mes nerimsta
me, ieškom kelių ir nepasiduodam. Su
prantam, kad turime žengti už savo 
teises, už tautą ir jos laisvę, bet taip 
pat žinom, kad tai neatsieksime vien 
gerais norais ir tuščiom svajonėm. 
Taip, mes negalim gyventi praeitim 
ir praeities šūkiais, bet mes taip pat 
negalime jos atmesti. Jinai mūsti pra
das, mūsų pareiga ją tęsti. Aš siūlau 
jos neneigti, jos nenuvertinti nei per 
daug iškelti, bet, ją pirmiausiai paži

nus, paimti kaip gyvybinį elementą 
ateičiai suprasti ir kurti. Kiekvienas 
praeities išygvenimas yra palikęs 
raukšlę veide; mes jas turime suskai
čiuoti, pažinti ir suprasti.

Ateities tikslų įgyvendinimas glūdi 
dabartiniame jų supratime, dabarti
niuose mūsų darbuose- Esame išaugę 
iš tų laikų, kada gyvenome metai iš 
metų, stebuklų belaukdami. Dabar ga
lime jau aiškiau matyti, kad atėjo lai
kas persiformuoti ir atitinkamai keisti 
savo veiklos metodus. Daugelis mato, 
kad vienintelis logiškas atsakymas sa
vajai egzistencijai pateisinti yra lie
tuvybės išlaikymas. Ir lieka didžiausia 
problema: tam tinkamo būdo suradi
mas.

Mes žinome, kad neužtenka senti
mentalaus tautiškumo pajautimo at
rasti jėgų aktyviam lietuvybės išlai
kymui. Yra sunku dirbti tam, ko nesu
pranti ir neįvertini. Lietuvybei reikia 
gilesnio tautos kultūros pažinimo ir 
jausmo.

Lietuvių tauta turi ilgaamžius kal
bos, būdo bruožus, turi ir 700 metų 
valstybinę patirtį. Mes visa tai turėtu
me pažinti. Juk studijuojam, renkamės 
žinias visose srityse, tačiau kiek iš 
mūsų turi aukštesnosios mokyklos ly
gio tautos pažinimą ? Taip, dalis lan-
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Nerija Linkevičiūtė, kylanti solistė, daina
vusi Akademinio Skautu Sąjūdžio Jauni
mo Literatūros Konkurso premiją įteikimo 
popietės progromoje. ASD narė, kovo 17 
ruošianti savo pirmąjį rečitalį.

kė lietuviškas gimnazijas, vieni net 
baigė, o kiti ? Daugeliui tenka prisipa
žinti, kad jų žinios apie Lietuvą yra ri
botos ir kad jų reikia.

Iš kur semtis žinių? Mūsų bibliote
kos mažos, o universitetuose kursų 
nėra. Tačiau mes neesame vieni, mes 
turime savo vyresnę kartą, nuo kurios 
taip sparčiai bėgam. Sustokim ir atsi
gręžkim į juos, pažiūrėkime, ką galim 
iš jų išmokti. Jei iš jų nieko negausim 
savajam lietuvybės išlaikymui, ką gi 
galėsim pasiūlyti ateinančiom kartom ?

Vyresnė karta skiriasi nuo mūsų, 
bet tai ne jų kaltė, kad jie negali grei
tai numesti seną ir paimti ką nors nau
jo. Mūsų laimei, jie nepamiršo praei
ties, jie ją atsimena, ja giliai tiki. Visa 
tai yra tik mūsų naudai-

Turime išmintingų ir pasišventusių 

žmonių, kurie pramato mūsų proble
mas geriau negu mes patys jas supran
tam. Tačiau kiek studentų pasišvenčia 
vykti vasarai į Fordham’o Universi
tetą studijuoti lituanistikos ? Yra fak
tas, kad pernai neatsirado net 25 stu
dentų, sudaryti reikalingam minimu
mui kursams pravesti. Gal Fordham’as 
nėra visiems prieinamas; bet yra ki
tų būdų, kitų priemonių. Pavyzdžiui, 
galima paskirose vietovėse suruošti 
semestrines studijas, ar tai šeštadie
niais ar vakarais, kur reikalingi litua
nistikos dalykai būtų dėstomi studen
tiško lygio atmosferoj, rimtų kursų 
pavyzdžiu.

