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SKAUTININKAS
(Institucija ir asmuo)

SKTN. V. STASIŠKIS

„Praėjus šimtui metų, bus nesvarbu, kokiame name aš gyve
nau, kokiu automobiliu aš važinėjau ir kurio dydžio buvo
mano sąskaita banke, bet visas pasaulis gali būti kitoks dėl
mano įtakos vienam berniukui.”
Nežinomas skautininkas

Pasaulio istoriją kreipia individai, o individus formuoja aplinka. Skautybė yra tos aplinkos faktorius, kurio reikšmė ir svoris priklauso nuo kokybės
tų žmonių, kurie joje vadovauja.
„Skautininko” treminą čia vartosime kalbėdami apie suaugusį skau
tų vadovą, nors jis ir neturėtų mūsiškai suprasto skautininko laipsnio, nes
tas terminas yra patogesnis už „skautų vadovą”. Kur „skautininkas” bus
minimas turint galvoje laipsnį, tai bus pabrėžta.
Čia autorius nori patiekti idealaus skautininko vaizdą, susidariusį stu
dijuojant skautiškąją literatūrą, stebint gyvą darbą su skautais, diskutuo
jant vadovavimo problemas su prityrusiais skautininkais. Kaip ir bet kuris
kitas idealas, jis gal ir nėra visai pilnai pasiekiamas. Tačiau, kaip ir kiekvie
nas kitas idealas, šis „idealusis skautininkas” gali sudaryti tam tikrą mastelį.

4

parenkant kandidatus į skautininkus, na, ir atskiro asmens pastangoms, sten
giantis tobulintis savo laisvai pasiimtoms skautininko pareigoms-

PRAEITIS
Skautybės pradžia buvo spontaniška, tuometiniam britų tautiniam hero
jui, gen. Baden-Powell’iui, pradėjus dalimis leisti savo „Scouting for Boys.”
Jo artimiausių bendradarbių liudijimu, jo metodus ėmėsi pirmiausia taiky
ti Y. M. C. A., Boy’s Brigade ir kt. organizacijos. Tačiau patys berniukai
organizavosi ir į nepriklausomas skiltis, ir netrukus pradėjo aiškėti, kad
skautybė netilps kitose organizacijose.
Atsirado reikalas skautybės sąjūdžiui duoti organizacines formas, jį
koordinuoti ir planuoti. Tai buvo neriboto entuziazmo, ieškojimų, klaidų
ir bandymų . laikotarpis. Jaunimo reikalais besirūpiną pedagogai, dvasinin
kai, kariai, valstybininkai ir kiti žymūs tuolaikinės britų visuomenės asme
nys suprato, kad skautų sąjūdžiui reikalinga suaugusių talka, jį vistik pa
liekant jaunimo sąjūdžiu. Čia atsirado skautininko prototipas, iš kurio, lai
kui bėgant, išsirituliojo šių dienų skautininkas.
Besisteigiąs ir augąs Lietuvos skautų sąjūdis jau galėjo remtis tam tik
ru britų patyrimu, kuris Lietuvą pasiekė daugiausia per rusų ir lenkų skau
tų sąjūdžius, todėl ir mūsų skautybėje buvo tam tikrų bruožų, primenančių
šias dvi kaimynų organizacijas. Pirmieji Lietuvos skautininkai didele dalimi
buvo kariai. Vėliau į jų eiles įsiliejo ir nemaža mokytojų. To pasėkoje, mūsų
skautybėje atsirado ir karinių bei mokyklinių bruožų.
Skautybės sąjūdyje suaugusieji dirba dviejose srityse: aktyvaus vado
vavimo (rikiuotės) ir paramos. Čia apsiribosime rikiuotės darbo nagrinė
jimu, pradėdami trumpa skautininko funkcijų apžvalga.

FUNKCIJOS
Instruktuoti skiltininkus ar kitus jaunesnius vadovus ir mokyti juos
vadovauti savo vienetams. Tai reikalauja nuodugnaus skautybės metodo
ir esmės pažinimo ir supratimo, sujungto su jaunimo pažinimu.
Būti pavyzdžiu; visa savo asmenybe ir gyvenimu duoti jaunimui pa
trauklų gyvosios skautybės pavyzdį, kuris berniukus patrauktų, uždegtų,
jiems imponuotų. Jaunam berniukui — skautui jo skautininkas yra skauty
bės įkūnijimas, kurio vaizdą jis stengiasi savyje atkurti, pakartoti. Iš to,
kas čia pasakyta, aiškėja, kodėl yra svarbu turėti tobulus skautininkus.
Sudaryti sąlygas savo vadovaujamam vienetui veikti, palaikant ryšius
su tėvais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, reprezentuojant jį, pa
rūpinant jam patalpas, lėšas, talkininkus, priemones, instruktorius ir t. tTai reikalauja iš skautininko gerai pažinti visus skautų vieneto ar junginio
darbo aspektus, sugebėti planuoti, koordinuoti bei organizuoti ir suaugu
sius, o nevien jaunimą. Jis turi sugebėti susikurti pasitikėjimą, entuziazmą
ir tam tikrą autoritetą neretai apatiškoje ir indiferentiškoje aplinkoje.
Skautininko darbo svarbumas ir reikšmigumas reikalauja iš jo tam tikrų
asmens savybių, kurios dalimi yra įgimtos, dalimi gali būti išvystomos, tam
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tikros jo gyvenimo filosofijos, sistemingo pasirengimo ir nesiliaujančio to
bulinimosi, pagaliau aiškiai suprastos ir beatodairiniai atliekamos skauti
ninkų atrankos. Šiuos visus požiūrius čia ir panagrinėsime.

ASMENYBĖ
Skautininkas pirmiausia yra skautas visu savo gyvenimu, visomis ap
linkybėmis ir sąlygomis. Jis yra skautas pilna to žodžio prasme: religingas
savo konfesijos narys, aktyvus ir sąmoningas savo tautos ir valstybės pi
lietis, pilnutinis žmogus. Skautybės principais jis gyvena iš įsitikinimo, vi
są laiką, o nevien juos skelbia ir juos „vaidina” tik skautų tarpe būdama^.
Sktn-kas yra įsitikinęs skautybę esant geriausia ideologija ir metodu au
gantiems berniukams išugdyti į vispusiškas asmenybes, paruošti juos lai
mingam ir naudingam gyvenimui. Jis skautybę yra priėmęs nuoširdžiai, pil
nai ir be viešų ar neviešų rezervų, pakeitimų ar papildymų.
Sktn-kas yra aukštos moralės visame savo gyvenime, praktikuojąs savo
konfesijos narys, gyvenąs savo bažnyčios doktrinos dėsniais, o nesitenki
nąs tik „sekmadienine” religijaSktn-kas yra aktyvus patriotas, giliai ir pilnai suaugęs su savo tauta jos
visuose reikaluose, gerai pažįstąs jos kultūrą,-reikalus ir gyvenimą, aktyviai
dalyvaująs jos gyvenime. Jis yra lojalus gyvenamo krašto pilietis, gerbiąs
ir ginąs jo teisinę santvarką ir įstatymus, pilnai atliekąs visas savo pilietines
pareigas, tačiau žinąs savo teises ir sugebąs jas ginti.
Sktn-kas yra tvirto būdo, valingas, pareigingas ir sugeba sistemingai
dirbti. Jis lengvapėdiškai neįsipareigoja, bet kartą įsipareigojęs, savo parei
gas atlieka iki galo.
Sktn-kas yra vyriškas, bet kartu jautrus berniukų polėkiams, juos su
prantąs ir atjučiąs, bet nenuslystąs į lėkštą ir beprasmį sentimentalumą bei
teatrinį patosąSktn-kas yra taktiškas, teisingas ir bešališkas savo santykiuose su skau
tais, kitais jų vadovais, skautų tėvais ir rėmėjais. Šios savybės, nors ir neap
saugo nuo visų konfliktų, bet padeda išvengti jų didelės dalies ir sukurti dar
bingą nuotaiką.
Sktn-kas yra drausmingas savo santykiuose su vyresniais vadovais ir
visa organizacijos vadovybe. Jis laiku ir tiksliai atlieka uždedamas parei
gas, negaišdamas savo laiko ir negaišindamas jo kitiems ginčais, atsikalbi
nėjimu, komentarais, aiškinimusi ir t. t. Žinoma, jei kuris klausimas yra
svarstomas, jis pilnai gali dalyvauti diskusijose, reikšti savo nuomonę. Ta
čiau visa tai absoliučiai pasibaigia, kai kuris nors reikalas nusprendžiamas
ir pradedamas vykdyti. Būdamas drausmingas savo santykiuose su vyres
niaisiais, sktn-kas supranta, kad net ir plačiausiai taikoma demokratija ir
liberalizmas bet kurioje organizacijoje turi savo ribas, kurias peržengus gau
nama anarchija ir organizacija išyra.
Sktn-kas yra energingas, kantrus, giedrios nuotaikos, su humoru, kuk
lus. Už savo darbą su skautais jis neieško sau jokio atlyginimo, garbės, atžymėjimų ar privilegijų. Jis skaito patį vadovo darbą esant didžiausią privi
legiją ir garbę, nes jam patikima bent keliasdešimties jaunų asmenybių for
mavimas ir rengimas laimingam bei prasmingam gyvenimui.
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Sktn-kas yra fiziniai pakankamai stiprus ir atsparus, kad galėtų išlaikyti
skautiško darbo tempą ir naštą. Jis mėgsta gyvenimą gamtoje visais metų
laikais.

SKAUTININKO „FILOSOFIJA”

Šalia įgimtų ar išugdytų asmens savybių, skautininkas turi tam tikras
pažiūras į skautybę, į savo darbą, kurias galima vadinti jo gyvenimo „filo
sofija.”
Viso pagrindą sudaro tikėjimas jaunimo verte ir iš to kyląs pasišven
timas padėti jam rasti kelią į laimingą gyvenimą- Sktn-kas pasitiki skautybe, kaip viena sėkmingiausių sistemų asmenybei išugdyti ir tuo pačiu lai
mingam gyvenimui susikurti.
Sktn-kas supranta, kad, berniuko akimis žiūrint, skautybė yra puikus,
žaidimas. Jis stengiasi ją tokią išlaikyti. Tuo pat metu, jis supranta, kad,
suaugusio akimis žiūrint, skautybė yra žaidimas su giliu tikslu ugdyti as
menybę, charakterį, paruošti sąmoningą pilietį ir fiziniai sveiką individą.
Jis tačiau neleidžia tiems giliesiems skautybės aspektams paversti ją sausu
mokslu ar doktrininių diskusijų platforma.
Sktn-kas skautybę supranta kaip junginį, kuriame siekiami idealai de
rinami su gyvenimo realybe. Idealai yra moralinis kelrodis santykiuose su vi
sa skauto aplinka.
Sktn-kas supranta, kad skautybė yra gyvas sąjūdis, kuris nuolat kinta
ir progresuoja. Dėl to jis niekad nepasitenkina savo aukščiau įgytomis žinio
mis ar patyrimu, o aktyviai seka skautybės pažangą ir išnaudoja visas įmano
mas progas pasitobulinti. Jis stengiasi išeiti Gilwell’io kursus ir įsigyti miško
ženklą.
Sktn-kas supranta, kad skautybė nėra universali savo galiomis formuo
ti augančias asmenybes. Ji yra tik vienas veiksnys grupėje, kurią sudaro šei
ma, bažnyčia, mokykla ir visa eilė kitų, jaunimą veikiančių veiksnių. Skau
tininkas yra pasiryžęs ir nusistatęs siekti jų bendradarbiavimo ir pastangų
derinimo.
Iš šio skautybės supratimo, išaiškėja ir vertybių santykis skautybės
sąjūdyje. Išaiškėja, kad skautybės sąjūdis su visomis jo organizacinėmis
formomis yra tik priemonė, įrankis; tikslas, prasmė yra pilnutinė, ideali as
menybė — galutinis skautybės produktas- Todėl ir skautų organizacijoje ga
lutinis vertinimo kriterijus yra: ar tai naudinga ir reikalinga skautiškai
idealiai suprastos asmenybės siekiant. Organizacinės formos, tradicijos, as
mens įvairiuose administraciniuose postuose sveriami ir vertinami tuo, kiek
jie atitinka skautybės galutinį tikslą bei jos ideologinius ir metodo princi
pus. Tenka pastebėti, kad tai nėra teoretinė pastaba: šis principas visu pla
tumu taikomas, ir net yra statutiniai fiksuotas ilgametį patyrimų turinčiose
nelietuvių skautų organizacijose.
Iš šių kelių sąvokų matome, kad sktn-ko filosofija nėra siaurai apribota
kurios teoretinės doktrinos. Ji reikalauja iš sktn-ko sugebėti į gyvenimą
žvelgti ir jį vertinti giliai ir plačiai.
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anketa
"Mūsų Vyčio" Skaitytojams
Mielas Skaitytojau,
Būk malonus ir atsakyk į žemiau patiektus
klausimus. Tikimės, kad gautosios žinios padės
mums leisti tobulesnį "Mūsų Vytį".

