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ŽMOGAUS UŽDUOTYS

MOKSLO ŠVIESOJE
Dr. J. Pikūnas

Yra keli skirtingi pažinimo būdai ir kiekvienas iš jų turi savo vaidmenį, atskleisdamas žmogaus gyvenimo uždavnius Dievo įkvėptas apreiškimas, filosofija, mokslai ir menai — visi turi galios tiesą pažinti ar bent prie jos priartėti, jei jais yra naudojamasi logikos ir metodų perspektyvoje. Kiekvienas iš jų turi savo pirmumus ir savo ribas. Visi kartu nurodo, kiek žmogui yra leista savo išvystytomis galiomis pažinti savo prigimtį ir atrasti savo gyvenimo užduotis.Astronominiai tyrinėjimai parodė, kad visatos kūnai skrieja nepaprastai normalioj tvarkoj. Todėl yra plačiai pripažįstama, kad šis planetų, žvaigždžių ir kitų erdvės objektų tikslingumas nėra atsitiktinumo padaras. Tai pripažindamas Einšteinas pareiškė: “Netikiu, kad Dievas pasauliu, tarsi rulete žaistų.” Tikslus judėjimas yra būtinas dangaus kūnų egzistavimo pagrindas. Savo orbitų praradimas būtų katastrofiškas visatos egzistavimo suardymas.Analoginė tvarka ir tikslingumas taip pat egzistuoja kiekvienoje gyvybę turinčioje celėje. E. gchroedinger įrodė, kad tvarkos išlaikymas yra pagrindinis dėsnis išsaugoti celės gyvybei. Vidinės tvarkos suirimas yra neabejotinas gyvybės praradimo ženklas. Gausiuose savo tyrinėjimuose H. Driesch surado ženklų, kurie įgalina mokslininką patvirtinti tokias sąvokas, kaip vystymosi tikslą, keitimosi link tikslo būtinumą ir keitimosi ribotumą. Šios sąvokos pabrėžia organinių procesų tikslingumą.Kas galioja mikrokosminiams ir makrokosminiams kūnams, tas galioja ir aukštesniems organizmams. Kiti dėsniai prisideda, bet nepanaikina visą gamtą saistančių principų. Savo tyrimais W. B. Cannon pademonstravo, kad sveikam organų funkcionavimui yra būtinas tvarkos ir pasikeitimų ribotumas (homeostazė). Vidinė organizmo aplinka pasižymi pastovumu ir prarastos lygsvaros atgavimu. Visi aukštesnieji gyviai turi tokią pastovią temperatūrą, hydracijos laipsnį ir specifinę kraujo sudėtį. Žymesnis
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vieno iš jų pasikeitimas yra ligos ženklas ir nesugebėjimas atstatyti pirmykštes milieu enterne veda į komplikacijas ir pražūtį. Tik laikini netiks- lingumai yra toleruojami.Gyvybė daro tvarką iš jau gamtoje esamos tvarkos. Molekulė yra atpažįstama, kai tam tikras atomų skaičius suartina savo branduolius ir išlaiko šią struktūrą žemo entropijos laipsnio pagalba:E = kxlogxD