Vienas iš tokių rimtų studijų būre
lio pavyzdžių jau yra įgyvendintas Či
kagoje, tai Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas. Instituto tikslas yra su
teikti progą akademiniam jaunimui gi
linti savosios kultūros pažinimą ir li
tuanistinių dalykų studijas. Instituto 
vadovybė pilnai supranta, kad jaunimo 
tautiniam susipratimui bei kultūros 
ugdymui neužtenka sentimentų. Jauni
mas siekia įsitikinimų, kuriuos įsigyja 
tik per gilesnes studijas. Todėl Insti
tute kursai yra parenkami įdomūs ir 
vertingi, patiekiami besivadovaujant 
paskutiniais metodais, dėstomi dalykai 
vertinami objektyviai, juos analizuo
jant vakarų pasaulio kultūros švieso
je-

Institutui šiuo metu vadovauja prof, 
dr. Albinas Liaugminas, Domas V.- 
lička, Aleksandras Dundulis ir Insti
tuto lektorių taryba. Šiuo metu (1961 
žiemos semestre) numatytos sekan
čios paskaitos: dr. P. Jonikas — Lie
tuvių kalbos seminaras, dr. A- Liaug
minas — Lietuvių kalbos dėstymas ne
lietuviams, dr. V. Sruogienė — Lietu
vių kultūros istorija, dail. S. Valeš- 
ka — Lietuvių meno istorija, D. Ve
lička — Literatūrinės srovės: simbo
lizmas, estetizmas, impresionizmas, fu-
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turizmas bei jų atgarsiai lietuvių lite
ratūroje.

Taip pat lektoriaus Domo Veličkos 
ir studentų susitarimu vyksta grožinio 
skaitymo pratimai. Čia yra progos pla
čiau susipaižnti su ilgesniais literatū
ros kūriniais, kurie paskaitų metu, dėl 
laiko stokos būna išleisti. Šie darbai 
yra ruošiami ir nagrinėjami turint gal
voje praktiškų pasirengimų viešiems 
pasirodymams. Lektorių nurodytom 
temom Instituto studentai rengia se
minarinius darbus.

Lektoriais yra kviečiami baigę aukš- 
tųjį mokslų bent magistro laipsniu. 
(Baigusius Europos universitetus lek
torių taryba skaito turinčiais magistro 
laipsnį — MS ar MA.) Instituto klau
sytojai gauna stipendijas, taip kad pi
niginių apsunkinimų nėra. Pamokos 
vyksta Jaunimo Centre, šeštadieniais 
iš ryto. Studentai gali lankyti visus 
kursus ar tik pasirinktas paskaitas- 
Bendrai Institutas vadovaujasi univer
sitetuose priimta tvarka ir siekia to ly
gio

Paskaitos skaitomos stengiantis teik
ti ne kokias pačias elementarias ži
nias, bet prie bendro išsilavinimo jung
ti lituanistinius dalkus. Pavyzdžiui, 
literatūros klasėse dėstoma bendrai 
apie literatūros sroves, žvelgiant į jas 
pasauliniame judėjime ir sveriant jų 
įtakų lietuviškuose kūriniuose. Taip 

pat objektyviai traktuojami paskiri 
rašytojai- Jie vertinami ir lyginami pa
saulinio mųstelio standartu, aiškiai iš
keliant jų vertę kaip literatų ar kaip 
tautos literatūroje nusipelniusių asme
nų. Nepamirštama paliesti nei dabar 
Lietuvoje gyvenančių rašytojų, nei 
tremtyje kuriančiųjų; čia skaitoma, 
kad tai visa yra svarbu žinoti pilnu
tiniam tautos supratimui bei pažini
mui. Vertingos ir pedagoginės metodi
kos klasės, kuriose pabrėžiama atsi
minti augančio jaunimo skirtingas au
klėjimas ir mokomi nauji priėmimo bū
dai.