Užpildytai anketai prašome naudoti kartu
siunčiamą voką.
"MV" Redakcija

1961

Amžius:

19 metų arba jaunesnis

Vyras

Moteris
Vedybinis statusas

Vedęs
Nevedęs

40-55 metų

56 ir vyresni
Išsilavinimas:

Šiuo metu lankau High School

Tebestudijuoju

—-

Esu Freshman-Sophomore

Esu Junior-Senior
Lankau Graduate Division

Lankau universitetą vakarais
Šiuo metu nestudijuoju
Studijas baigęs J.A.V./Kanadoje ar kitur išemigra
vus iš Vokietijos
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Turiu įsigijęs:

_BA

arba BS

__MA

arba

?AS

__ PhD

Kitokį mokslinį laipsnį:

/Pažymėkite/
__ Studijas pradėjęs, bet nebaigęs Vokietijoje /DP statusu/
__ Studijas baigęs Vokietijoje /DP statusu/
__ Studijas pradėjęs, bet nebaigęs Lietuvoje
__ Studijas baigęs Lietuvoje
__ Nei vienai kategorijai neatitinkant, pažymėkite savo
padėtį šioje vietoje: ________________ ____________

įrašykite turimą arba siekiamą profesiją
Pažymėkite turėtą profes. 1944 m.Lietuvoje:
Priklausymas organizcijoms:
Pažymėkite kurioms akademinėms studentiškoms organizacijoms
priklausote:

__ Ateitininkų studentiškos organizacijos
__ Santara
__ Akademinis Skautų Sąjūdis
__ Korp! Gintaras
__ Neo-Lithuania
Kitos

Pažymėkite kurioms:

Įrašykite kitas lietuviškas organizacijas /chorai, tautinių
šokių grupės, teatro sambūriai, sporto klubai, profesinės
organizacijos, politiniai sąjūdžiai, šalpos organizacijos
ir kitos visuomeninės organizacijos/:

Keliom amerikietiškom organizacijom priklausote?
Sužymėkite jas:__________________________________________ _
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- 3 Skautiškas veikimas:
Priklausau Akademiniam Skautų Sąjūdžiui

Priklausau Korp! Gintaras

__ Priklausau Tuntui, Vietininkijai, Draugovei-Laivui,
Skilčiai-Valčiai

Skautininkų Ramovei, Židiniui
Einu vadovo pareigas
Tunte, Vietininkijoje, Draugovėje-Laive,
Skiltyj e-Valtyj e

Akademiniam Skautų Sąjūdyje arba Korp! Gintaras
Kituose skautiškuose vienetuose, organuose

Turiu paskautininko-ės, skautininko-ės, vyr.skautininko-ės
laipsnį

Spauda:
Lietuvišką spaudą peržiūriu
kasdien
maždaug kartą į savaitę

retkarčiais
veik niekada

Įrašykite lietuviškus laikraščius bei žurnalus, kuriuos re
guliariai peržiūrite:

Įrašykite nelietuviškus laikraščius bei žurnalus, kuriuos
reguliariai peržiūrite:

Kurias lietuviškas knygas perskaitėte 1961 metais?

Pažymėkite 1961 m. laisvalaikio metu perskaitytų nelietu
viškų knygų skaičių:
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Aprašykite pirmaisiais į galvą atėjusiais žodžiais I960 m.
"Mūsų Vyčio” numerius:

Kodėl užsisakote "Musų Vytį”?

Žemiau paduodame eilę pasisakymų. Kuo labiau pritariate pa
reikštai nuomonei tuo arčiau jos atžymėkite skirtose vieto
se /O/ savo pasisakymą. Pavyzdžiui:

Juodas

0

"sniegas"
0
0
0

0

Baltas

X

reiškia, sniegas yra visai baltas
Arba:

"paskutinė sueiga"
Įdomi

0

0

0

0

Nuobodi

0

reiškia, sueiga buvo truputį
įdomi
Žemiau paduoti pasisakymai nusako "Musų Vytį"; pažymėkite
kiek su jais sutinkate:
Skaitau

0

0

0

0

0

0

Neskaitau

Įdomus

0

0

0

0

0

0

Nuobodus

Per lėkštas
turinys

0

0

0

0

0

0

Per gilus
turinys

Per daug
nuotraukų

0

0

0

0

0

0

Per mažai
nuotraukų

Patinka
viršeliai

0

0

0

0

0

0

Nepatinka
viršeliai

Per mažai
kronikos

0

0

0

0

0

0

Per daug
kronikos

Pasveikini 0
mai ir užuo
jautos dėtinos

0

0

0

0

0

Pasveikini
mai ir užuo
jautos nedėtinos
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- 5 Pagrindi
niai MV
straipsniai
per ilgi

0

0

0

0

0

0

Pagrindi
niai. MV
straipsniai
per trumpi

Pagrindinių
straipsnių
lygis per
aukštas

0

0

0

0

0

0

Pagrindinių
straipsnių
lygis per
žemas

Per daug
grožinės
literatūros

0

0

0

0

0

0

Per mažai
grožinės
literatūros

MV puslapių
skaičiumi
per ilgas

0

0

0

0

0

0

MV puslapių
skaičiumi
per trumpas

Vedamojo
straipsnio
reikia

0

0

0

0

0

0

Vedamojo
straipsnio
nereikia

Pasigendu sekančių straipsnių /Įrašykite specifines temas ir
jei numatote-autorių/:

Bendradarbiavau ’’Mūsų Vytyje” 1951-1952 metais
Straipsniais
__ Kronikos žinutėmis
__ Nuotraukomis
Meniškame apipavidalinime
Techniškame darbe
Prenumeravau

/Įrašykite jei nei viena klasifikacija neatinka/
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6
__ Bendradarbiavau "Mūsų Vytyje" 1955 - 1956 metais
__ Straipsniais
Kronikos žinutėmis

__ Nuotrakomis
__ Meniškame apipavidalinime
__ Techniškame apipavidalinime

Platinime
__ Prenumeravau

/Įrašykite Jei nei vienai klasifikacijai neatitinka/

__ Bendradarbiavau "Mūsų Vytyje" 1959 - I960 metais
__ Straipsniais
__ Kronikos žinutėmis
__ Nuotraukomis
Meniškame apipavidalinime

__ Platinime

Prenumeravau

/Įrašykite Jei nei vienai klasifikacijai neatitinka/
Kas geriausiai patiko I960 metų Mūsų Vytyje"? ---------------

Ko labiausiai pasigedote praeitų metų "Musų Vytyje ? --------
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- 7 Kas buvo vertingiausia I960 metų "Mūsų Vytyje"?

Bendros pastabos, pasiūlymai, komentarai "Musų Vyčiui":

Ar renkate "Musų Vyčio" komplektus?

__ Taip

__ Ne

Bendros pastabos, pasiūlymai, komentarai "Budžiu"
/"Mūsų Vyčio"/ priedas

Skaitau "Budžiu"
Peržiūriu "Budžiu"

Renku "Budžiu" komplektus

Neskaitau ir neperžiūriu "Budžiu"
Nerenku "Budžiu"
Ar pasinaudojate "Budžiu" teikiama medžiaga?
Ar manote kada pasinaudoti "Budžiu"
teikiama medžiaga?

__ Taip

__ Taip

__ Ne

__ Ne

Gyvenantiems ne Šiaurės Amerikoje: Ar "MV" padeda Jūsų lie
tuviškame, skautiškame gyvenime? Ko iš "MV" pageidaujate?

Kodėl nerašote į "Musų Vytį"?
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Sį puslapį naudokite platesniems pasisakymams
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Vytautas Remeika „Pavasaris”

PASIRENGIMAS

Skautininko dirbamo darbo svarba reikalauja iš jo ir gero pesirengimo
ir nuolatinio tobulinimosi. Čia susipažinsime su skautininkų pasirengimu mū
sų, britų ir amerikiečių skautų organizacijose.
Mūsų sistemoje skautininkai iškyla iš pačių organizacijos eilių, natūra
lios atrankos keliu. Vadovaujamų gabumų parodus skautas kyla per visus
ar beveik visus vadovo laipsnius iki pat viršaus sąjungos hierarchijoje. Toks
vadovas turi labai vertingą praktinį patyrimą ir palaipsniui išvystytą ir iš
bandytą vadovavimo stažą. Deja, mūsų sistemoje silpną pusę sudaro sto
ka metodingo pasirengimo, dažnai didelės spragos skautybės pažinime ir
labai nevienodas jos tikslų ir metodų supratimas, su klaidomis ir sprago
mis perduodamas iš vieno vadovo kitam.
Nepriklausomoje Lietuvoje gana anksti buvo pastebėta ta silpnoji sis
temos pusė ir pradėti rengti vadovų kursai, kurių pirmieji įvyko bene 1923
metais. Įvairiose vietovėse būdavo rengiami įvairios apimties vadovų kursai.
Prie LSS Vyriausio Štabo (vėliau pavadinto Vyriausia Vadija) buvo įsteig
ta vadų rengimo dalis, kuri vadų rengimo darbą ir programas koordinavo bei
ruošė. Brolijos vadovams leistas periodinis žurnalas „Skautybė”, seserijos
— „Vadovė”. Skaučių vadovės būdavo rengiamos panašia sistema.
Keturiems mūsų skautininkams baigus Anglijoje Gilwell’io kursus, mū
sų skautų vadų kursai sutvarkyti Gilwell’io pavyzdžiu sekant. Jų programo
je buvo rašto darbas, 14 parų intensyvaus apmokymo stovykla ir praktinio
vadovavimo stažas. Tie kursai nepaprastai daug davė mūsų vadovų lygiui pa
kelti. Emigracijoje įsteigta Ąžuolo ir Gintaro mokyklos dėl nepalankių są-
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tenka labai nevienodo pasirengimo asmenims. Pakėlimas yra tapęs pripuo
lamas. Be to, labai žalinga išplitusi pažiūra į sktn-ko laipsnį kaip į tam tikrą,
garbės titulą. To pasėkoje sktn-kų laipsniai yra suteikti eilei asmenų skautybę mažai tepažįstančių ir jos nesuprantančių, kas demoralizuoja kitus vado
vus ir silpnina organizaciją.
Britų sistemoje kandidatus į sktn-kus parenka vietos organizacija (Local
Association). Kandidatas privalo turėti skautiško pasirengimo kvalifika
cijas, pilnai įvertinti skautybės religinius ir moralinius tikslus, būti ener
gingas ir veiksmingas, turėti teigiamą moralinę įtaką užtikrinantį charakterį
ir nori naudotis visomis galimybėmis lavintis. Britų skautų statutai ypač
pabrėžia rūpestingą atsijojimą, be asmeninės atodairos ar gailesčio. Parink
tas kandidatas gauna iš krašto vyr- vadijos paskyrimą vad. „warrant’ą.”
Warrant privalo būti kasmet atnaujinamas ir, be to, gali būti vadijos bet ka
da atšauktas. Jo neturįs asmuo netenka sktn-ko vardo ir neskaitomas skautų
organizacijos nariu.
Britų skaučių sktn-kių skyrimo tvarka yra labai panaši į britų skautų
tvarką.
Amerikiečių sktn-kų parinkimo, skyrimo ir pripažinimo tvarka savo pa
grindais labai artima britų sistemai.
IŠVADOS

Iš šios apžvalgos siūlosi kelios išvados mūsų organizacijos gyveni

mui.

1. Privalome nusilenkti visame pasaulyje pripažįstamiems skautybės
ideologiniams ir metodiniams principams ir atsisakyti skautybės kraipymo
vienokiais ar kitokiais „akcentavimais,” „moderninimais” ir t. t.:
2. Išryškinti ir įgyvendinti principą, kad skautininkas tarnauja skauty
bės sąjūdžiui, o ne priešingai;
3. Įvesti asmenybės tinkamumo ir pasirengimo nuodugnų ir bekompromisinį tikrinimą prieš skiriant vadovo pareigoms ar keliant į sktn-ko
laipsnį. Nustatyti, kas tai atliks;
4. Įvesti statutinį kriterijų aktyvaus skautininko sąvokai nustatyti.
5- Įvesti lankstesnį ir lengvesnį būdą eliminuoti iš sąjūdžio supasyvėjusį ir, juo labiau, nuskaudėjusį elementą.
6. Rasti būdą įtraukti į aktyvų darbą su skautų-čių vienetais kuo di
desnį skaičių LSS esančių skautininkų.
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TRYS PASAULIO NAUJOS KOLONIJOS —
— LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA

R. STAKAUSKAS

Mes reikalaujame laisvės
Žmogaus, bendruomenių ir tautų laisvės troškimų istorijoje lydi nuolatinė kova
su priespauda. XX amžius bus taip pat atžymėtas laisvės kova prieš vergiją, bet
jis išryškės ir kaip milžiniška prisikėlimo laikotarpis, daugeliui tautų pradėjus sa
varankišką. gyvenimą Azijos ir Afrikos kontinentuose. Esame liudininkai, kaip kolonizmas užleidžia vietą savarankiškumui. Jungtinėse Tautose 1960 metais nuskambėją
garsus šūkis: laisvė visoms kolonizmo jungą nešančioms tautoms! Sovietų Sąjunga
buvo viena iš pirmųjų viešai pasisakiusių už šį šūkį, nors Sovietų Sąjunga pati yra
kolonistinė valstybė, primetu’si priespaudą Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV-se, besąlyginiai pasisakydama už laisvės sutei
kimą visoms tautoms, viešai reikalauja iš Sovietų Sąjungos vyriausybės pripažinti
Jungtinėse Tautose deklaruotą antikolonialinį principą Lietuvai, Latvijai ir Estijai,
leidžiant joms pačioms apsispręsti savo valstybinę santvarką.
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV-se atkreipdama laisvojo pasaulio dėmesį į so
vietinį kolonizmą Pabaltijo valstybėse, kur šioms tautoms atimta teisė savarankiškai
tvarkytis, primena, kad Sovietų Sąjungos pasisakymas Jungtinėse Tautose prieši
kolonizmą bus tik propagandinis pareiškimas, kol Sovietų Sąjunga neatsisakys ko
lonizmo Pabaltijo valstybėse ir iš ten nepasitrauks.
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV-se 1961 metus skelbia antikolonialinės kovos,
metais prieš sovietų kolonizmą ir kviečia visas lietuvių akademines ir ideologines
jaunimo organizacijas aktyviai įsijungti laisvės judėjiman. Jungtinėmis jėgomis at
kreipkime pasaulio studentijos dėmesį į Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavergimą ir
reikalaukime, kad sovietai laikytųsi skelbiamo laisvės principo: LAISVĖ VISOMS
KOLONIZMO JUNGĄ NEŠANČIOMS TAUTOMS.
1961 balandžio 15 d.
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV-se
Centro Valdyba

Neseniai pasibaigė Jungtinių Tau
tų debatai kolonializmo tema. Pabaltijos kraštai buvo nekartą, šiose dis
kusijose linksniuojami ir net Britų
Užsienio Ministerio David Ormsby
Gore pavadinti „pasaulio trim nau
jom kolonijom.” Kas yra kolonializ
mas ir kokias reakcijas jis susilaukė iš

nepriklausomųjų tautų atstovų tarpo?
Štai pora pavyzdžių, kurie, galima pri
dėti, yra tipiški:
„Mes neverksime senojo kolonia
listinio imperializmo mirties progaMes geriau pripažinkime, kad jo ar
tėjanti galutinė likvidacija yra pasau
lio gerovei. Tais pačiais argumetais

★ R. Stakauskas yra Lietuvių Studentų Sąjungos Pirmininkas.