-24k = 3.2983 x 10 E = entropija,log = logaritminė f uncija,D = netvarkaŽemėjantis ir negatyvus entropijos laipsnis yra didėjančios tvarkos požymis. E. Schroedinger pastebi, kad šitoks tvarkos sudarymas ir jos išlaikymas yra nepalyginamai didesnis, negu bet kokia tvarka randama negyvoje gamtoje. Organizmas, apjungdamas miliar dus molekulių, žymiai padidina tvarkos ir tikslingumo laipsnį savo struktūros dalyse. Šio naujo tikslingumo išlaikymas yra pasiekiamas stabilizuojančių procesų (Cannon) pagalba; ir tai laiduoja gyvybę. Gamtos objektuose vyrauja natūrali tendencija į netvarką ir chaosą, nebent kas nors palaiko tvarką, kontroliuodamas paskeitimus ir bendrą judėjimą. Karštis, pav. didina judėjimą ir ardo tvarką, ir pasiekdamas objektams maksimalią entropiją, sunaikina bet kokią gyvybės bei kitų veiksnių palaikomą struktūrą.Kaip biologinei būtybei, žmogui reikia rūpintis pašalinti biologinius trūkumus ir pasiekti vidinių procesų pastovumo. Plačioji aplinka turi visako, kas gali patenkinti jo, kaip organizmo, gyvybinius polėkius, bet neretai tokiose formose, kurias reikia pakeisti ir priderinti. Būdamas biologine būtybe, žmogus pirmoj eilėj ieško kelių kaip patenkinti savo gyvybinius polėkius. Iki tam tikro laipsnio tai lengvai suprantama, tačiau tik paskutinių dešimtmečių daviniai atskleidžia naujų faktų, k. a. biologinis brendimas sustoja ar regresuoja, nesant pakankamo kontakto su tais pačiais asmenimis. Klinikinės psichologijos tyrinėjimais D. Burlingham ir Anna Freud, o taip pat R. Splitz pademonstravo, kad motinos netekimas yra gyvybinis klausimas. Nežiūrint medicinos priežiūros ir pakankamai gero globos institucijų bendro aprūpinimo, vaikai miršta be mediciniškai pakankamų priežasčių (vien stingant motinos pakaitalo). Pavyzdžiai taip pat rodo, kad, išskirtinoms aplinkybėms esant, vaikas neįgyja žmogaus savybių, atvirkščiai — jis, pamėgdžioja gyvulį ir įgyja jo bruožus. Bet kurioms prigimties galioms pasireikšti reikia bent minimalių sąlygų. Nuo maždau trijų metų vaiko vystymasis pasidaro kiek daugiau savistovus, ir, jei iki tol gilesnių fiziologinių bei psichologinių pažeidimų neįvyko, pagrindinių žmogaus galių vystymasis eina sveika linkme ir yra labiau atsparus negatyvioms įtakoms pasireiškiant. Proto gi galių brendimas yra dinamiškai gaivus ir, vien nenormalioms sąlygoms pastoviai dominuojant, jų panaudojimas praranda savo linkmę ir efektyvumą.Vietoj visumą ardančios analizės, kuri buvo populiari šio šimtmečio pradžioj, šiandien vis didėjančio mokslininkų ir filosofų įvertinimo susilaukia evoliucinė sintezė. Pradedama pripažinti, kad molekulė yra — ly-
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giai kaip ir organizme yra kažkas daugiau, negu visų jo organų visuma — 
daugiau, negu jos atomų suma. Pagal A. Angyal, P. T. de Chasdin, H. 
Drieseh, M. F. Scheles ir M. Wertheimer ir daugelį kitų moksl. ekspe- 
riment. parodymui ir 'įvertinimui, kiekvienam naujam konfigūracijos laip- 
snyj atrandama naujos savybės ir nauji uždaviniai, kuriuos negalima pri
skirti atskiriems elementams ar jų junginiams. Šis persiorentavimas pra
sidėjo beveik tuo pačiu laiku visoj mokslų eilėje.