Štai toks yra lietuvybės išlaikymo 
pasiūlymas, planingai vedamas ir džiu
ginančiai nesunkus. Taip pasiruošę 
mes turėsime progų įrodyti, kad esa
me idealistai, kad nors ir pasyviai, bet 
gyvenam savo įsitikinimais, matome 
ir žinome kur einame. Čia Institutas 
pasirodo kaip įrankis, gi mūsų kon
krečius darbus parodys ateitis. Taip 
dirbdami per gyvenimų galėsime eiti 
atvirom akim. Galėsime sakyti, kad 
ateities Lietuvai būsime priaugę, pa
jėgsime prisidėti kaip naudingi, išsi
lavinę individai: kurie ne tik žengia 
su gyvenimu, bet ir kuria ateitį.

Dalė Koklytė 
Pedagoginio Lituanistikos Instituto 

studentė

SKAUTŲ AIDAS
Oficialus lietuvių skautų-čių laikraštis. Leidžia LSS Tarybos Pirmija.
Prenumerata metams 3 Kanados doleriai.
Rašyti: administracija, L. Eimantas, 91 King Edward Ave., London, Ont.; redakcija, 
C. Senkevičius, 40 Burrows Ave., Islington, Ont.

VISI LS SĄJUNGOS NARIAI PRENUMERUOJA SKAUTŲ AIDĄ
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FSS KELIŲ BEIEŠKANT

Suėję draugėn — susirinkimuose, 
suvažiavimuose, stovyklose — keliame 
klausimus, ieškome naujų veiklos barų, 
dirvonų, kuriuos plėsdami rastume sa
vosios organizacijos veidą. Rūpesčiai 
Filisterių Skautų"Sąjungos veiklos rei
kalais mus vedžioja kultūriniais, vi
suomeniniais, politiniais keliais bei 
klystkeliais- Diskutuojame bendrais 
bruožais kas reiktų daryti, kad Filis
terių Sąjunga augtų ir bujotų. Sura
šome tuomet skambias rezoliucijas, 
priimame imponuojančius nutarimus 
ir, dažniausiai, tuo viskas baigiasi. Ki
taip sakant, užsnūstame iki kitų su
važiavimų, kurių procedūra būna pa
naši.

Todėl ar nebūtų pats laikas pažvelg
ti j tą mūsų veiklą per kitokią prizmę. 
Prizmę, kuri duotų tik vieną spalvą 

■— tikslą, kuri mus sujungtų kilniam 
darbui. Darbui, kuris nedarytų skir
tumų. iš kokio universiteto ar kada 
atėjome j filisterių gretas. Darbui, ku
ris pateisintų mūsų, kaipo lietuviškos 
organizacijos egzistenciją tremtyje.

Ir štai, mūsų laimei, toks kilnus dar
bas kaip tik ir laukia: Vasario 16 gim
nazija, su savo vargais ir rūpesčiais, 

nedatekliais ir bėdomis. Juk nėra pas
laptis, kad ji tebesilaiko tik dėka ke- 
letos pasišventusių taurių lietuvių, 
kurie, nieko nebodami, renka aukas 
tam, sakyčiau, lietuvybės švyturiui 
Europoje. Bet jų jėgos vieną kartą 
išseks ir kas tuomet ? Sakyčiau, kol 
dar ne vėlu, tą kilnų darbą turėtume 
paimti mes, kaip jaunimo org-jos fi
listeriai, kurių gretos, tikėkime, vis 
prisipildys naujom ir naujom pasiry
žėlių jėgom, kurie nepavargs tol, kol 
mūsų Tėvynė vėl bus laisva.