46

18

„Atvažiavo meška su alučio bačka” i Čikagos Kaziuko Mugę. Ją pasitiko Lietuvos
V. Noreikos nuotr.
Konszilas Dr Petras Daužvardis su ponia.

mes negalime sveikinti naujo kolonis
tinio imperializmo, kuris kyla ir uži
ma senojo vietą. Mes jaučiame, jog
yra mūsų pareiga perspėti žmoniją
šių laikų kolonizacijos pavojais, kurie
jėga braunasi į silpnesniųjų tautų
tarpą ir perima tautas savo klas
tingomis vilionėmis. Mes perspėjome
neo-imperialistus ir kripta-imperialistus konstatuodami, kad nesame pasi
ruošę naudotis jų pavyzdžiais kovose
už laisvę ir nepriklausomybę. Bet jei
jie užsispyrusiai bandys tęsti savo negabringus darbus, mes tegalime tik
sekančiai į juos atsišaukti: jūsų dar
bai, žudant žmonijos laisvę ir tautų
nepriklausomybę, taip garsiai aidi
mūsų ausyse, kad mes negalime gir
dėti jūsų pasiteisinimų.”

Senatorius Lorenzo Sumulong,
Vice-Pirmininkas Filipinų Delegaci
jos į Jungtines Tautas.
„... žmogaus teisę apsisprendimui
postuliuoja asmens savigarba, kuri tu
ri būti statoma ankščiau už viską.”
Mamadou Aw,
Valstybės Mali Delegatas Jungtinėse
Tautose
„nuo 1939-tųjų metų, 500 milijo
nų žmonių Britų kolonijose atgavo
laisvę bei nepriklausomybę ir šių tau
tų reprezentatoriai sėdi mūsų tarpe
Jungtinėse Tautose. Tame pačiame
laikotarpyje šešios tautos su maždaug
22 milijonais gyventojų, pilnai ar da
linai buvo prievarta inkorporuoti į
Sovietų Sąjungą. Šių tautų tarpe mes
randame tris naujausias pasaulio ko47
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lonijas: Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Priede, Sovietų Rusija vartoja ekono
minę, politinę ir karinio pobūdžio pries
paudą milijonams žmonių savo kaimy
niniuose kraštuose- Skaitlingi bandy
mai buvo daromi pavergtųjų kraštų
išlaisvinimui iš Sovietų priespaudos.
Deja, visi jie žlugo.”
Rt. Hon. Davit Ormsby Gore
Britų Užsienių Reikalų Ministeris
Imeprialistiniai kraštai dažnai
vengia senosios terminologijos, ir per
ša daugelį naujų frazių vietoj žodžio
„kolonija”, kaip kad, mandatas, pro
tektoratas,
respublika, autonominė
respublika, tautinis oblas’tas, arba ok
rug (paskutiniai du daugiausiai var
tojami Sovietų Rusijos). Tačiau ne
svarbu, kurį terminą mes panaudosi
me; koldnizacijos esencija pasilieka
kaip buvusi. Kiekviena Sovietų Rusi
jos kolonija yra ne vien tik dirva išnadojimams, bet ir aktyviam misijonieriškam judėjimui. Vietinės ideo
logijos bei religijos toleruojamos ir
ištisa populiacija priversta gyventi po
stiprios propagandos ir marksistų pseudoreligijos pirštu. Klausimui ar Pabalti
jo skraštai įeina į šią kolonizuotų kraš
tų kategoriją, atsakymas yra aiškus:
ne tik įeina, bet stovi kaipo klasikiniai
neo-kolonializmo pavyzdžiai. Truputį
keistoka pastebėti, kad Sovietų Rusija
tapo apkaltinta neo-kolonializmu tik
dabar, po ilgų kolonializmo praktika
vimo metų. Už šio fakto iškėlimą Jung
tinėse Tautose mes .turėtume būti dė
kingi Afro-Azijos tautoms. Jų repre
zentaciniai organai sukilo, paneigda
mi bet kurį moralinį pateisinimą, kuo
met vienas kraštas jėgos būdu atsie
kia kito valdymą. Daugelis delegatų
iš naujųjų Afrikoje nepriklausomybę
gavusių tautų yra jautrūs šiam klau
simui ir artėja galimybės, kad Pabal
tų os tautų atstovų nebuvimas Jung
tinėse Tautose, bus įrodymu neseniai
kitos Afrikos kolonizacijos.
48

Sovietų
delegacija
Jungtinėse
Tautose ir ypatingai sovietų valdžios
organas PRAVDA, ėmė rūpestingai
gintis ir aiškintis, jog Pabalti jos tau
tos nėra traktuojamos kaipo koloni
jos- Tai daugiausiai daroma dėl to,
kad jie patys provokavo kitas vakarų
Europos tautas už kolonializmo prak
tikavimą Afrikoj ir Azijoj. Sovietų
argumentai savo silpnumu panašėja į
kitų vakariečių kolonialistų teisinimasį
prieš 50 metų- Sovietų valdžia Lietu
voje, sako PRAVDA, atnešė kraštui
milžinišką ekonominį progresą. Deja,
mes turime perdaug liudininkų ir sta
tistinių duomenų, kurie' aiškiai įrodo,
kad ekonominio progreso sparta bu
vo daug didesnė nepriklausomybės me
tais. Pagaliau, dauguma dabartinės
ekonominės pažangos atnešamų vaisių
suplaukia į kolonializmo tėviškę —
Sovietų Rusiją, tuo tarpu kai. darbi
ninkas Lietuvoje yra priverstas pasi
tenkinti vien su gyvenimo tęstinumui
reikalingais minimumais.
Šiuo ,metu mes savo rankose tu
rime nedidelį, bet gyvą ir aktualų
ginklą kovai prieš Sovietų Rusijos im
perializmą. Ginklas, stipraus argumen
to formoje, stiprės ir augs, jeigu jis
nebus leidžiamas užgesti Jungtinėse
Tautose.
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV
nutarė skelbti 1961 metus kovos prieš
kolonializmą metais. Netrukus skaity
site viešus atsišaukimus šiuo reikalu
mūsų spaudoje. Tai nebus vien tik Lie
tuvių Studentų Sąjungos ir Sovietų
Rusijos privati dvikova; mes paliksi
me iniciatoriai, bet kreipsimės į Af
ro —■ Azijos, pabaltiečių, amerikiečilj
ir kitų studentų organus, prašydami
aktyviai bendradarbiauti. Darbuosimės
sekančiomis pagrindinėmis formomis:
Vieši debatai kolonializmo tema uni
versitetuose, peticijos Amerikos ir ki
tų demokratinių kraštų atstovams
Jungtinėse Tautose, straipsniai ameri-
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kiečių spaudoje, piketavimai ir t. t.,
atsižvelgiant į vietovę ir gyventojų
skaičių. Visa tai vestų prie platesnio
mąsto konferencijos New York’e arba
Chicago’j e, kuri nepaliktų nepastebėta
amerikiečių spaudos bei televizijosKiekvienas lietuvis studentas išei
vijoje turėtų jausti pareigą ir prisidėti
prie virš minėtų veiklos gairių gero
išvystymo. Tai nėra kelių žmonių dar
bas, bet visų koordinuotos pastangos.

Visi Lietuvių Studentų Sąjungos ir
Ideologinių organizacijų skyriai yra
prašomi atkreipti ypatingą dėmesį į šį
atsišaukimą ir pradėti organizuoti vyk
domuosius organus, tiek savo skyriuo
se, tiek kaiminystės universitetuose.
Smulkesnė informacija bus suteikta
kiek vėliau; tuo tarpu skyriai turėtų
būti paruošę organizacinį branduolį pa
siūlymus priimti ir savo apylinkės veik
lą koordinuoti.

Juozas Akstinas „Iš Mokyklos"
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MARIJA SAURAITYTĖ

Ar tai Tu, Lietuva? Tavo veidas pasikeitęs •—■
kančios veidas. Vos Tave pažinau...

Man pasakojo apie Tave: gražią, jauną.
Bėgiojau laukuose, kurią kojos nelietė.
Regėjau spalvas, kurių nėra šešėliuose.
Girdėjati balsą, kuris dabar tik verkia.
Tu buvai graži jaunystėje, mano pasauly.
Dabar jaučiu Tavo kančią savo ilgesy.
Mes esam artimos rudens artėjime po karštos
vasaros saulės spindulių miražu.
Budėsiu, kol prasapnuosi žiemos šaltį,
ir džiaugsiuos pavasariu, kurio nemačiau.

Žinau: tai Tu, graži kančioj
kaip ir vaikystės svajose.

Paskutinė gaida nutilo,
paskutinė kančios gaida...
Melodija dar traukia
vienišą širdį: kančioje
galima užmiršti.
Ji tolsta: aidi
užuolaidose, musių
dūzgime, kvėpavime.
Dingsta.
Atimta.
Neb esurandama.
Vieniša širdis.
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F. KIRŠOS JUBILĖJUS

Vasario 13 d. Faustas Kirša — poetas,
rašytojas, kultūrininkas, pedagogas, vi
suomenininkas, Lietuvių Skautų Sąjun
gos buvęs Tarybos bei Pirmijos narys
— atšventė 70 amžiaus sukaktį. Ta pro
ga Lietuvių Skautų Sąjunga Jubiliatą
apdovanojo aukščiausiu garbės ženklu —
Geležinio Vilko Ordinu.
Bostone įvykusio minėjimo metu Ju
biliatas buvo gražiai pagerbtas, jo dar
bai ir nuopelnai suminėti. Žemiau tiekia
me pagerbime pasakytos F. Kiršos kal
bos ištrauką* :
Mano amžiaus žmonės išaugo iš aiš
kiu gyvenimo gairių. Jie skyrė ne tik
dieną nuo nakties, jie skyrė ir išgyveno
priešingybes — antitezes: kas yra Die
vas ir kas velnias, kas yra gėris ir kas
blogis, kas yra šventasis ir kas yra žmog
žudys, kas yra taika ir kas karas, kas
yra poezija ir kas proza, kas yra gražu
ir kas yra negražu.
Dabar mes gyvename laikus, kada visvas sujaukta. Reikalinga chemiko smege
nų, kad gyvenimui susidarytum pasaulė
žiūrą. Ir poezijai, kaip sakoma, Dievų
kalbai, šių dienų maišatyje tinka seno
galvočiaus Šelingo pasakymas:
“Būti
girtam ir blaiviam ne skirtingais atsiti
kimais, bet tuo pačiu laiku — tai yra
tikros poezijos paslaptis”.
Kaip sunku jaunajai kartai šiandien
išeiti į gyvenimą, Kiekvienas kampas
šaukia savo pranašą. Kiekvienas šaukia su
grasinimais ir būsimomis pasėkomis.
Mūsų jaunimas kitoks, nes visas gyve
nimas kitoks. Mūsų jaunimas auga iš
miestų, svetimų miestų. Miestų vilionės
jauniems yra molnesnės už mūsų žo
džius, už mūsų poeziją iš Lietuvos ir
apie Lietuvą, Žodžio meisteriai gražiais
sakiniais pavaizduoja lietuvių dvasinius

polėkius, bet jie neturi atgarsio šio
krašto prozektorių ir narkotikų triukšme.
Bet nereikia nusiminti. Mes žinome,
kiek daug yra medžiotojų, bet visų
paukščių niekuomet negalima iššaudyti.
Lieka gaivalingesnieji, kurie pratęsia gi
minę. Negalima nesidžiaugti, kad šiame
krašte mes turime tiek daug rašto kū
rėjų: vyresnių jaunesnių ir jauniausių,
kurie žengia ir palaiko, stebina ir for
muoja naujais prasiveržimais lietuvio
dvasią. Mes esame ir turime būti jais
gyvi.
* Su AIDŲ redakcijos sutikimu

Lietuvos Garbės Konsulas, adv. A. O.
Shallna Jubiliatui Faustui Kiršai uždeda
Geležinio- Vilko ordiną.
p. Kerbelienės nuotr.
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Belgijos Louvaine universitete yra 2 skautų ir vienas skaučių bendra
butis (viso 50 asmenų). Programa — dalis vadovauja vienetams, ruošia
straipsnius skautų vyčių ir vyresniųjų skaučių leidinėliui, seka sąjungų
metų temą, planą diskutuoja įvairius klausimus, užsiima su jaunimu (ne
būtinai skautišku). Jų siekimai — tarnauti Dievui, sau ir kitiems. Į skautų
ir skaučių vadovybes neturi įtakos.
Graikijoje vyrauja viešoji nuomonė, kad skaut'ybė yra tik vaikams.
Kurie studentai domisi, dirba su vienetais.
Norvegijoje viešoji opinija, kaip ir Graikijoje, nėra palanki. Kaikurie
studentai vadovauja vienetams, o iš devynių Olandijos universitetų tik vie
name veikia skautų vyčių būrelis, įsteigtas prieš keliasdešimt metų.
Prancūzijoje, kurioje yra keturios skautų ir keturios skaučių organi
zacijos, jokių klubų nėra- Užtenka vienetų tiems, kurie domisi, nes univer
sitetai daugiausia vietinio pobūdžio. Manoma, kad jei būtų įsteigtos drau
gijos ar klubai, nukristų skautų vyčių ir vyresniųjų skaučių skaičius ir su
mažėtų geresnių vadovų.
Suomijoje veikia akademikų skautų ir skaučių gildos, kurių nariai yra
skautai ir skautės. Iš toliau studijuoti atvykę vienetuose nedalyvauja, bet,
studijas baigę, visi įsijungia į vienetų veiklą. Gildos yra vadovybės kon
trolėje. Programa — diskusijos, vadovavimas skautams ligoninėse, prie
glaudose ir pn.
Šveicarai dalyvauja vienetuose ir jokių klubų nėra.
Vengrai 1957 metais įsteigė studentų skautų ratelį, kuris apima visus
pasaulyje pasisklaidžiusius vengrus studentus skautus (turbūt ir skau
tęs). Rateliui priklauso aktyvūs vengrų sąjungos nariai, filisteriai ir garbės
nariai. Jų tikslas — sujungti vengrus studentus ir remti skautų sąjungą.
Padeda lavinti skautų vadovus, leidžia žurnaliuką, tariasi Vengrijos rei
kalais ir pn.
Vokietijoje yra trys skautų sąjungos ir kiekviena turi kokius nors klu
bus ar draugijas, visas neseniai įkurtas. Skaučių trys organizacijos jų ne
turi. Katalikų sąjungos studijuojančių skautų draugijos yra klubo, o ne
vyčiavimo pagrindu organizuotos ir turi ryšininką su skautų štabu. Evengelikai, nepriklausą nuo savo vadovybės, iškylauja, laiko bendras pamaldas,
pietus ir pn- Bendroji sąjunga padeda vadovybei. Vienas iš tikslų yra na
grinėti naujas idėjas.