Šie mokslo daviniai suteikia pagrindus vienai žmogaus užduočiai api
brėžti — tai tvarkos savyje išlaikymas. Aplamai, šis dėsnis apima ne tik 
organizmines bet ir charakterio psichines ir proto dimensijas. Motyvaci
jos harmonizavimas, vientisumo ieškojimas ir susidarančių konfliktų iš
sprendimas yra esminiai susiję su šia užduotimi.

Žmogaus prigimtis nėra apribota vien biologiniu vystymuisi. Kūdi
kis yra psichinė ir socialinė būtybė, priklausantis ir, šia prasme, nuo tėvų, 
šeimos ir aplinkos veiksnių. Išskiriant įgimtas primityvias jausmines reak
cijas, vaikai savyje išvysto jausmus, kurie jiems yra tėvų ir artimųjų ro
domi. Iššaukdama gausų pozityvių jausmų spektrą, socialinė vaiko aplin
ka vysto jo emocini lobyną teigiama kryptimi. Veiksniai skatina negaty
vius jausmus, mažina emocinio vystymosi tvarką ir, neesant balansuojan
čių įtakų, įdiegia emocinio suirimo elementus.

Panašiai yra ir su socialiniais bei kultūriniais bruožais: jie yra įgyjami 
iŠ kitų asmenų, pastariesiems juos suprantamai ir gyvai išreiškiant. Trūks
tant kultūrinių faktorių, paprastai pasireiškia priešsocialinės įtakos. Jau
nuolių nusikaltimai nėra jų prigimties, o jų auklėjimo ir bekultūrinės ap
linkos pasėka.

Žmogaus prigimties pagrindų vystymasis yra atbaigiamas su moraliai 
religinės dimensijos pasireiškimu ir su jos elgsenos organizavimu idealų 
linkme. Ši prigimties dalis yra dažnai ne vien apleidžiama, bet ir visai už- 
gniaužiama. Stebint vaiko natūralų palinkimą į moralinį vertinimą bei į 
įeliginį išgyvenimą ir į jaunuolio jautrumą šiems išgyvenimams, galima 
prieiti tik prie vienos išvados: tai yra prigimties esminė dalis. Gyvulio 
prigimčiai tai yra visiškai svetima ir jokios pastangos neiššaukia panašių 
reagavimo būdų. Šis religinis polinkis yra bene pats svarbiausias įrodymas; 
kad žmogaus sąmonės dalis yra skirta šių galių funkcionavimui. M. F. 
Scheleris suteikia įdomių parodymų, kad viena iš sąmonės dimensijų yra 
paskirta talpinti religinį turinį ir motyvaciją. Be moralinio ir religinio 
išgyvenimo ir be savęs vertinimo jų šviesoje, žmogaus vystymasis nėra 
nei pilnas nei jį patenkinąs.