Visi sielojamės lietuvybės išlaiky
mu tremtyje. Ieškome būdų ir prie
monių įskiepyti, įdiegti jauniesiems 
mūsų broliams bei sesėms tą lietuviš
kumo ugnį. To pasėkoje gimsta jau
nimo lituanistiniai kursai, būreliai, 
studijos, literatūrinės premijos, stipen
dijų fondai, bet deja, lietuvybė vis 
pamažu gęsta, vysta tose jaupose šir
dyse. Kodėl ?
— Klausiame mes, klausia jaunuolių 
tėveliai, klausia visa lietuviška visuo
menė- Šis klausimas raudonu siūlu ei
na per visą mūsų spaudą. O atsaky
mas yra aiškus: mūsų jaunimas ne
turi lietuviškos gimnazijos. Kur būtų

Šių metų Akademinio Skautų Sąjūdžio Boston’o skyriaus vadovybė. Iš k. į d.: 
G. Karpis, L. Venckus, R. Špakevičienė, M. Lemanaitė, A. Mučinskas, D'. Venckutė, 
A. Adomkaitis, A. Kubiliūtė, A. Kriščiūnas, B. Bakaitytė, R. Šležas ir R. Venckus.
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šiandieninė lietuvybė dabar be trem
ties gimnazijų auklėtinių, kurie perė
jo jos suolus stovyklų barakuose ? 
Kokios būtų mūsų filisterių gretos, 
jei nebūtume turėję tremtyje pasišven
tėlių, kurie mus vedžiojo po Bara
nausko Šilelį, Donelaičio Metus, Mai
ronio Pilies griuvėsius, kurie sistemi- 
zavo ir išmokė lietuviškosios kultūros 
pagrindus ?

Siūlymas: padarome vieną nutarimą, 
vieną rezoliuciją, būtent, aukojame sa
vo darbą, pasiryžimą, norą padėti Va
sario 16 Gimnazijai tapti galingu lie
tuvybės švyturiu. Paskelbkime lietu
viškai visuomenei manifiestą, kad mes 
dėsime visas pastangas gimnazijai iš
laikyti, tuo tikslu ruošdami parengi

mus, leisdami kalėdines atvirutes, 
pravesdami loterijas, imdamiesi rėmė
jų būrelio ugdymo, kad organizacijų 
nario mokesčio procentas turėtų bū
ti skirtinas gimnazijos reikalams. 
Kvieskim lietuvišką visuomenę, kad 
savo vaikus siųstų mokytis į ją; juk 
su lietuviškos gimnazijos diplomu uni
versitetan stojama su 30 kreditų — už
skaitų iš karto ! Galim būti tikri, kad 
jei nuoširdžiai visuose FSS ir ASS 
skyriuose dirbsime, tai visuomenė rei
kalą supras ir gimnaziją rems. Gi 
kaip organizacija, šiuo būdu įgyven- 
dinsim savo paskirtį, vieną iš tikslų 
ir rasime savąjį kelią.

fil. A. Stepaitis

DAINŲ PLOKŠTELĖ

Pastebėtina, kad išleista nauja lie
tuviška plokštelė, “Rožės ir tylūs va
karai”. Plokštelė, populiarių dainų 
rinkinys, įdainuota Vandos Stankienės 
-Panavaitės ir išleista “ABC Re
cords”, Čikagoje. Solistei neblogai 
akompanuoja dr. Laszlo Biritz orkes
tras pasirinktuose tango bei fokstroto 
melodijose.