Iš vienuolikos valstybių tik šešios turi kokias nors organizacijas ar
klubus studijuojantiems skautams ar skautėms; vengrai ir anglai turi visai
sąjungai bendrą organizaciją, apjungiančią visus skyrius, o visur kitur yra
grynai vietinio pobūdžio — vienos mokslo institucijos — organizacija — klu
bas. Nemaža studijuojančių skautų dirba su vienetais, nebent gyvena toli
nuo namų. Neatrodo, kad skautų uniforma dėvima, kadangi tai yra uni
versiteto kitiems klubams prilygsta vienetai, nors tie, kurie vienetuose da
lyvauja arba veikia vyčių būreliuose, galima manyti, jas dėvi.
Svarbu pastebėti, kad visi, išskyrus skaučių klubus Anglijoje, įsteigti
palyginant neseniai — per paskutinį dešimtmetį. O ten, kur studijuojančių
skautų draugijų nėra, dažnai nepalanki visuomenės nuomonė arba bendrai
skautybės atžvilgiu arba tokio amžiaus skautų atžvilgiu (t. y., tokiems
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skautybė netinkanti), arba maišytų vienetų — skautų draugijų reikalu. Iš
WITAN leidinėlio pranešimų neaišku, ar tose valstybėse skautų sąjungos
apie minėtus klubus panašiai galvoja.
Nors tai yra skautų draugijos, atrodo, kad jų programa retai yra skau
tiška ta prasme, kad užsiimama maždaug vyčiavimu, skautavimu (stovyklos,
iškylos ir pn.), o daugiau yra socialinio, studentų draugijos — klubo po
būdžio. Ryšys su skautų sąjungomis nėra stiprus. Tai reiškia, kad į juos
žiūrima kaip į paprastus studentų klubus (kaip būna, pvz-, meno mėgėjų,
dramo ir pan.), kurie yra maži, vietiniai. Jie skautų sąjungoje nesukelia rū
pesčio ir nėra įtakingi, būdami, atrodo, natūralia atžala, kuriai galima pritar
ti. Anglijoje šie klubai neturi registruotis štabuose, kadangi jie nėra minėta
prasme skautų organizacijos, ir nereikalaujama, kad nariai būtų skautai.
Narių reikalavimai įvairūs. Bendrai nereikalaujama, kad jie būtų skautai
vyčiai (nežinia, kaip su vyresniosioms skautėms, bet greičiausia didesnė
dalis to amžiaus skaučių bus tokios), o kaikur priimami ir seniai, atitolę
nuo sąjūdžio ar asmens, kurie domisi jaunimo auklėjimu.
Net ir WITAN leidinėlio neskaičius nebūtų sunku atspėti programos
bei organizacinės struktūros. Kadangi klubai vietinio pobūdžio, tai renkami
komitetai — valdybos, kurios numato veiklą. Programa studentiška: disku
sijos, klausimai, socialiniai užsiėmimai, skautiškos iškylos ir lavinimasis (vie
nur mažiau, kitur daugiau pabrėžtas), tarnavimas — ar skautų vienetuose
ar prieglaudose ar apylinkėje su darbininkų draugijomis ir t. t. Vokietijoje,
Anglijoje ir Austrijoje pasitaiko studentų skautų suvažiavimai, bet jie nėra
valdomieji organai, o daugiau bendradarbiavimo ženklai, nors kaikur apta
riami bendrai reikalai, kaikurie darbai ir pn.
Iš pagrindinių tikslų — remti skautų sąjungą įvairiais būdais (neįskai
tant vadovavimo vienetams, kadangi tai jau buvo daroma priešuniversitetiniais laikais), paveikti visuomenės nusistatymą skautybės atžvilgiu, ap
jungti universiteto skautus (skautes, ar abu), padėti kokiu nors būdu są
jungos vadovybei (tai nėra išvystyta ir įtakos neturima),* kaikur net mano
ma padėti skautų vyčių programa (bendroji sąjunga Vokietijoje). Atrodo,
kad diskusijų didelė dalis
a skautybė — nuo to kokia ji yra, ligi naujų
idėjų, įvairių bandymų.
Įdomu pastebėti, kad, išskyrus Anglijoje skautų bei skaučių klubus ir
filisterių sąjungą, visi skautų klubai — draugijos yra atskiros vyrams ir mo
terims, nors, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur studentų skautų nėra, yra labai
artimi santykiai tarp skautų vyčių ir vyresniųjų skaučių.
Akademinis Skautų Sąjūdis nuo visų šių skiriasi, kadangi tai yra vi
suotinė organizacija, ne vietinis klubas; jis pretenduoja pagrinde būti skau
tų sąjūdis, kol kitur tai yra daugiau studentiško tipo draugija- Savo organi
zacija, struktūra, siekimais, programa ir pn., akademinė skautija yra nužen
gusi daug toliau, negu minėtuose kraštuose. Tiktų ištirti, šalia WITAN se
nų ir naujų dalyvių, kokia studijuojančių skautų padėtis Azijos ir įvairose
Amerikos tautose (pvz., JAV National Service Fraternity Alpha Phi Omega)
ir pn.
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ARTHUR KOESTLER ROMANAI
ILONA GRAŽYTĖ

Kiekvieno rašytojo asmenybėje ir kūryboje atsispindi dvasia, ilgėsis,
svajonės ir košmarai amžiaus, kuriame jis gyvena. Vieni apsiriboja savo as
meniška patirtimi ir jų žvilgsnis yra siauras, kiti gali išversti savo’išgyveni
mus į universalią žmonijos kalbą ir palikti pėdsakus istorijos srovėje. Ar
thur Koestler priklausė* šiai antrajai grupei.
Vieni autoriai vadovaujasi „menas menui” principui ir jų kūryba yra
uždaras pasaulis, prieinamas tik tiems, kurie jo ieško. Kiti autoriai yra peraštriai jautrūs jų epochos apraiškoms kad į jas žiūrėti objektyviai. Jie turi
mestis visa savo asmenybe į kiekvieną konfliktą, kuris atsiranda jų kelyje ir
patraukti į jį savo bendraamžių dėmesį. Arthur Koestler yra vienas iš šių
autorių, negalinčių savęs atitraukti nuo gyvenimo sūkurio.
Kartas nuo karto, Koestleris yra pasivadinęs Cassandros balsu. Prana
šai, kurie kalba apie pasaulio arba civilizacijos galą, niekad nebuvo popu
liarūs ir dar mažiau populiarūs dabar, laisvajam pasauliui žaidžiant su bar
baru. Politinio romanų rašytojo trpe yra autorių, kurie pažino barbarą as
meniškai — žymiausi jų tarpe — italas Ignazio Silone, prancūzas Andre Malraux .ir vengras — tapęs britų, Arthur Koestler- Jų romanai yra dokumen
tai tamsos ir žiaurumo randamo pakelyje į Utopią, nesvarbu koks būtų jos
vardas. Psichologine prasme visi šie rašytojai pasilieka apvilti ir išduoti
piligrimai. Jų kūryboje skaitytojas randa dvidešimtąjį amžių visam savo
komplikuotume, aspiracijose ir terore.
„La Condition Humaine” ar „Darkness at Noon” nėra ypatingai stip
rūs romanai žiūrint iš struktūrinio ar stilistinio taško, bet jie yra gyvi ir
svarbūs savo jėga ištraukti skaitytoją iš abejingumo kiauto. Malraux ir
Silone yra tarptautiniai žinomi rašytojai. Ši tezė bando atrasti Koestlerio
vietą politinio romano plotmėj.
Arthur Koestler tiki kad žmogus, kuris nešiojasi su savim mirusius
idealus yra išdavikas sau pačiam. Du pagrindiniai ameniniai bruožai — Uto
pijos ieškojimas (sionizme ir komunizme) ir ligą, kurią jis pats yra pava
dinęs „chronic indignation’, yra dažnai jam užtarnavę išdaviko ir apostato
vardą. Todėl, prieš analizuojant romanus, dalis tezės paskirta žvilgsniui į
Koestlerio karjerą, sukėlusią nemažai kontraversijų.
Koestlerio svarbiausieji personažai, herojus ir jo antitezė — naujasis
komunizmo išaugintas žmogus „the Neanderthaler”, analizuojami ideolo
gine, psichologine ir dramatine prasme, atkreipiant dėmesį į jų charakterizacijos silpnąsias puses. Politiniame romane personažai dažnai turi ten
dencijos nustoti savo individualybės ir pavirsti autoriaus idėjų personifika
cija.
Taip pat analizuojama Koestlerio moralinių vertybių skalė, turint gal
voj, kad autoriaus pasaulėžiūroj vertybių klausimas yra turėjęs labai dide
lės reikšmės. Čia naudotasi ne vien romanais bet ir labai plačia Koestlerio
publicistika. Jo „essays” keliamos mintys dažnai pasikartoja romanų rėmuo
se.
I Lietuvos"'H
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Analizuojama ir įvertinama autoriaus priemonės romanų struktūroj, dra
matiniam efektui, charakterių vystymui ir stiliaus išdirbimui. Čia susikry
žiuoja gabaus žurnalisto ir grožinės literatūros rašytojo talentai, duodami
Koestlerio romanams individualų ir labai ryškų atspalvį.
Paskutiniu tezės uždaviniu yra peržvelgimas, ir dalinai įvertinimas, kri
tikos, kurios šie romanai susilaukė kritikų ir skaitytojų -tarpe. Pažymėtina,
kad šios knygos buvo sutiktos su entuziazmu ar pasipiktinimu bet niekad su
indiferencija. „Darkness at Noon”, geriausiai žinomas Koestlerio romanas su
kėlė kontraversiją, kuri davedė iki šios knygos viešo deginimo komunistų užim
tuose kraštuose. Nagrinėjant atgarsį, kurį Koestlerio knygos sukėlė visuo
menėje, yra bandoma atskirti literatūrinį įvertinimą nuo politinių idėjų dik
tuotos reakcijos.
Ši tezė nebando daryti jokio sprendimo Arthur Koestler romanams. Šį
sprendimą galės duoti tik laikas. Tai yra paliekama skaitytojams dvidešimt
pirmajame amžiuje.
Arthus Koestler romanai:
The Gladiators, Darkness at Noon, Arrival and Departure, Thieves in the
Night, The Age of Longing.

Kovo 18-19 d. d. Studentų Skautų Są
jungos New Yorko skyrius surengė Jau
nųjų Dailininkų darbų parodą. Nuotrau
koje — dalis išstatytų paveikslų.
G. Peniko nuotr.
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TARP LIETUVYBĖS ASPIRACIJŲ ŠVIESOS IR
SAULĖLEIDŽIO
LIUDA ČĖSNAITĖ