Kaip jau buvo pastebėta, nenormalioms sąlygoms esant, žmogaus pri
gimties galios lieka neišvystytos ir todėl nepasiekia tiesioginio efektyvumo 
ir neorganizuoja elgsenos. Šis dėsnis galioja bet kuriai prigimties daliai, 
nors kai kurios iš jų turi daugiau autogenetikos dinamizmo. Bet kurios 
galios ar dimensijos neišvystymas sudaro netvarkos šaltinį to asmens elg
senoj ir jo santykiuose su kitais. Pilnas žmogaus prigimties supratimas 
tegalimas stebint jos pasireiškimus laisvoje aplinkoje, kuri apima visa, kas 
yra žmogiška. Tokioje aplinkoje yra galimas pilnutinis savęs realizavimas, 
žmogui palaipsniui vystant ir naudojant savo galias. Tik čia gali atsiskleisti 
pilnas užduočių repertuaras. Aukščiausiojo laipsnio vidinė tvarka tegali-
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ma tik žmogui, visą savo prigimtį išreiškiant veikloje. Žmogaus prigimties turtingumas yra pastebimas atsidūrus ypatingose aplinkybėse, kuomet beveik kiekvienas asmuo savyj atranda naujų jėgų šaltinius ir tikslingai atlieka neįprastus veiksmus. Tie šaltiniai ypač atsiskleidžia psichoterapijoj, kai, pasinaudodamas specialisto paskatinančiais nurodymais, pacientas išvysto savyje naujus sugebėjimus ir bruožus, tuo pačiu metu atmesdamas ilgai turėtas savybes ir įpročius, privedusius prie psichinio suirimo.
Motyvacinių faktorių derinimasVidinis diferenciavimasis ir naujų galių išvystymas yra asmens brendimo požymis, nurodąs pilnutinį savęs realizavimą. Nustelbiant vieną ar daugiau prigimties dimensijų, asmuo patenka į gilų pasąmonės konfliktą, nustelbtoms dimensijoms veržiantis į sąmonę ir į savęs atsiskleidimą. Toks asmuo yra suskilęs ir jo elgsena prityrusiam stebėtojui rodo pakrikimo simptomų. Šv. Tomas Akvinietis teisingai pastebi, kad asmenys, kurie yra konflikte su savo prigimtimi, negali būti taikoje su savo aplinka. Vidinės disharmonijos žlugdomi tėvai negali būti santaikoje su savo vaikais, valdovai su savo pavaldiniais ir valstybės su kitomis tautomis.Z. Freudas teigė psichinį pakrikimą kylant dėl seksualinių pageidavimų blokavimo. O. H. Mowrer teisingai pabrėžia, kad dabartinis žmogus dažnai užgniaužia savyje moralinį pojūtį ir asmeninį atsakomingumą, o ne lytinius troškimus. Psichiniai pakrikę asmenys nerodo moralės tvirtumo, atvirkščiai, klinikinis patyrimas rodo, kad jie yra, beveik be išimties, seksualiai palaidus ar perversyvus. Šiandieninio konflikto ir pakrikimo bazė susidaro užgniaužiant dvasinę prigimtį. Moralinė ir religinė atsakomybė yra pajuntama, bet lieka nepaversta pastanga ir veiksmu. Tokia padėtis didina kaltumo pajutimą iki besąmoningo bausmės ieškojimo.Motyvacinė sistema yra individuali, nes kiekvienas asmuo turi specifinę praeitį, sugebėjimus, trūkumus ir polinkius. Ji yra ankštai susijusi su aplinkos faktoriais, kurių įtakos kai ką skatina, kai ką užgniaužia. Kaip organizmo išlaikymas yra susijęs su ritmiškai susidarančių trūkumų patenkinimu, taip ir psichinis vaiko ir jaunuolio brendimas yra neišskiriamai surištas su jo gaunamu ’’dvasiniu penu”, išreiškiamu domėjimuisi, požiūriu ir emociniu prisirišimu prie vertybių ir jas simbolizuojančių objektų. Asmenybės ugdymas kyla ne vien iš įgimtų gabumų, bet kartu ir iš visų asmenį paliečiančių faktorių. Žmogaus vidinė harmonija išplaukia iš gilaus kultūrinių ir dvasinių vertybių pajutimo ir jų hierarchijos nustatymo. Yra materialinės, ekonominės, biologinės, kultūrinės ir dvasinės vertybės, kurių spektre asmuo atranda savo specifines roles ir uždavinius. Nukrikusiųjų jausmų ar proto įtakoje žmogus gali paneigti vieną, kelias ar visas šias vertybes ir tuomi nužeminti savo prigimtį. Materialistinė ir nihilistinė pasaulėžvalga yra neišnykstantis fenomenas. Neesant vertybių skalės, vyraujančiu elementu tampa apystovos, nepastovumas ir, galop, anarchija.