Bendras plokštelės vaizdas nėra pir
maeilis savo išpildymu, nors pats mu
zikinis įrašymas yra gana svarus ir 
sudaro neblogą įspūdį. Savo pasirink- 
tom dainom, kurių, tarpe yra “Capri 
žvejai”, “Sudiev gražioji Roma”, “Ru
dens lapai”, “Mano mažyte” ir kitos, 
plokštelė gali turėti neblogą pasiseki
mą ne tik jaunimo tarpe, bet ir vy- 

resnioje kartoje, nes jiems tos dainos 
yra žymiai mėgiamesnės už dabarti
nį “Rock’n Roll”- Tačiau kaip ir kiek
vienas naujas meniškas pasirodymas 
mūsų tarpe reikalauja kritiškesnio 
žvilgsnio, taip ir ši plokštelė.

Nėra abejonės, kad tokių populiarių 
dainų išleidimas lietuvių kalba yra gir
tinas veiksmas, atkreipiant reikiamą 
dėmesį tiek į muzikalinę, tiek į lyrinę 
vertę. Tikslas išleisti tokią plokštelę 
lietuvių kalba yra pametamas, neduo
dant jai gražaus lietuviško vertimo. 
Vien dėl melodijos mes galime tokius 
veikalus klausyti pasaulinio lygio me
nininkų puikiai išpildytus. Bet norint 
juos klausyti lietuvių kalba, reikėtų 
įdėti didesnes pastangas ir paruošti
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grakštesnius ir skambesnius vertimus. 
Čia jau negalima pasitenkinti tuo, kas 
verčiant atitinka originalo tekstui ar 
melodijos ritmui.

Reikia pripažinti, kad išleistos plok
štelės kai kurie vertimai skamba šablo
niškai, net juokingai, juos tiesioginiai 
išvertus Į lietuvių kalbą. Tačiau ne- 
priimkim kiekvieną tokį pasiodrymą 
pasyviai, girkim kas girtina ir peikim 

kas peiktina, nes tik taip galėsime at
kalbėti nevertus ir paskatinti geres
nius kūrinius leidimui. Jau užteko 
mums banalių, iš sentimento priima
mų kūrinių: reikia siekti aukštesnio 
lygio pasirodymų, vertų būti klauso
miems ir duodamiems kitiem su pasi
didžiavimu pasiklausyti. Tam jėgų, 
atrodo, netrūksta; reikia tik daugiau
pastangų. D.K.

LITHUANIAN STUDENT SCOUTS ASSN.
STUDENTU SKAUTU SĄJUNGĄ 
CENTRO VALDYBA

Šiuo noriu Sąjūdžio narius supažindinti su mūsą naujomis korespondentinėmis 
antgalvėmis. Tikiuos, kad visiems nariams jos patiks, kad jas naudosime visuose ofi
cialiuose susirašinėjimuose. Antgalvės bus trijų spalvą: mėlyna — Studentų Skautų 
Sąjungai; žalia — Filisterių -Skautų Sąjungai; rausva — ASS Centro Valdybai.

Reiškiu padėką senj. R. Cinkai ir senį. G. Penčylai, šios taip gražios antgalvės 
autoriams.

Ad Meliorem !

Ed. Korzonas, ASS Pirmininkas
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MUSU PASTOGĖJE

CLEVELANDE

Sausio 13 d. F^S ir SSS valdybos turėjo 
bendrą posėdį. Posėdžio metu buvo .nusta
tytas metinis ASS darbo planas, į kurį įei
na: Clevelando ASS narių slidinėjimo iš
kyla į Penn kalnus, Motinos dienos minė
jimas, metinis ASS vakaras, FSS ir SSS 
bendros sueigos.

Sausio 22 d. ASiS nariai turėjo vienos 
dienos iškylą į Penn kalnus slidinėjimui.

BOSTONE

Sausio 15 d. pp. Gelažių rezidencijoj įvy
ko ASS sueiga. Pirmininkavo jun. A. šen- 
bergas, sekretoriavo t. n. Nijoė Garaitė. 
Buvo svarstyta skyriaus metų veikla. “Mū
sų Vyčio” reikalai bei nario mokesčio 
klausimas. Po to sekė p. Jurgio Gvadopa- 
lo pašnekesys — “Psichologiniai tipai”. 
Sueiga baigėsi užkandžiais, dainomis ir 
šokiais.