Teko kartą grdėti, kad netaisyklingai cituojant galima Įrodyti jog Šv.
Raštas advokuoja savižudybę: “Judas nuėjo ir pasikorė . . . Eik ir tu daryk
panašiai !” Žinoma, šias dvi citatas skiria puslapių puslapiai; daugtaškis
aiškiai parodo jog kažkas yra praleista, tik deja neparodo, kad išimti iš turi
nio šie du sakiniai visai neišreiškia Naujo Testamento autorių minčių- Pana
šus reiškinys atsitiko su Šarūno Milišausko straipsniu “Lietuvybės aspira
cijų saulėleidis” (Mūsų Vytis 1960 Nr. 6) kuriame jis komentuoja A. V.
Dundzilos straipsnį “Lietuvybės aspiracijų šviesoje” (M. V.. 1960 Nr. 4).
Atsižvelgiant į kiekvieno teisę kritikuoti ar komentuoti kito mintis, visgi
reikia pripažinti, kad Š. Milišauskas prikibo tik prie vieno sakinio ar vienos
minties, kuri išimta iš bendro straipsnio turinio tikrai, rodos, advokuoja sa
vižudybę lietuvybei tremtyje.
Rašo Š. Milišauskas: “Nuo pat pirmųjų emigracijos dienų mes bandėme
rasti metodus lietuvybės išlaikymui Amerikoje, bet šis paskutinis (tai yra A.
Dundzilos siūlomas) yra gana drąstiškas, nes pirmą kartą viešai buvo siūlo
ma vartoti anglų kalbą šeštadieninėse mokyklose . . . Aš sutinku, kad mažai
yra atsiekiama šeštadieninėse mokyklose lietuvybės palaikymui, bet anglų
kalbos vartojimas tik prisidės prie planingo nutautėjimo”.
A- Dundzilos straipsnis buvo gerai suskirstytas pagal tikslus, uždavi
nius, pavyzdžius, išvadas ir pan. Antrojo straipsnio autorius savo medžiagą
paėmė iš pirmojo “išvadų” visai ignoruodamas pirm to išreikštus “tikslus”
kurių pats pirmasis, be abejo svarbiausias, buvo — “reikalauti ir tikėtis už
auginti kartą, kuri pusėtinai žinotų ir galėtų vartoti lietuvių kalbą raštu ir
žodžiu”. Šis tikslas A. Dundzilos straipsnyje kaip ir paneigia tolimesnias
Š. Milišausko kritikos išvadas. Pvz. “Mūsų lietuviškoji kultūra beveik su
sideda grynai iš liaudies kūrybos ir aš abejoju ar mes galime ją, vartojant
tik anglų kalbą, tęsti”. (Tai nebuvo siūlyta.) “Taigi, atmesdami didžiausią
mūsų kultūros originalumą — lietuvių kalbą, tuo pačiu sulaikome ir mūsų
tautiniai romantinės lietuvybės tęstinumą Amerikoje”.
Vartojimas anglų kalbos šeštadieninėse mokyklose buvo pasiūlyta kaipo
praktiškiausia išeitis. Nebuvo siūlyta apsiriboti vien tik anglų kalba, bet bu
vo siūlyta kai kuriuos lituanistinius dalykus dėstyti angliškai, o pasulinius
dalykus lietuviškai. Vaikui tai turėtų įrodyti lietuvių kalbos praktiškumą,
kad visomis bendromis temomis galima kalbėti lietuviškai. Tai taip pat pa
ruoštų vaiką kalbėti apie grynai lituanistinius reikalus svetimtaučiams. A.
Dundzilos žodžiais, vaikui “ turi būti pademonstruota, kad lietuviškai gali
ma kalbėti ir kitomis temomis, aišku,lietuvių kalbą pakankamai mokant•..
. .. tačiau daug svarbiau yra štai kas: turi būti pademonstruota, kad apie
Lietuvą, lietuvius ir lietuvybę galima kalbėti angliškai”.
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Šis dviejų kalbų vartojimas sudarytų tarp dviejų kultūrų gugančiam
vaikui sintezę. Š. Milišauskas komentuoja: “Yra daleidžiama, kad lietuviškos
kilmės jaunimas Amerikoje bus reikalingas amerikoniškos-lietuviškos kultū
ros sintezės. Taip, mūsų kartai yra reikalinga dviejų kultūrų sintezės nes mes
augome lietuviškoje ir amerikoniškoje aplinkoje ... Čia gimusiam dešimties
metų jaunuoliui nereiks sintezės, nes jis bus jau suformuotas vienoje aplin
koje”. Jei pasiduosime nutautėjimo bangos likimui, tai žinoma, kad ta sin
tezė bus nereikalinga. Bet jei bandysime lietuvybę išlaikyti, tai ta sintezė
yra siūloma kaip priemonė, o ne kaip reikalavimas, statomas čia gimusio
jaunuolio. Kad čia gimęs jaunuolis pats staiga pareikalautų tokios sintezės,
yra kvailystė galvoti, kaip Š. Milišauskas pastebėjo- Bet pats A. Dundzila
tai įrodė vadindamas tų dažnai minimų “lietuviškų kraujų” mistiniu, o gal,
geriau sakant, mitiniu.
Ko norima iš sintezės pasiekti ? Patiekti vaikui įrodymus, kuriais jis
galėtų logiškai pasiteisinti amerikiečiams, puolantiems jo lietuvybę. A. Dundzilos žodžiais: “Gi, ši sintezė, formuluota, įkalta ir išmokinta angliškai ir
lietuviškai turi priversti tų amerikietį klausinėtojų prie tokios nuomonės:
‘Štai žmogus iŠ tokios mažos ir retos tautos, bet tiek gerbiantis savo kilmę
ir galėjęs užaugti tokia asmenybe taip skirtingam pasaulyje’. Iš tikrųjų, ta
tauta pertiekia didelius dvasinius turtus, gi jo tėvai, tiek daug pergyvenę,
turėjo būti taurūs žmonės’
Š. Milišauskas iškelia dar trečių punktų — termino “Lithuanian by cul
ture” reikšmę: “Aš norėčiau žinoti kų reiškia ‘Lithuanian by culture’- po trijų
generacijų Amerikoje’.” Pora paragrafų prieš tai autorius pasisako: “Jei aš
domiuosi graikų ar romėnų kultūra, tai nereiškia, kad aš esu tų kultūrų
žmogus. Domėjimasis lietuvių kultūra nepadaro žmogų ‘Lithuanian by cul
ture’. Trečiosios generacijos jaunuolis bus ‘Lithuanian by origin’, o ne ‘Lit
huanian by culture’.” Jis ar taip ar taip bus “Lithuanian by origin” bet
priede jis dar gali būti “Lithuanian by culture”. Ne domėjimasis kuria nors
kultūra yra kriterijus, kad žmogus galėtų save skaityti tos kultūros žmogumi,
bet drauge ir tos kultūros įgyvendinimas.
Baigdamas Š. Milišauskas pareiškia: “Nereikia iškelti mūsų grupės pro
blemas į Olympo viršūnę ir jaustis virš kitų tautinių grupių”- Tuom, atrodo,
yra advokuojamas bereikalingas pacifiškumas ir bevalis pasidavimas. Kel
kime savo problemas į Olympo viršūnes, o jei tas iškėlimas bus užtektinai
“augštas” ir užtektinai garsiai skambės, atsimuš į mūsų tautiečių būgnelius
ir gal siūlyta konkreti dviejų kultūrų sintezė bus įgyvendinta nes ji atrodo
efektingas metodas sužavėti jaunimų, padaryti jam lietuvybę patrauklia.
Sųryšiu su šia sintezės tema norėčiau patiekti vienų pavyzdį. Dirbant
universiteto knigyne teko tikrinti knygų inventorių. Nuoboduliui paįvairinti
karts nuo karto peržvelgiau įdomesnes knygas. Visai pripuolamai teko man
skyrius, kuriame buvo daug tomų apie Lenkijų ir jos istorijų, žinoma an
gliškai.
Ypatingai atkreipė mano dėmesį vienas autobiografinis tomas pavadin
tas My Name Is Million (New York: The Macmillan Co., 1941), rašytas
lenkės pabėgėlės, kuriai teko bėgti į Prancūzijų per Lietuvų. Ji buvo Vil
niuje kaip tik tada, kuomet miestas buvo mums rusų gražintas. Viskas api
budinta neapykantos pilnais žodžiais. “On Friday, the 27th, the Lithuanians
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were allowed to take their prize (Vilnių). The army slithered forward
through the mud- It was a much less glorious affair than they had counted
on. Torrents of rain had fallen while they waited. Equipment, uniforms,
boots, sky and route were all reduced to one muddy monotony. The Lithu
anian soldier’s heart is in his uniform; galons, sidearms, shakoes, and white
gloves are what he marches for. Wilno was taken over in an atmosphere of
glum anticlimax”, (p. 264)
“The parades, in full dress, of the next day, Sunday, were carried out
in the atmosphere of a funeral. The townspeople, for the most part, stayed
indoors. The lines of people along the pavements stood with folded arms
and bent heads, as if they were looking down into a grave”, (p. 265)
Mums gi nuotraukų ir atsiminimų pagelba buvo rodoma, kad vilnie
čiai džiaugėsi pasitikdami lietuvių kariuomenę. Nors ir lijo, žmonės klūpojo
purve prieš Aušros Vartus, dėkodami Dievui.
“It is more than six centuries since the Polish and Lithuanian nations
voluntarily united their history, their interests, and their blood. Only the
will of the enemies of both ever disunited them again. The act by which
Lithuania, after the last war, became an independent republic, was an act
directly inspired by Germany, whatever it has been made to appear”- (p. 240)
“Estonia, Latvia, and Lithuania, the so-called ‘Baltic States’, fell when
Poland fell. Their defeat was not a degree less crushing. The only diffe
rence was that they accepted it without firing one shot.” (p. 237)
Mes reprezentuojami kaip bailiai ir bevaliai. O tuoj po to užakcentuo
jama: “One other thing had also been certain- Once the Baltic countries
had accepted servitude, the Finns would be attacked and would defend
themselves”, (p. 248)
Perdaug užimtų patiekti daugiau citatų, bet šioje knygų grupėje radau
daug tomų pilnų pagiežos. Pamirštas buvo mūsų priešinimąsi sovietams ir
sovietizacijai. Niekis buvo birželio trėmimai.
Anglų literatūroje mes perdaug nefigūruojame. Rašytojai kaip Sinclair
Lewis pamini lietuvius kaipo žemo luomo imigrantus — skerdyklų dar
bininkus ir angliakasius. Bet, pasirodo, yra dar kita dalis literatūros, len
kiškom temom, kur mes dažnai minimi, bet dar blogesnėje šviesoje. Kas
iš to, jei mes pasitenkinsime žinodami teisybę apie save, savo uždaroje gru
pėje ? Reikia, ir skubiai reikia, padaryti šią medžiagą prieinama svetimtau
čiams.
Lenkai kėlė į “Olympo viršūnes” savo problemas. Jų istorijos vado
vėliai parašyti Angliškai yra prieinami ne tik lenkams save laikantiesiems
nors nepergeriausiai lenkiškai mokantiesiems individams, bet ir milijoni
nei angliškai kalbančiai žmonijos daliai. Mes turime puikius Šapokos, Sruo
gienės vadovėlius, bet jie tik mums įrodo, kad Vilnius mūsų ir pan. Sve
timtautis, susidomėjęs Lietuvos kalusimu, neras daug prieinamos medžia
gos savo žingeidumui patenkinti. Jei mes turėtume vadovėlius lituanisti
nėm temom angliškai, jie ne tik pasipelnytų mūsų jaunimui, bet bendram
Lietuvos labui: jie supažindintų svetimtaučius su mūsų tauta kaip mes ją
pažįstame.
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Sąryšyje su šia mintimi reikia pastebėti dar vieną neteisėtiną pasisa
kymą Š- Milišausko straipsnyje — būtent “Tuo pačiu prileidimas, kad tre
čios generacijos jaunuolio lietuviškos kilmės prisipažinimas atneš naudos
mūsų tautai yra abejotinas”. Lietuvai atgauti nepriklausomybę 1918 m. daug
padėjo senieji išeiviai, nors ir ne trečios kartos. Galima tikėtis kad ir šį kar
tą Lietuvai turint galimybės tapti laisvai, pagalba turės ateiti iš laisvojo
pasaulio. Trečia karta jeigu ji, duok Dieve, prisipažins prie savo lietuviškos
kilmės, daug padės tam laisvinimo darbui.
Jei daugiau kas žada pasisakyti šia tema, siūlau tebesekti astronomiškų
reiškinių sombolizmą ir tolimesnius straipsnius vadinti arba lietuvybės as
piracijų patekėjimu arba pilnutiniu užtemimu — žiūrint į optimizmą ar pe
simizmą, kurį autorius jaučia šiai temai.

DAIVA ALYTAITĖ 1961 m. sau
sio mėn. baigė City College New York,
gaudama Bachelor of Science laips
nį chemijos srityje. Studijų metais
Daiva aktyviai reiškėsi visuomeninė
je, ypatingai studentų, veikloje. Jau
eilę metų priklauso New Yorko tau
tinių šokių grupei, šiuo metu yra
tos grupės valdybos pirmininkė. Nuot
raukoje Daivą matome su taure, ku
rią ši grupė laimėjo už geriausį pasi
rodymą vienoje tarptautinėje šokių
šventėje New Yorke. D. Alytaitė yra
Akademikių Skaučių Draugovės tik
roji narė, gi šiuo metu — AS D sky
riaus New Yorko kandidačių globėja.
„Vienybėje” einančio studentų skyre
lio „Akademinės mintys” ji yra atsakomingoji redaktorė, gi redakciniam
kolektyvui Daiva priklauso nuo pat
šio skyrelio įsteigimo 1958 m. gegu
žės mėn.
Baigusi studijas D. Alytaitė pa
silieka dirbti CCNY kaip vieno pro
fesoriaus asistentė.
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ĮVYKIAI ir KOMENTARAI
Akademinė skautija yra gaiva
linga ir pulsuojanti. Laikas, aplinka
bei nuotaikos iškelia naujų ir gražina
eilę praeities bruožų, domėjimosi sri
čių bei temų. Šiuo metu susidomėjimo
banga kyla ir liejasi į Korp! VYTIS,
AS Draugovės uniforminius ženklus,
simbolius, sąjūdžio tradicijas. Štai,
Čikagoj sesės ruošiasi savo vėliavos
krikštynom; Studentų Skautų Sąjun
gos nariai gyvai diskutuoja prieš de
šimtmetį užjūriuose susidomėjimo ne
radusių kepuraičių įsigijimo klau
simą. Eina kalba net apie unifor
minius švarkus, kurie būtų naujiena
ne tik akademinei skautijai, bet ir vi
soms lietuvių ideologinėms — akade
minėms korporacijoms- Nusistatyti ir
įsivesti jie taptų šios kartos ryškiau
siu įnašu savosios organizacijos uni
formos ženklų praktikai ir istorijai.
Taip pat dažnai atsisukama praeitin ir
žvelgiama į' tradicijas, papročius, vei
kusius nuostatus. Galima tiesiog pasa
kyti, kad išgyvenami organizacijos iš
viršinių formų renesanso laikai.
Gilesniam savųjų tradicijų pažini
mui yra reikalinga medžiaga. Šiuo rei
kalu fil. L. Maskaliūnas ruošia išsa
mų straipsnį, kuris bus spausdinamas
senkančiam MŪSŲ VYČIO numery
je.
*
LITUANUS — praeityje šio
žurnalo vardas buvo tariamas su pasi
didžiavimu: juk tai buvo mūsų repre
zentacinis leidinys anglų kalba, vie
nintelis, kuris tokiam lygyj, formoj
ir apipavidalinime ėjo per angliškai
kalbantį pasaulį, jam kalbėjo apie Lie

tuvą, lietuvius ir visa, kas lietuviška.
Lietuvių tarpe LITUANUS buvo tin
kamai vertinamas ir remiamas — nors
tik aukų forma. Su metais žurnalas
tobulėjo, savo uždavinį vykdė, tačiau
pinigų prašymu pradėjo lyg įgristi:
vajai, aukos, nuolatinis pinigų malda
vimas jį žlugdė lietuviškoje visuomenė
je, nes neatsirado pastovaus, organi
zuoto kolektyvo, kuris žurnalą remtu.
Pačios mūsų visuomenės nerangumas,
visuomeninių ir politinių organų lai
kysena šiandien LITUANUS privedė
prie skurdžiaus, ubagautojo, nuplyšėlio stovio. Visi sutinka, kad LITUA
NUS reikalingas, tačiau paramos jam
nėra.
Katiliškio lūpomis tariant, tai
žurnalą nužmogina. Savaja laikysena
šaipomės iš LITUANUS — kurį lai
kome svarbiu ir neginčijamu. LITU
ANUS šiandien yra kaip tas Katiliš
kio aprašytas kareivis, „nušalusiomis
kojomis vokietis arklininkas ir su že
mėmis sulygintas tankų grenadierius,
ant savo suplyšusio mundieriaus ran
kovės nešiojąs Afriką, Krymą, Kubanės prietiltį ir Demjansko skydą. Ir
juo daugiau sužeidimo ženklų, tuo
šlykštesnės patyčios iš taip suniekin
to buvusio žmogaus. Ar grįš jis kada
nors į savo kaimą žaliame slėnyje ir
atsisės su draugais ir kaimynais seno
je, jaukioje smuklėje? Nieks to nega
lėjo pasakyti. Nieks tuom nebetikėjo.”
LITUANUS žurnalo leidimu turi
imti rūpintis lietuviškoji periodinė
spauda. Mūsų laikraščiai ir žurnalai,
keliais centais pakėlę prenumeratos
mokestį, galėtų lengvai sudaryti rei-
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kalingą fondą. Šiuo būtų baigtas uba
gavimas, vis daugiau pastangų ir ma
žiau pajamų atneša vajai, būtų už
tikrintas LITUANUS leidimas- MŪ
SŲ VYTIS kviečia spaudos leidėjus
apie tai pagalvoti. Gi pagalvojus —
darbo imtis.
*
Š. m. kovo 10 dieną suėjo 100
metų, kai Rakandžiuose gimė Jonas
Šliūpas. Velionis mirė Vokietijoje,
Berlyno mieste, 1944. XI- 6, išgyve
nęs 83 metus.
Šis garbingas Lietuvos vyras visą
savo gyvenimą, daugiau kaip pusę
šimto metų, paskyrė kovai dėl Lietu
vos laisvės, Lietuvos žmonių švieti
mui, jų kultūros kėlimui. Jis redagavo
visą eilę lietuviškų laikraščių, prade
dant pačiu pirmuoju tautiškai sąmo
ninguoju mūsų laikraščiu, AUSZRA.
Aktyviai veikė lietuvių organizacijo
se, ypač Amerikos lietuvių tarpe. Yra
parašęs ir išleidęs keliasdešimts vei
kalų, kurių kai kurie siekia po kelius
šimtus puslapių.
Velionis nebuvo svetimas ir skau
tų organizacijai. Mylėdamas Lietuvos
jaunimą ir jos žmones,, ypač aukštai
vertino lietuvių skautų sąjūdį. Ilges
nį laiką gyvendamas Palangoje ir ki