Save atrandantPilnutinis savęs atradimas didele dalimi yra tinkamų auklėjimo įtakų ir laisvės padarinys. Taip pat tai yra ir vidinės drausmės išdava. Be tinkamos aplinkos savumų, kai kurios vaiko galios yra ne vien užslopinamos, bet kartu pažadinami agresyvumo ir neapykantos jausmai, tų verty-
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bių naikinimui. Platus savo prigimties rezervuaro išbandymas įvyksta tik egzistuojant paskatinimams pagrindinėse išgyvenimo ir veiklos srityse. Savo sugebėjimų pažadinimas ir jų ugdymas yra viena iš pagrindinių žmogaus užduočių, kadangi visa kita yra susiję su ja. Ne maža bręstan- čiųjų dalis išgyvena ’’save triuškinančius” įvykius, skatinančius nepriimtinas reakcijas. Tai dalinai išaiškina subrendimo stoką psichinėse ir moralinėse savybėse. Dvasinė progimtis yra neapčiuopiama, todėl ir dvasinės tendencijos dažnai sulaukia klaidingos iftterpretacijos. Be nuolatinio kultūros stebėjimo jaunuolio estetinis ar teisinis nuvokimas negali išvystyti prigimtyje duotų galių. Be kasdieninės religinės įtakos jo religinė motyvacija nepasieks savo dvasinio pilnumo. Beprincipinis auklėjimas neiššaukia prisirišimo prie aukštų siekimų. Įvairiose savęs realizavimo bei auklėjimo plotmėse žymi jaunuolių dalis nėra išaugusi iš vaiko lygio. Daugelis suaugusiųjų tebegyvena vaiko ar paauglio motyvacijos tinkle. Dabartinės sąlygos (Amerikoje ir ypač Lietuvoje) yra pilnos sunkiai atpažįstamų kliūčių savo prigimtį atskleidžiant.Technikos ir kultūros faktorių sūkurys daug ką lemia asmens ir visuomenės gyvenime, sakytum skirdamas premijas už su juo suderintus veiksmus. Šio sūkurio spaudimas ypač pajuntamas, kai veikla kreipiama nesiderinančiomis su juo vagomis. Kadangi kultūra yra žmogaus sukurtos aplinkos dalimi, reikia ne vien prie jos derintis, bet taip pat ją keisti savo kūrybinių galių perspektyvoje. Polinkis į kūrybą yra žmogaus natūralus polinkis, prasidedąs vaiko žaidimu ir jaunuolio fantazija. Nors talentai ir yra žmogaus prigimties dalis, tačiau tai dar nelaiduoja nei jų išvystymo nei tikslingo panaudojimo. Ribojamoji aplinkos galia yra didžiulė. Ji neretai stabdo ir ’’baudžia” ekspirementuojančius asmenis. Todėl daug kas ir atsisako nuo tolimesnių dirvos bandymų ir eina su mase ar vien kitų jau pramintomis vagomis. Lengva yra plaukti su srove, bet, taip darant, yra sunku ką nors reikšmingo atsiekti, palikti ženklą, kad ’’žmogumi buvus”. Pastebėtina, kad dabartiniam lietuvių kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime yra maža paskatinimo, bet daug ir įvairių kliūčių. Savęs išreiškimo pilnumas tegalimas tik pasireiškiant bent kai kuriose savo tautos užduočių r kultūros srityse.Subrendimo ir vidinės integracijos stoka pasireiškia įvairiose plotmėse. Kai kurie neapvaldomi, vidiniai konfliktai išsilieja santykiuose su kitais. Šeimos sukrikimui atsirasti tereikia vieno asmens su kokia nors problema. Kai į organizaciją patenka asmenys su giliais nesklandumais savyje joje atsiranda sunkenybės. Visuomenės netampa bendruomenėmis, kai jose yra žymus nesocialių bei iškrypėlių asmenų skaičius, kurie, neretai be piktos valios, ardo vidinius grupių ir vadovybių ryšius, sukeldami nepagrįstus nuomonių pasidalinimus. Tarpusavio vaidai ir veiklos prieš veiklą nukreipimas didina organizacijų skaičių ir blokuoja veiklos derinimą. Tauta silpnėja savyje, kai ekstremistai ir iškrypėliai organizuoja savas grupes ir įtraukia jaunimą saviems tikslams.
IšvadosSavo pažinimo versmėmis, mokslas ir menas, filosofija ir religija laisvina ir turtina žmogaus dvasią. Pagal F. Bacon, žinojimas yra jėga, kurią galima daugeriopai panaudoti. Kadangi žmogaus prigimtyje glūdi pažinimo
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žmogų, jo galias ir tikslus. Esmėje, nėra prieštaravimų tarp mokslo ir fi
losofijos, tarp šiųjų ir religijos. Pilnai suprasti šie pažinimo keliai viens 
kitą papildo.

Išvystydamas savo jėgas pagal prigimties dėsnius ir aplinkos šalti
nius ir paversdamas besąmonines tendencijas į savo tikslus, žmogus dar 
turi atrasti ir kelrodį, kitaip jokie vėjai nepadės tam, kuris nežino savo 
paskirties uosto. Tik religinė perspektyva, paremta Dievo apreiškimu, sto
vi virš mokslų ir filosofijų nepastovumo sistemos. ’’Aprūpintas laisve, 
sąmone ir sąžine, žmogus tampa tuo, kuo jis save padaro”, pastebi S. Kier- 
kegaardas.