Gruodžio 4 d. įvyko Bostono ASiS sky
riaus visuotinis susirinkimas pas t. n. Mi- 
litą Lemonaitę, kurio metu buvo išrinktas 
ASS pirmininkas fil. Dr. J. Gimbutas. Su
sirinkime buvo apsvarstyta ateinančių me
tų užsimojimai, o po diskusijų buvo rodo
mos ps. Česlovo Kiliulio filmos iš dešimto
sios akademikų skautų stovyklos.

Susirinkusiems Clevelando 
skautėms ir skautams kal
ba naujoji tuntininkė ps. 
fil. M. Kižienė.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Gruodžio 18 d. buvo sukviestas ASS val
dybos susirinkimas. Jo tikslas — užmegsti 
šeimyniškus ryšius naujoje AJSS struktū
roje. Buvo pristatyti ASS, FSS ir SS£ 
numatyti darbai. Šalia kitų — pavasaryj 
rengiama tradicinė ASS šventė, per kurią 
bus pasižadėjimai, bei menininko paroda.

Gruodžio 26 d. Bostono SSS Skyrius su
rengė tradicinius Kalėdų šokius. Arti trijų 
šimtų studentų dalyvių sukėlė įspūdingą 
nuotaiką Mūsų padėka yra New Jersey. 
New Yorko, Hartfordo, Worcesterio, ir ki
tų vietovių dalyviams už apsilankymą.

Fil. Gediminas Kurpis iš SSS pirmininko 
pareigų pasitraukė. Visas Bostono skyrius 
jam yra nuoširdžiai dėkingas už įdėtą jo 
darbą.

T. n. Birutė Banaitytė buvo išrinkta 
perimti SSS pirmininkės pareigas. SSS 
skyrius linki sėkmės toliau tęsti šį sunkų 
darbą.

NEW YORKE

Sausio 21 d. įvyko SSS valdybos susirin
kimas pas t. n. R. Ranaitytę. Buvo aps
varstyti ateities planai ir dabartinė stu
dentų skautų padėtis. Planuose yra numa
tyta: 1) antrą savaitgalį po Velykų su
rengti Bohemų Vakarą; 2) įrengti stu
dentams kavinę bei vietą sueigoms; 3) iš
leisti studentiškų dainų dainorėlį; 4) su
stiprinti paramą Mūsų Vyčiui visiems už
sisakant prenumeratas ir pasiunčiant $ 25 
auką.

Filisterių Skautų Sąjungos New Yorko 
skyrius gruodžio 10 d. “Vienybės” namuo
se buvo surengęs kamerinės muzikos kon
certą. Toks parengimas yra labai retas 
New Yorke, gal todėl ir publikos atsilankė 
nedaug.

Visą programą organizavo ir pravedė 
FSS New Yorko skyriaus valdybos narys 

muz. Vytautas Strolia. Buvo išpildyti se
kančių kompozitorių kūriniai: Ludwig von 
Beethoven, F. Mendelssohn, M. Laurisch-

RIMANTAS LIAUGMINAS šių metų 
sausio mėn. baigė Illinois universitetą Ur- 
banoje, įsigydamas BS iš aeronautikos ir 
žada važiuoti dirbti į San Diego. Cal.

Rimantas gimė 1940 m., Kaune ir iš 
Vokietijos nuvažiavo gyventi į Kolumbiją, 
kur išbuvo iki 1955 m. Atvykęs į Jungtines 
Valstybes, baigė gimnaziją ir įstojo j U. 
of Ill. 1957 m. universitete buvo priimtas 
j dvi garbės organizacijas —• Tau Reta Pi 
ir Sigma Gamma Tau. 1959 m. įstojo į ASS 
ir 1960 m. rudenį buvo išrinktas ASS Ur
banos skyriaus pirmininku. Tikimasi, kad 
Rimantas bus taip pat veiklus ir vakarų 
pakraštyje.
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kaus, Juliaus Gaidelio, ir Charles Lefeb- 
ver. Prieš kiekvieną kūrini V. Strolia 
trumpai apibudindavo kompozitorių ir jo 
kūrinj. Salia muz. Strolios (fagotas), prog
ramą išpildė sekantys muzikai: parak 
Slocomb (fleita, fortepijonas), Kenneth 
Kleist (obojus), Don Slocomb (klarine- 
tas) ir James Enterline (valtorna).