Dr. J. Šliūpas sutinka Baden Powell’j
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tose Lietuvos vietose, rėmė skautus
moraliai ir materiaiiai.
Dr. Jonas Šliūpas buvo Palangos
miesto burmistras 1933 metais, kai į
Lietuvą skautiškam vizitui atvyko
Pasaulio Skautų šefas, Robert BadenPowellis, su Pasaulio Skaučių šefe ir
600 anglų skautų. Garbingąjį Šefą ir
Šefę Palangoje pasitiko mūsų dr. J.
Šliūpas, pasakydamas gražią kalbą an
gliškai ir įteikdamas gintarinę dovaną.
Viena Palangos miesto gatvė, dr. Šliū
po rūpesčiu, buvo pavadinta BadenPowellio vardu.
*
Memorial Day savaitgalyj, Clevelandc yra ruošiamas Filisterių Skautų
Sąjungos suvažiavimas. Tikimasi daug
dalyvių, nes visa eilė organizacinių
reikalų, tiek kitų klausimų išsirituliavo
per pirmuosius FSS gyvenimo metus.

Kiekvieno leidinio redakcijai rū
pi skaitytojų pageidavimai, nuomonės,
mintys. Eilėje atvejų tai patiriama
laiškais. Laikas nuo laiko, ypač jau
nimui skirtuose puslapiuose, yra ir
svarbu ir įdomu patirti platesnius pa
sisakymus atskrais klausimais, savąjį
skaitytoją pažinti. Su skaitytojais su-
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sipažinti, jų skonį, pageidavimus bei
nuomones patirti, kartu su šiuo nu
meriu siunčiame anketą, kurią prašo
me atsakyti ir grąžinti kartu pridėta
me voke. Šio apklausinėjimo daviniai
bus spausdinami sekančiuose nume
riuose. Jie bus svarbūs ne tik redakci
jai, bet įdomūs ir skaitytojams: juk ku
ri žmogiška būtybė nenori savojo kai
myno, draugų būrio pažinti? Anketa
MŪSŲ VYČIO istorijoje nėra pirmo
ji: 1957 m. buvo pravestas panašus
skaitytojų apklausinėjimas.
Jau ir „Dirva” (— Gaidžiūno ve
damuoju) ir „Draugas” (— A. Rūko
pasisakymu) kometavo „Studentų gai
rėse” atspausdintos Lietuvių Studentų
Sąjungos narių anketos duomenis.
Abu straipsniai minėjo apytikrį
lietuvių studentų skaičių: 1500. Į an
ketą atsakė 269 studentai- Žvelgiant
į šiuos duomenis, iš tikrųjų graudu:

tik 18% atsiliepė. Faktai tačiau yra
tokie: anketa buvo išsiuntinėta ne vi
siems bet kada JAV-se studijavusiems
lietuviams, o tik 1959 ir 1960 m. bu
vusiems Studentų Sąjungos nariams.
Pastarųjų buvo 650, iš jų 269 atsakė,
t. y. 41.3%. Iš 269 atsakiusių 208 skai
to „Draugą” (— labiausiai skaitomas
laikraštis), domisi ir kita periodine
spauda. Vien „Draugo” skaitytojai
sudaro 77.5%. Ar tai jau taip blogai?
— Ne!
Tas nelemtas 1500 studentų skai
čius neturėtų būti net minimas. Tiek
gal yra iš viso JAV-se universitetus
baigusių ir dabar studijuojančių lie
tuvių. Juk šiuo metu Sąjunga skaičiuo
ja apie 600 narių, gi pačam savo žy
dėjime, 1956—57 m., tebuvo 700-800.
Anketa buvo ruošta ir siuntinėta 650,
apie juos informaciją ir gavome.

MENO PARODA
Korp! Gintaras nepasitenkina vien
tik laivais, melsvom bangom bei geru
vėju — jie didelę dalį savo veiklos ski
ria kultūriniam darbui. Gintariečiai yra
berods pirmieji, kurie pradėjo organi
zuot ir ruošt jaunųjų dailininkų paro
das- Tai gražus pavyzdys visiems!
Šių metų kovo mėnesio 11—19-toms
dienomis Čikagoje Korp! “Gintaras”
suruošė Juozo Akstino ir Vytauto Re
meikos tapybos parodą.
Gavus katalogą žengiu apžiūrėti pa
rodos. Pirmieji paveikslai — J. Aksti
no. Verčiu pažiūrėti kokią informaci
ją duoda parodos katalogas apie šį
dailininką:
“Juozas Akstinas gimė Lietuvoje, 1924
m. Studijavo dailę pas Vizgirdą ir A. Vatiers. Šiuo metu gyvena ir dirba Mcntrealytiers. Šuio metu gyvena ir dirba Montrealy-

je, Kanadoj. Dalyvavo freiburgiečių daili
ninkų parodoje Chicagoje ir kitur. Jo in
dividuali darbų paroda buvo suruošta 1963
m. gruodžio mėn. Montrealyje, susilaukus
piltų ir teigiamų įvertinimų. Juozo. Aksti
no darbų kompozicija užtikrinta ir dėsnin
ga, koloritas dažniausiai perduotas viena
subtiliai ir jautriai modeluota spalvine ska
le. Lyriškumas vienas esminių Juozo tapy
bos elementų.’

“Hm... darbų kompozicija užtikrin
ta ir dėsninga” — įstringa perskaityti
žodžiai. Mano pirmas įspūdis kaip tik
priešingas: beveik kiekvienam paveiks
le kompozicija kinta, metodas ir net
stilius keičiasi. Gaunasi įspūdis, kad
autorius kažkotai ieško, tartum nebū
tų savo kūryba tikras. Kiekvienas pa
veikslas — tartum bandymas nauju bū
du išspręsti sau užsibrėžtas proble
mas. Paveiksluose matosi labai laki
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Kaip dažnai mes tai girdim — jei
taip sakė, tai taip ir yraDaugumas tikrai bijo patys pa
daryt sprendimus, patys galvot, patys
įvertint. Ir tik dabar aš supratau ko
kią didelę atsakomybę neša ta maža
trečioji grupė kuri mato, jaučia ,ir ži
no. Juk ji nustato kryptis ir linijas
publikos skoniui. Man rodos, dažnai
mes klaidinam šią publiką vartodami
aukščiausio laipsnio būdvardžius. Tur
būt tai yra tipiška visai mūsų lietuviš

Liuda Germanienė, savaja “Prizme” laimė
jus ASS Jaunimo Literatūros Konkurso
prozos premiją.

kai veiklai. Dažnai esam netikri savo
vertybių skale ir, tarytum norėdami
užtušuot šią silpnybę, statom savo dar
bus ant aukščiausio pedestalo, neprileisdami jokių abejoniij ar klausinėji
mų. Parodose mes sakom kad štai yra
pats aukščiausias menas. Tai neteisy
bė ! Leiskim publikai pačiai apsispręst.
Sudarykim sąlygas, kad ji pati galėtų
daryt sprendimus, kad ji žiūrėtų ir
matytų.
V. Č.

ILONA GRAŽYTĖ, kurios doktorato te
zės santrauka telpa šiame numeryje, stu
dijas pradėjo 1951 m. ir 1955 Marianopolis College gavo B. A. laipsnį. Paruošics
magistro tezę, „The Realistic Ballads of
Robert Service” gavo magistro laipsnį Universite’ de Montreal, 1956. Gilinosi anglų
literatūroj ir toliau: 1960 m. Montrealio
Universitete apgynė tezę, „Arthur Koestler as a Novelist” ir gavo filosofijos dak
tarės laipsnį. Gyvai reiškiasi lietuviškame
gyvenime, yra Kanados Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondo sekretorė, Montre
alio Lituanistinio Instituto Seminaro dės
tytoja, Montrealio Akademinio Sambūrio
narė, „Neringos” tunto vyr. skaučių dr-vės
draugininke, paskau+ininkė.
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MŪSų PASTOGĖJE
BOSTONAS
Vasario 3 d. įvyko junijorų susirinki
mas pas tėvūną, senj. Romą Venckų, ku
rio metu jun. K. Mickevičius skaitė savo
referatą, „Baltkalnieriai”. Buvo iškelta
nemažai diskusijų, tad susirinkimas baigė
si vėlokai. Čia taipogi pirmą kartą susi
laukėme porą skautų iš Worcesterio, ku
rie domisi akademikų veikla ir norėtų pri
klausyti Korp! Vytis skyriui.

Kovo 12 d. įvyko Korp! Vytis juniorų
susirinkimas pas SSS sekretorių, jun. Al
gį Adomkaitį. Jun. Gintaras Čepas skai
tė savo referatą „Šv. Augustinas”, iškel
damas jo gyvenimo įdomesnius įvykius,
bei nusistatymus filosofijos dėsnius. Po
referato sekė intensyvios diskusijos — kri
tikuojant ir aukštinant Šv. Augustino fi
losofiją.

Vasario 10 d. įvyko SSS susirinkimas
pas kand. R. Jekšaitę. Programoje buvo
senj. A. Banevičiaus pašnekesys apie da
bartines lietuvių sroves, jų organizaci
jas, partijas, bei jų uždavinius. Paskai
ta neužsitęsė ilgai, bet davė daug infor
macijos. Po paskaitos sekė arbatėlė, o po
to buvo rodomos Petniūno filmą iš De
šimtos Akademikų Skautų Stovyklos.

Balandžio 15 d. Bostono SSS skyrius
surengė didelį Bohemų Vakarą, latvių „Bal
tis Nams” patalpose.

Vasario 17 d. Akademikių Skaučių Drau
govė turėjo savo susirinkimą pas globėją
t. n. Renatą Špakevičienę. Trumpai kan
didatės buvo supažindintos su Akademinio
Skautų Sąjūdžio struktūra, o vėliau kand.
Aldona Biknaitė skaitė temą, „Nykščio
čiulpimas”.

Kovo 19 d. Bostone, susisiekimo nelai
mėje žuvo sk. vytis Tautvydas Šležas.
Buvo atitarnavęs kariuomenėj ir bebai
giąs matematikos mokslus. Bostono Lapi
nai savo žuvusį brolį tikamai ir pagar
biai paminėjo.

Vasario 24 d. įvyko Bostono Žalgirio
tunto Vasario 16 d. minėjimas, kuriame
dalyvavo filisterių, ASD, ir Korp! Vytis
atstovai.
Kovo 5 d. Bostono sk. vyčių draugovė
surengė išvyką aplankyti Putnamo ben
drabutyje gyvenančias vyr. skautes ir akademikes.

Kovo 10 d. įvyko Akademikių skaučių
draugovės sueiga, šalia einamų reikalų,
žinių ir pranešimų buvo kand. Dalės Si
manavičiūtės skaityta tema „Skulptūra”.
Pašnekesys buvo įdomus ir informatinis.
Kovo 11 d. įvyko SSS valdybos susirin
kimas pas Korp’ Vyties pirmininką senj.
Laimį Venckų.
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Buvusiam Brolijos Vyr. Skautininkui
ir Tarybos Pirmininkui v. s. V. Čepui su
ėjo 50 metų amžiaus. Ta proga Bostone
buvo surengtas ir viešas Jubiliato pager
bimas.

CLEVELAND’E
Vasario 14 d. įvyko FSS štabo posėdis,
kurio pagrindinis punktas buvo prisiųsto
FSS centro valdybos darbo projekto na
grinėjimas.

Kovo 12 d, įvykusioje Kaziuko mugėje
daug pasidarbavo akademikės bei akade
mikai. Dabartinę ^Neringos” skaučių tun
to vadiją sudaro visos akademikės. Tuntininkė yra fil. Mirga Kižienė.

Senj.
Mindaugas Leknickas,
lankęs
Kent State Universitetą, tolimesnėm stu
dijom išvažiavo į General Beadle Teachers
College, Madison, S. Dakota.
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ČIKAGA
Sekmadienį, kovo 19 d. Jaunimo namuo
se įvyko metinė Kaziuko Mugė. Mugėj da
lyvavo visi penki Čikagos tuntai, Gintariečiai, bei akademikai skautai, kurie tu
rėjo knygų lentynų.
Kovo 10 d. įvyko S SS susirinkimas
Jaunimo namuose. Skyriaus pirmininkas
atidarė susirinkimą 8,45 vai. vakaro. Tuoj
pat sekė fil. Dr. Edvardo Kaminsko įdo
mi paskaita ,,Biologinis Savęs Pažinimas”.
Po paskaitos sekė einamieji reikalai ir
pranešimai. Korp! Vytis vadovas senj.
Viktoras Petrauskas įnešė pasiūlymą, kad
nariai įsigytų švarkus su akademikų žen
kleliu. Buvo nutarta atidėti visus unifor
mą liečiančius klausimus iki visuotinio
akademikų suvažiavimo Čikagoje. Toliau
sekė Tomo Remeikio paskatinimas remti,
prenumeruoti ir padėti Lituanus žurnalui.
Fil. Jonas Vazbys aiškino šių metų Li
tuanus vajaus vykdomąjį planą.
Fil. Juozas Karklys pasitraukė iš FSS
CV. Jo vieton pakviestas fil. Karolis Ber
tulis.
Fil. Bronė Lukštaitė, FSS C V narė,
yra išrinkta ALIAS Čikagos skyriaus pir
mininke.
AS S Čikagos skyrius balandžio 22 d.
suruošė akademinį pavasario balių lietu
vių visuomenei.
URBANA
SSS skyriaus susirinkimas įvyko vasa
rio 15 d. R. Liaugminui išvykus į San Die
go, Calif., buvęs iždininkas senj. Stasys
Vanagūnas perėmė pirmininko postą. Iž
dininko pareigas sutiko eiti senj. Arvy
das Rimas.