Garsieji fizikai — Leibnizas, Kepleris ir Newtonas, kaip ir pats žy
miausias mūsų amžiaus fizikas ir .kvantu teorijos autorius M. Planckas 
pakartotinai pažymi, kad tarp religijos ir gamtos mokslų nėra jokių prieš
taravimų. Atvirkščiai, jis nurodo, kad mokslas ir religija yra paralelūs ke
liai link Dievo, kovoja bendrą kovą prieš skepticizmą, dogmatizmą, neti
kėjimą ir prietarus. Gamtos mokslai rodo Visagalinčio Proto duotą racio
nalią tvarką. 6

Gyvenimo eigoje žmogaus tikslai turi palaipsniui kilti nuo organiz- 
miniai medžiaginio vystymosi iki psichiniai dvasinio subrendimo ir gy
venimo prasmės atskleidimo. Mokslo teorija nurodo, kad vienas iš esminių 
žmogaus uždavinių yra padidinti tvarką jau egzistuojančio j tvarkoj. Tik 
pakeldamas harmoniją ir darną savyje, visuomenėj ir tautoje, žmogus 
mokslo prasme siekia savo prigimties realizavimo.
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PRITAIKYKIME SKAUTAVIMĄ ŠIAI DIENAI
Algis Zaparackas

Daug dienų ir metų prabėgo nuo 1918 m. lapkričio mėn. 1 d., kada 
Petras Jurgėla įsteigė pirmą lietuvių skautų vienetą Lietuvoje. Tūkstan
čiai berniukų išmoko ir panaudojo skautavimą savo būdo ugdyme ir gy
venime. Ne vienam skautui teko paaukoti savo brangią gyvybę, nelaužant 
savo pasižadėjimo: tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Šiandien mes turime, nežiūrint milžiniškų kliūčių, lietuvišką skautybę. 
Nors mūsų visų skautų gal ir nepažintų v. s. P. Jurgėla, bet jų ideologija 
liko nepasikeitus nuo jos įkūrėjo, Baden Powellio laikų.

Skautavimas išsiplėtė po visą pasaulį. Milijonai jaunimo priklauso 
skautų sąjungoms ir laiko save broliais. Skautavimas tapo viena didele 
šeima, su savo auklėjamąja žaidimo prasme. Skautavimo žaidime'berniu
kas ne. tik randa malonumą, bet ir išmoksta daug naudingų kasdieninių 
būtinumų. Nors mano žaidimas prasidėjo jau čia Amerikoje, bet man vis 
dar prisimena lageriuose matyti skautai, kurie, atrodo, tikrai buvo linksmi, 
mandagūs, malonūs, juokingi ir broliški viens kitam.

Mokintis būti piliečiu yra vienas iš didžiųjų pagrindų skautavime. Va
dovo tikslas ir yra padėti berniukui pasidaryti pavyzdnigu piliečiu, kad 
tas berniukas, tapęs vyru turėtų malonų būdą, sveiką kūną, mokėtų mik
liai varoti rankas ir būti pasiruošęs visada padėti artimui.

Pastudijavęs dabartinį mūsų lietuvišką skautavimo sąjūdį ir programą 
radau, kad mūsų skautiškoji šeima yra labai komplikuota, o programa ne
pritaikyta dabartiniam berniukui. Yra liūdna, kada mūsų šeimoje randasi 
visokios politinės kovos, slapti laikraščiai, pogrindžiai ir t. t. Negaliu su
prasti, kodėl akademikai skautai yra tolimesni broliai, negu kitų ideologinių 
organizacijų nariai. Sunku yra įsivaizduoti, kad Korp! ’’Vytis” Čikagoje no
riau bendradarbiauja su santariečiais ir ateitininkais, negu su jūrų skautų 
Korp! ’’Gintaras”. Niekur neradau skautiškoje literatūroje, kad yra sausu
mos, jūros, oro skautai. Baden Powellis sukūrė tiktai skautus. Jūrų skau
tai skiriasi tik savo metodais, kuriais yra skiepijamas tas pats skautavimo 
žaidimas. Ir pagaliau kiek yra šiandien mūsų vyčių būrelių, kurie negali 
tarp savęs sugyventi dėl kokio tai asmeniško menkniekio, kuris atsitiko 
dar Lietuvoje. Toks ir yra mūsų skautavimo atviras paveikslas, kuris ran
dasi mūsų broliškoje šeimoje.