Po koncerto FSS New Yorko ak. pirm. 
Romas Kezys padėkojo muzikams ir prog
ramos klausytojams. Taip pat padėka buvo 
išreikšta p. Tysliavams, už nemokamai per
leistas puikias patalpas, kurios idealiai 
tiko tokio pobūdžio koncertui.

V Tysliavienė, kurios pastangomis buvo 
nurengta keletą didelio mąsto koncertų 
Town Hall, Carnegie Hall ir kt., dėkojo fi
listeriams skautams už šio koncertėlio’ su
rengimą, Žavėjosi atlikta programa, ir pa
reiškė, kad Vienybės namai yra visuomet 
atviri tokio pobūdžio subuvimams^

Po arbatėlės buvo apžiūrėti Vienybės 
■spausdinimo įtaisai ir palengva išsiskirsty
ta.

Vytautas ir Irena (Pesytė) Alksniniai 
pastoviai apsigyveno New Yorke. Vytauto 

brolis Algirdas, JAV laivyno leitenantas, 
su savo šeima gyvena Havajuose. Birželio 
mėn., baigęs savo karinę prievolę, jis ža
da grįžti į New Yorką.

Fil. dr. Henrikas Lukaševičius pakviestas 
sutiko būti nauju ASįS New Yorko sky
riaus pirmininku.

Senj. Algin Rimas yra išrinktas pirmuoju 
SSS New Yorko skyriaus pirmininku. Sa
lia j<> i 888 vaidybą (eina A8D vadovė t~n. 
Ligi ja Babarnknitė ir Korp ! Vytis vado
vas senj. Algis Actikas.

Fil. Romas Kezys, F.SjS. New Yorko sky
riaus pirm., yra išrinktas naujai suorga
nizuoto vyrų basų okteto New Yorko rei
kalų vedėju. F.S.S. nariai — Vytautas 
Alksninis ir Vytautas Aukštikalnis pri
klauso šiam oktetui.

GRAŽINA GUDAITYTĖ baigė su Ho
nors Illinois Universitetą, gaudama baka
lauro laipsnį iš pedagogikos. Priklauso Kap
pa Delta Pi garbės organizacijai. 1959 me
tais. visų lietuvių studentų pasididžiavimui. 
Gražina buvo išrinkta Homecoming kara
laite.

Gimus Žiemelyj 1938 m. Atvykus į Ame
riką, 1950 m. buvo viena iš penkių Čikagos 
jūrų skaučių steigėjų. Urbanoje įstojo į 
ASD. Praėjusiais mokslo metais Gražina 
ėjo LSS Urbanos skyriaus sekretorės pa
reigas.
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“Kęstučio” draugovės Cle- 
velande draugininkas K. 
Gaižutis apdovanojamas 
Pažangumo Ženklu.

V. Bacevičiaus nuotr.

Skautininkų kavutės Čika
goje metu kalba buvęs 
Vyr. Skautininkas A. Ma
tonis. Šalia sėdi seserijos 
Vyr. Skautininke O. Zai- 
skienė, brolijos Vyr. Skau
tininkas E. Vilkas ir jo 
pavaduotojas B. Juodelis.

L. Knopfmilerio nuotr,
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ČIKAGOJE Sausio 28 d. įvyko Irenos Odinaitės ir 
sen j. Brunono Morkūno jungtuvės. Jau
nasis ką tik baigė komercijos mokslus Ro
osevelt Universitete, aktyviai dalyvauja 
skyriaus veikloje, ir pereitais metais bu
vo junjorų tėvūnu.