WORCESTER
R. židžiūnas, už pasižymėjimus moksle
buvo įtrauktas*į dekano sąrašą. Jis stu
dijuoja mechaninę inžineriją WPI.
Senj. R. Marcinkevičius neseniai išvyko
6 mėn. į kariuomenę. Grįžęs žada užbaigti
studijas Northeastern University.
Kovo 5 d. Worcesterio akademikų bū
relis dalyvavo Bostono sk. vyčių ir aka
demikų ruoštame „Sąskrydyje” Nekalto
Prasidėjimo seselių pensionate, Putname.

Studentų gairės
Šiomis dienomis išėjo ketvirtasis
Studentų Gairių numeris. Šis egzem
pliorius, mirrėdamas Lietuvių Studen
tų Sąjungos dešimtmečio sukaktį, yra
virš šimto puslapių, susumuojantis lie
tuvio studento asmenybę, jos vysty
mąsi, jos problemas ir jos neaiškią
ateitį.
Straipsniai ir grožinės literatūros
ištraukos yra paskirstyti į keturias da
lis pagal lietuviškosios studentijos gy
vavimo laikotarpius: t. y. nepriklauso
moje Lietuvoje, Vokietijos tremtinių
stovyklose, po emigracijos bangos
Amerikoje ir dabartinėje okupuotoje
Lietuvoje. Šiuos skyrius seka kaip ir
epilogas — Adomo Mickevičiaus
straipsnis. „Studentų Sąjungai prade
dant dešimtuosius metus,” kuris meta
žvilgsnį į ateitį.

SKAUTŲ AIDAS
Oficialus lietuvių skautų-čių laikraštis. Leidžia LSS Ta
rybos Pirmija- Prenumerata metams 3 Kanados doleriai. Ra
šyti : administracija, L. Eimantas, 91 King Edward Ave.,
Islington, Ont,.

VISI LS SĄJUNGOS NARIAI PRENUMERUOJA SKAUTŲ AIDĄ
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SUMUŠTINIS
ALUS BUVO, ALUS BUS
Seniai, seniai, anais laikais, kuomet giriomis buvo apaugę visi ateities
miškai, kada per upes nebuvo tiltų ir vietoj plačių vieškelių teegzistavo
meškų kojomis suplaktos autostrados, kada nebuvo nei ALT’o nei VLIK’o
ir bernelis pas mergelę keliaudavo visom keturiom per medžių šakas, tais
laikais gyveno lietuvis ir vokietukas. Stačiokiškas buvo tas lietuvis: be sar
matos vokietuką vadindavo velniu. Sugyveno abu neblogai, krėsdavo viens
kitam šposus ir pardavinėdavo sielas ant išsimokėjimoNei žmogus nei velnias tais laikais nepažino alkoholio; kitaip sakant,
Lietuvoje viešpatavo blaivininkų federacija. Sunku gyventi buvo tam lietu
viui: džiovintos meškienos privalgęs, užsigerdavo vien tik gryna klevine
sula; o sula ne asbachas — įspūdžio svečiams nepadarydavo. Ir štai vieną
dieną, žaibams ir perkūnui besitraukiant, nusprendė velnias iškrėsti šposą
blaivininkui. Paėmęs didelę nedeginto molio puodynę, prilašino puspilnę
klevo sulos. Tuomet akinančioj nakties tamsoj, pradėjo savo burtus. Nie
ką snematė ir negirdėjo ką velnias puodan dėjo ir kokius paslaptingus bur
tus sau po nosim šnabždėjo, tik baltos putos vertėsi per puodo kraštus ir
vokietuko juokas gąsdino beflirtuojančius apuokus. Nežinojo nei pats vel
nias ką jis sukūrė, nežinojo net kaip pavadinti, tik numatė jis gardų juoką
— kai žmogus jo gėralą ragaudamas vaipysis. Bet vis dėl to, šiam gėralui
reikėjo duoti vardą. Mislyjo vokietukas ir susimislijo: gėralas gimė iš sulos,
skaityk žodį „sula” atvirkščiai ir gausis „alus”. Tas žodis tapo realybe ir
tebegyvena tarp mūsų. Gražus mūsų senelių padavimas, kaip kad gardus yra
putojančio alaus bokalas. Nuo anos istorinės dienos iki šiandien nubėgo daug
manų košės Nemuno upe — pasikeitė ir žmogus ir alus.
Nereikia baigti aukštąjį mokslą įdant pastebėtume, kad alus turėjo
įvairios įtakos Lietuvos ir pasaulio istorijoje.
Egiptiečių, romėnų ir graikų imperijose alus nebuvo labai populiarus;
jie buvo daugiau palinkę prie nuodų, plionkės ir Etiopijoje gaminamos Gha
ni šaknies fermentacijos, kuri stipriai atsiduodavo žuvies taukais ir buvo
geriama užsikandant marinuotais migdolais- Nedarysime jokių išvadų, bet
visi žinome, kad tos imperijos žlugo.
Vokiečiai ir anglai alaus idėją priėmė su atvirom rankom. Anglijoje pri
dygo pilna taip vadinamų ,,Ye olde beere house”, arba vėliau mužikų pra
mintom „pub’omis”. Alų anglai geria paintais, sveikindami viens kitą šeks
pyriškais išsireiškimais, pavyzdžiui: „Papūsk gyvenimo putas į karaliaus vei
dą”; arba „Gerk ir krisk, krisk kaip skrendantis penthalionas nesugebėda
mas valdyti laukinių džiedžių”.
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Vokietijoj, alui atsiradus, pradėjo kurtis universitetai, atsidarė Wuertschaftsamtai, pasirodė moliniai bokalai, ūkininkai pradėjo gaminti dešras,
gimė viršžmogio idėja ir studentai spiovė į romantiką, pradėdami kurti šla
gerius. Kitaip sakant, alus atnešė Vokietijai kultūrinį renesansą. Vokiečiai
alų geria iš bokalų su rankenoms ir dangčiais. Kietai laikoma rankena su
teikia jausmą lyg atsisveikini su geriausiu draugu, bet nenori skirtis, o dangtis
yra apsauga, kad kaimynas netyčia neprispiautų tau į bokalą.
Kituose kraštuose įvyko panašūs perversmai: alus pagimdė pilvus, rau
donus skruostus, pradėjo klestėti bačkų ir lankų pramonė ir padidėjo pa
talpos kur karalius pėsčias eina. Pagal dabartines statistikas daugiausiai
alaus geriantieji kraštai yra Belgija, Australija, Vokietija ir Anglija. Labai
neaišku kodėl Belgijoje kilo perversmas į alaus gėrimo pusę, bet yra daromi
išvedžiojimai, kad tai rišasi su Belgų Kongo praradimu; kitaip sakant, kraš
tas pradėjo skandinti savo rūpesčius buzos uzbone.
Lietuvoje alaus istorija irgi yra spalvinga. Senais laikais alaus gamybos
monopolį turėjo meškos; net ir dainoje sakoma: ,.atvažiavo meška su alu
čio bačka”. Šalia Raseinių prie Dubysos alų gamindavo iš vienų avižų ir padarius bačką sukurdavo po dainą, todėl alus ir yra plačiai apdainuotas, nes
ne vieną bačkelę tautietis yra metęs per petį. Tos dainos kartais mušdavosi
į apsurdą- Pavyzdžiui, įrodinėjimas, kad alum lijo, apyniais snigo, yra viršgamtinis ir truputį absurdiškas konstatavimas, bet vis dėl to meta žvilgsnį
į lietuvio troškimus. Žinoma, ne visi Lietuvoje buvo bajorų vaikais, kad
galėtų stavinti pirmos rūšies alų. Ubagaujantis luomas darydavo kvasą iš
duonos plutų, kurį maišydavo su nerafinuotu samagonu, pagal savo ar savo
žmonos skonį.
Karo vėjai išblaškė troškulingus tautiečius po visą pasaulį. Turime pri
pažinti, kad svetimtaučiai priėmė juos gražiai. Australijoje pasitiko su skiuneriais Reches D. A. alaus, Naujoje Zelandijoje su uzbonais Tooth, Angli
joje su paintais stauto, Argentinoje su Balon’ais Schlaus’o ir Amerikoje su
alum iš krašto, su dangaus mėlynumo vandeniu.
Atsižvelgę į visa tai kas jau buvo pasakyta ir į tai ką tyčiomis išlei
dome, turėtume susidaryti nuomonę, kad alus gyvena tarp mūsų ne kaip
svečias, bet tvirtai ir amžinai, kaip valstybiniai taksai.
Remiantis gilia alaus įtaka mūsų istorijoje, vertėtų panagrinėti šio ru
do skanėsto reakcijas į kūno chemiją, bei į pilką košę, kuri randasi po mū
sų plaukais apžėlusiu kiaušu. Gražiai išsireiškė vienas iš mūsų filosofų, api
būdindamas alų:. „Rudas alus, nuo bakterijų apsaugotas balta puta, burbulingas ir veiksmingas.” Tai yra vienas iš radikaliausių alaus apibūdinimų.
Kitas rašytojas šitaip aprašė savo jausmus: „Pilnas alaus bokalas skambiai
atsimušė į šlapią baro viršų; su pasitenkinimo šypsniu padabinta fiziono
mija paėmiau jo šaltą bet draugišką rankeną- Baltos putos švelniai pabu
čiavo mano lūpas ir pirmieji alaus lašai nuriedėjo bumblio link. Padėjau
tuščią bokalą ir, atsidusęs, užvėriau akis, įdant pilnai įvertinčiau tą ma
lonią, kas kart stiprėjančią, sensaciją. Maži alaus burbulėliai pradėjo kilti į
viršų nešdami su savim visus dienos rūpesčius — vargus. Jie švelniai kute
no viduj belenktyniaudami apšviesti mano sujauktą protelį. Tuomet aš atsiraugiau ir įsakiau oberiui atnešti dar vieną alaus bokalą.” Panašūs jaus
mai randasi ir daugumoje mūsų alaus gėrikų. Žinoma, kiekvienas veiksmas
69

39

susilaukia priešveiksmių. Alaus mėgėjams Išimčių nėra. Stipriausi reakcio
nieriai yra moterys. Jos mėgsta išmesti po čerkelę tauriosios, bet alaus ne
judina, sako per dažnai reikia keltis ir eiti plaukus šukuoti. Tai žmoniška
ypatybė: reiškia, aš negaliu, tai ir tu negali, be to tau nesveika, sako jos.
Tie kurie galvoja, kad nesveika — tikrai klysta: teapsižiūri, kokius gražius
ir sveikus pilvus alus užaugina. Tokiu pilvu žmogus didžiuotis gali — jis
daug pinigų kainavo. Viena Amerikos firma alaus sveikumą išnaudoja iki
kraštutinumo: „Kur yra gyvybė, ten yra Budweiser alus,” nors tai teįrodo
kad lavonai alaus negeria.
Bereikalinga būtų minėti, nes yra lengvai pastebima, kad alus turėjo
didelę įtaką vienai lietuvių korporacijai, ypatingai korporantams- Prie alaus
gimė ne viena valstybinio mąsto idėja. Lietuvoje susirinkdavo žaliom kepu
raitėm teisininkai, amžini studentai, politikieriai, kasininkai, teisybės ieš
kotojai, nepripažinti poetai, gatvės kampo oratoriai, daktarai, partiniai pro
vokatoriai, bajorų vaikai, gandonešiai, nusidėvėję filosofai, ambicijos žmo
nės, inžinieriai, valdžios ir visuomenės kritikai, pupų dėdės bei tris dienas
nesiskutę genijai. Žiūrėk užsirūko „Kir” papirosą, pakelia bokalus ir visi
lygūs ! Kiek gražių atsiminimų mūsų filisteriams alus yra palikęs ! Būdavo
grįžtant iš robako, nuvirsta į sniego pusnį prie Vytauto parko vartų ir ne
begali išlipti. Ištraukia policininkas ir parveda į korporacijos rūmus, o ant
rytojaus yra apie ką kalbėti. Amerikoje, prie alaus posėdžiaujame, išsirenkam komitetus, pasiskyrstom pareigomis ir, užbaigę oficialią dalį, pagreitinam tempą alaus naikinimo darbe.
Nesvarbu ką sako pesimistai, surūgę mūšio kirviai, vietinis klebonas, iš
ganymo armija arba profesiniai reakcijonieriai: alus kronosomas neišnyks
iš mūsų sistemos.
Atsiranda tokių kur alui blogą vardą duoda, net vienas mūsų ghrsus
poetas apie tai rašė:
Ne tas yra girtas,
kurs žemėn nuvirto,
pagundos prikeltas
alaus dar nupirko.

Bet tas yra girtas,
kurs griuvęs į kertį,
negal kaip lavonas,
nei keltis, nei gerti.

Bet tokių tarp mūsų nėra.

Dr. Romulus, B. T. F., K. B.

* * *
XI-JI AS.S. VASAROS STOVYKLA
A.S.S. Centro Valdyba, norėdama
kad į šių metų stovyklą suvažiuotų
kiek galima didesnis skaičius mūsų se
sių ir brolių iš tolimesnių vietovių, nu
tarė ruošti XI-ją A.S.S. Vasaros Sto
vyklą prie Čikagos tuojau* po 2-sios
Dainų Šventės, kuri įvyks Čikagoje
liepos mėn. 2 d. Stovykla yra numa
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tyta liepos 3-8 dd., Warren Dunes
State Parke, netoli Bridgman, Mich.
Čikagos skyrius, kuriam buvo pavesta
šią stovyklą suruošti, jau pradėjo or
ganizavimo darbą. Smulkesnės infor
macijos apie stovyklą bus paskelbtos
periodinėje spaudoje ir per aplinkraš
čius skyriams.
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EDAKTORIAUS PUSLAPIS
1961 M. GARBĖS PRENUMERATORIAI
Dr, A. Avižienis
Jūrų Skautininkas
G. Kvedaras
R. Minkūnas
S. J. Matas, M. D.
G. Musteikytė
R. Sniečkutė
V. Vaivadaitė
V. Vijeikis

GARBĖS RĖMĖJAI
Bostono SSS skyrius

$25.00

Daug kartų redakcija yra girdė
jusi pasisakymus: daugiau kronikos,
daugiau žinių iš skyrių veiklos! Rei
kia pasakyti, kad eilė skyrių savo veik
lą aprašo, ją atsiunčia, spausdiname.
Yra reikalas tačiau pareikšti, kad pirm
negu veikla gali būti aprašoma, ji tu
ri būti vykdoma. Tie. kurie rodo ma
žiau energijos, be abejo, neturi ką
rašyti bei skelbti. Šiuo paaiškinimu ti
kimės paskatinti tiek skyrių veiklą,
tiek skyrių ryšį su redakcija.

RĖMĖJAI
Al, Alksninis
A. Urbonas
Dr. A. Valadka
B. Strikaitytė
A. Kliorė
A. Giedraitytė
E. Šimaitis
M. Šimkus
A. Sidzikauskaitė
G. Varnelienė
A. Juodikis
R, Babickas
Bostono Žalgirio tuntas

Tuo pačiu pranešame, kad MŪ
SŲ VYTIS nespausdins kad ir aktu
alių, tačiau ananominių — nepasirašy
tų minčių bei nuomonių. Slapyvar
džiais bei inicialais pasirašyti straips
niai, laiškai, be abejo, bus dedami,
kaip kad praeityje kad būdavo. Ta
čiau laikome savo pareiga bei atsa
komybe žinoti savuosius bendradar
bius, maloniai prašome redakcijos in
formacijai tiekti savo pavardę ir ad
resą.

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 inicialais
nebūtinai išreiškia skautiškos vadovybės, leidėjų ar re
dakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra
taisomi kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.
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AR JAU ATLIKAI
SAVO PAREIGĄ?

LIETUVOS BYLA PERDUODAMA

SPRĄSTI
JUNGTINĖMS TAUTOMS

KIEKVIENO LIETUVIO ŠVENTA
PAREIGA PRISIDĖTI PRIE ŠIO
ŽYGIO ĮGYVENDINIMO!

THE UNITED STATES TO BRING
UP THE BALTIC STATES
QUESTION BEFORE THE
UNITED NATIONS
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NEPAPRASTOS REIKŠMES
REZOLIUCIJA
JAV-biy KONGRESE

*
A VERY IMPORTANT
RESOLUTION INTRODUCED

IN THE U. S. CONGRESS

• Kongresmanas F. Bradford Morse (5th Dis
trict, Mass.) 1961 metu vasario 16 d. kongresmano Glen Lipscomb rezoliuciją (H. Cun. Res.
153) dar kartą Įtraukė i Congressional Record,
duodamas tai rezoliucijai naują numerį — H.
Con. Res. 163. Būtu tikslu parašyti jam padė
kos laiškutį.
• Rep. F. Bradford Morse of Massachusetts
presented Rep. Glen Lipscomb’s resolution (H.
Con. Res. 153) to the House again on February
16, 1961. Its new number is H. Con. Res. 163.
Do not forget to write a letter of thanks to
Rep. Morse also.
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★ Senatorius Thomas H. Kuchel (R. — Calif.)
1961 metų vasario mėn 6 d. įnešė į JAV-bių
Senatų labai svarbių rezoliucijų Pabaltijo kraš
tų reikalu, ši rezoliucija įregistruota Senate
šiuo numeriu — S. Con. Res. 12. Kongresmanas
Glenard P. Lipscomb ( R. - Calif.) įnešė tų pa
čių rezoliucijų 1961 m. vasario mėn. 9 d. ir į
JAV-bių Kongreso Atstovų Rūmus, kuri įregis
truota ten šiuo nr. — H. Con. Res. 153. Rezoliu
cija perduota Senato ir Atstovų Rūmų užsienio
reikalų komisijoms. Senatas ir Atstovų Rūmai
tik tada šių rezoliucija svarstys ir priims, kai
minėtos komisijos jų patvirtins, štai ši rezoliu
cija —
★ Senator Thomas H. Kuchel (R. - Calif.) in
troduced recently in the U. S. Senate an ex
cellent resolution (S. Con. Res. 12) concerning
the captive peoples of Lithuania, Latvia and
Estonia. The same resolution was introduced
by Rep. Glenard P. Lipscomb (R. - Calif.) in
the House. Its number is H. Con. Res. 153. The
S. Con. Res. 12 was referred to the Senate Com
mittee on Foreign Relations, and the H. Con.
Res. 153 was referred to the House Committee
on Foreign Affairs. This famous resolution
reads as follows:

Whereas the Communist regime did not come
to power in Lithuania and the other two Baltic
States, Estonia and Latvia, by legal or demo
cratic processes; and
Whereas the Soviet Union took over Lithua
nia, Estonia and Latvia by force of arms; and
Whereas the Baltic people, Lithuanians, Es
tonians and Latvians, under Communist control
were and still are overwhelmingly anti-Communist; and
Whereas Lithuanians, Estonians and Latvians
desire, fight and die for their national indepen
dence; and
Whereas the Government of the United
States of America maintains diplomatic rela
tions with the Governments of the Baltic na
tions of Lithuania, Estonia and Latvia and con
sistently has refused to recognize their seizure
and forced “incorporation” into the Union of
the Soviet Socialist Republics: Now, therefore,
be it
Resolved, That the Senate and House of Re
presentatives of the United States of America
request the President of the United States to
bring up the Baltic States question before the
United Nations and ask that the United Na
tions request the Soviets (a) to withdraw all
Soviet troops, agents, colonists and controls
from Lithuania, Estonia and Latvia, (b) to
return all Baltic exiles from Siberia, prisons
and slave-labor camps; and be it finally
Resolved, That the United Nations conduct
free elections in Lithuania, Estonia and Latvia
under its supervision.
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Turime apipilti
tūkstančiais laiškų
šiuos senatorius ir kongresmanus
* We must shower with
thousands of letters these
Senators and Congressmen
SENATO UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJOS
NARIAI:

* THE MEMBERS OF THE SENATE COM
MITTEE ON FOREIGN RELATIONS ARE:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sen. J. William Fulbright (D. — Arkansas)
Sen. John J. Sparkman (D. — Alabama)
Sen. Hubert H. Humphrey (D. — Minnesota)
Sen. Mike Mansfield (D. — Montana)
Sen. Wayne L. Morse (D. — Oregon)
Sen. Russel B. Long (D. — Louisiana)
Sen. Albert Gore (D. — Tennessee)
Sen. Frank J. Lausche (D. — Ohio)
Sen. Frank Church (D. — Idaho)
Sen. Stuart Symington (D. — Missouri)
Sen. Thomas J. Dodd (D. — Connecticut)
Sen. Alexander Wiley (R. — Wisconsin)
Sen. Bourke B. Hickenlooper (R. — Iowa)
Sen. George D. Aiken (R. — Vermont)
Sen Homer E. Capehart (R. — Indiana)
Sen. Frank Carlson (R. — Kansas)
Sen. John J. Williams (R. — Delaware)

★ šiems senatoriams daug rašyti nereikia, o
tik po porą ar trejetą sakinių. Laiškai gali būti
maždaug tokio turinio:
★ Make your letters to each of them brief but
to the point. The letter can be only a few lines
at the most. It could read as follows:

The Honorable (Senator’s name)
Senate Office Building
Washington 25, D. C.

My dear Senator:
I know that you are a valiant fighter against
Communism. Please support Sen. Kuchel’s re
solution (S. Con. Res. 12) concerning the cap
tive peoples of Lithuania, Latvia and Estonia.
Please vote in favor of this resolution. Thank
you.
Very sincerely yours,
(Your signature)
(Your full address)
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Rezoliucijy priėmimas

priklauso nuo mūšy!
šiuo metu visi mes, geros valios lietuviai,
turime skirti vsą dėmesį senatoriaus Tom
Kuchel ir kongresmano Glen Lipscomb rezoliu
cijos pravedimui JAV-biu Kongrese. JAV-bių
Kongresas tikrai ją priims, jei visi mes atliksi
me savo pareigą. Kokia gi mūsų pareiga? Ji
labai paprasta! Visi mes turime nieko nelauk
dami parašyti bent po poros ar trejetos sakiniu
laiškutį visiems Senato ir Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komisijų nariams, prašydami jų pa
ramos Lietuvos vadavimo darbe. Visa reikiama
informacija duodama šiame lapelyje.
Didelės įtakos į minėtų komisijų narius turi
abiejų didžiųjų partijų vadai. Reiktų ir jiems
parašyti rezoliucijos reikalu po trumpą laišku
tį. Demokratų Partijos vadas Senate yra sena
torius Mike Mansfield, o Atstovų Rūmuose —
kongresmanas John W. McCormack. Respubli
konų vadas Senate — senatorius Everett M.
Dirksen, gi Atstovų Rūmuose — kongresmanas
Charles A. Halleck.

Maloniai kreipiamės į visus veiksnius, visas
organizacijas, lietuviškas parapijas, radijo va
landėlių vadovybes, visų laikraščių redaktorius,
žurnalistus, visuomenės veikėjus, prašydami jus
visus skirti kaip galima daugiau dėmesio minė
tai rezoliucijai. Laimėsime, jei visi ir visomis
išgalėmis prisidėsime prie šio reikalo.
*

All depends on you!
We must see to it that these resolutions
(S. Con. Res. 12 and H. Con. Res. 153) be pre
sented to the U. S. Congress for passage. They
will not be unless the members of each of the
Committees are convinced that they should be.
So it is of the utmost importance to let the
members know how we feel about it. If they
get thousands of letters asking them to ap
prove, they will and the matter will reach the
U. S. Congress. That is why we ask you and all
your friends to write letters to the Senators
and Congressmen asking them to approve the
aforesaid resolutions. This leaflet contains a
list of the members of the two Committees
to whom we all should write. Not hundreds
but thousands of letters will bring Lithuania,
Latvia and Estonia the desired results!
So you see it all depends on us and no one
else!
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Leading Americans about
Sen. Kuchel's and Rep.
Lipscombzs resolution
* Sen. Thomas J Dodd (D. — Conn.):
“Thank you for informing me of your views
on S. Con. Res. 12.
“I agree that the question of Soviet occupa
tion of the Baltic States should be placed on
the agenda for consideration by the General
Assembly of the United Nations, and I will
certainly give this Resolution my full support.”
* Rep. John W. McCormack (D. - Mass), House
Majority Leader:
“You may rest assured that I, having always
supported legislation calling for freedom for
Lithuania, Latvia and Estonia, shall support
it (H. Con. Res. 153. Ed.) if and when it is
reported out of Committee.”
* Rep. F. Bradford Morse (R. — Mass.):
“I assure you that if any endeavor of mine
plays even a small part in helping achieve free
dom for the enslaved Baltic nations, I will
be eternally thankful.”
* Rep. D. S. Saund (D. — Calif.)
“You can certainly depend upon my support.
I have spoken to the Chairman of the Commit
tee and urged that they (H. Con. Res. 153 and
H. Con. Res. 163. Ed.) be expedited.”
*Rep. Charles C. Diggs, Jr. (D. — Mich.):
“You may be confident of my earnest effort
in behalf of action on the part of the United
States through the United Nations which would
move toward the release of the Baltic Nations
from Communist enslavement.”
* George Todt, Los Angeles Herald & Express
columnist, March 9, 1961:
“.. Be that as it may, the United Nations
may have a chance to prove its true colors
soon — if a joint resolution (S. Con. Res. 12
and H. Con. Res. 153. Ed.) in Congress goes
through. And a very worthy one it is, too....
Both Lipscomb and Kuchel deserve a lot of
credit from their constituents for coming up
with this down-to-earth resolution...”
• Remember! The very first letters that you
will write should be written and mailed to the
Committee Chairmen: Sen J. William Fulbright
and Rep. Thomas E. Morgan.
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Lietuviu pasisakymai
rezoliucijos reikalu
Iš daugelio viešu pasisakymų rezoliucijų klausi
mu cituojame keletą:

* Rašytojas Jurgis Gliaudą, Los Angeles, Calif.:
“Argi amerikiečiai nustelbs lietuvius, kovo
dami dėl Lietuvos laisvės?
“Stverkitės, gerbiamieji, plunksnakočiu... Ra
šykite, po šimts pypkių, rašykite... Partizanai
nesigailėjo savo kraujo, nesigailėkime bent ra
šalo.”

*Dr. P. V. Raulinaitis, Los Angeles, Calif.:
“Veiksniai ir antiveiksniai be reikalo kovoja
savo tarpe. Geriau visi turėtų kovoti prieš bol
ševikus ir visom jėgom rezoliuciją remti. Ji
labai naudinga Lietuvai ir, reikia manyti, bus
priimta.”

*Dr. Petras Pamataitis, Los Angeles, Calif.:
“Kuchel-Lipscomb rezoliucija yra reišmingesnė už Kersteno. Ana užregistravo nusikaltėlio
niekšybes ir surašė jo biografiją, šita eina tie
siog prie gyvybės valstybei atgaivinimo. Ji sie
kia atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.”
* Inž. Julius Jodelė, Amerikos Lietuvių Tarybos
Los Angeles skyriaus pirmininkas:
“Kuchel-Lipsc-omb rezoliucija sudaro gerą
progą išjudėti mūsų veiksniams ir visuome
nei ir Lietuvos vadavimo klausimą vėl iškelti
į lietuviško gyvenimo paviršių.”

• Įsidėmėk! Patys pirmieji laiškai, kuriuos ra
šysi, turi būti nukreipti komisijų pirminin
kams: senatoriui J. William Fulbright ir kongresmanui Thomas E. Morgan.
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Viršelis: „Pirmoji Meilė” dailininko Juozo Akstino.
Sis ir kiti šio numerio puslapiuose talpinami dar
bai buvo išstatyti Korp! „Gintaras” rengtoje Juo
zo Akstino ir Vytauto Remeikos tapybos parodoje
Čikagoje. Nuotraukos V. Noreikos.