Sekmadienį, sausio 7 d., Jaunimo namuo
se įvyko “Mūsų Vyčio” ruošiamas koncer
tas, kurio metu buvo įteiktos 1960 m. Jau
nimo Literatūros Konkurso premijos. Pre
mijas laimėjo Čikagiškės: Liuda Germa- 
nienė ir Dalia Kolbaitė. Premijuoti veika
lai buvo atspausdinti pereitam “Mūsų Vy
čio” numery. Programą išpildė solistė t. n. 
Marija Linkevičiūtė ir pianistas A. Vasai- 
tis. Naujus savo kūrinius skaitė pereitų 
metų laimėtojai: B. Prapuolenis ir K. Al
menas. Vakarą pravedė f ii. E. Kamins
kas.

Kovo 26 d. įvyks Čikagos skautų ruošia
ma Skautorama. Akademikai prisideda pla
tindami bilietus. Taip pat numato daly
vauti ir Kaziuko mugėj, kur, kaip ir kiek
vienais metais, turės knygų pardavimo sky 
rių.

Šiuo metu, Čikagos skyrius turi apie 
dešimt naujų kandidačių ir tiek pat junk 
jorų.

Sausio 27, penktadienį, įvyko bendra SSS 
sueiga. Sueigos metu muzikas A. Nakas 
skaitė paskaitą apie Čiurlionį, tapytoją ir 
muziką. Po paskaitos buvo aptartas kepu
raičių įsigijimo klausimas, už kurį pasisa
kė apie pusė narių. Einamaisiais reikalais 
kalbėjo SSS pirm. R. Šlenys. Sueiga baigėsi 
vaišėmis bei kava.

Rašytojas Išeivis Atžala yra maloniai 
prašomas susisiekti su MŪSŲ VYČIO Re
dakcija.

Mielą sesę Lidiją Čepienę, jos 
brangiam Tėveliui Lietuvoj mirus, 
giliai užjaučiame.

Skaučių Seserija

• .V-.
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Skautininkas A. Matonis riša kaklaraištį 
įžodį davusiam skautui.

L. Knopfmilerio nuotr.

Rajono Vadeiva psk. V. Vi jeikis sveikina 
įžodį davusius skautus.

L. Knopfmilerio nuotr.
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EDAKTORIAUS PUSLAPIS

1961 M. GARBĖS PRENUMERATORIAI 
J. J. Bachunas,
kun. V. Cukuras,
Ed. Kaminskas, M. D.,
V. Kaupi s,
kun. P. Pakalniškis
Vyt. Šliūpas
A. Vengris
R. Viskanta

garbės rėmėjai
Atlanto Rajono skautės $50.00

RĖMĖJAI 
J. Svitas 
R. Dims a 
VI. Vasikauskas 
Abromaitis 
A. Stepaitis 
D. Remys 
Vyt. Namikas 
V. Strolia 
Vyt. Lapatinskas 
G. Dragunevičius 
R. Kuzavinis 
prof. J. Kuprionis 
G. Penikas 
I. Daukus 
L. Pečiūra

MŪSŲ VYTIS

PRENUMERATOS KAINA: Metams — JAV ir Kanadoje 
4 dol; D. Britanijoje ir Australijoje 1 sv.; kitur 2 dol. 
Metinė Garbės Prenumerata 10 dol. Prenumeratą ir aukas 
siųsti administratoriui. Atskiro numerio kaina 75 centai. 
SPAUSDINA: M. Morkūno spaustuvė, 6049 S. Ashland Avė., 
Chicago, Ill.
Straipsniai su autorių pavarde, slapyvarde ar inicialaisi 
nebūtinai išreiškia skautiškos vadovybės, leidėjų ar re
dakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra 
taisomi kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.
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