Pakeisti patį sąjūdį ar jį nagrinėti, nesiimsiu, nes pagrindinis skauta
vimo judėjimas randasi skiltyse, o ne sąjūdžiuose. Noriu daugiau panagri
nėti mūsų programą, kurią peržiūrėjęs radau, kad yra silpna. Esame daug 
bandę įnešti pakeitimų į mūsų judėjimą, bet mažai kas yra susirūpinęs 
su programa. Pradedant nuo vilkiukų, kuriems skautavimas yra perduoda
mas tikra žaidimo forma, gal šiandien ir yra mūsų stipriausia programa, 
nes mes ir šiandien daug ką galime vartoti tokia forma, kurią vartojome 
Lietuvoje. Skautų programa yra netinkama šiai dienai. Ne tik kad jos 
patyrimų laipsniai yra netinkami, bet ją reikia pritaikyti prie dvidešimto 
amžiaus gyvenančio berniuko. Jam daug yra vertingiau žinoti kaip už
vesti mašiną ir ją vartoti, negu mokėti jodinėti ant arklio. Jam yra daug
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Metinės šventės proga 
ASS nariai padėjo vaini
ką prie Žuvusioms tiž Lais 
vę Paminklo Čikagoje.

A. Vengrio nuotr.

maloniau ir lengviau išmokti apie jo gyvenamos vietovės paukščius, me
džius ir bendrai apie gamtą (to krašto vardais) negu apie Lietuvoje esančią 
augmeniją, kuri tačiau irgi neturėtų būti svetima. Jo tėvynė yra tas kraš
tas, kuriame jis gimė ir auga. Ta šalis, kurioje mes gimėme ir augome, jam 
bus tik tėviškėlė. Yra labai sunku išaiškinti berniukui skirtumą tarp jo 
tėvynės ir tėviškėlės. Mes turime labai susirūpinti šiais klausimais. Skau
tiška programa (mazgai, topografija, laužai, maisto gaminimas, iškylos, 
stovyklavimas ir t. .) yra pakankama mūsų jaunimui, bet mes turime ją 
pritaikinti prie šių dienų sąlygų.

Lietuviškumas, kurį mes (visos jaunimo organizacijos) skiepijame 
jaunimui turėtų irgi įeiti į patyrimo laipsnio programą. Trečiame ir ant
rame patyrime kiek mažiau, o pirmame tai berniukas turėtų būti gerai 
susipažinęs su Lietuvos istorija, geografija, gamta, lietuviškomis organiza
cijomis gyvenamoje kolonijoje, gyvenamame krašte ir pasaulyje. Būtų ge
rai, kad tautiškumo laipsnis būtų įgyvendintas į lietuvišką skautavimo prog
ramą. Šį laipsnnį turėtume raginti skautukus įsigyti, kad jie taptų geresniais 
Amerikos lietuviais.

Skautas berniukas, kuris yra vienuolikos metų arba vyresnis, jau yra 
individas, ne vaikas, bet dar ir ne vyras. Jis yra pasiekęs tą gyvenimo lai
kotarpį, kuriame jo fizinis pasikeitimas ir instinktai neduoda jam ramybės. 
Berniukas pats nesupranta ko jis nori ir ko jis siekia. Jis kartais parodo 
daug entuziazmo, kartais jį sunku yra pralinksminti. Tarpais jis gali nu
galėti pasaulį, o kartais jis ieško ramybės. Berniukas turi visus tuos palin
kimus, kuriuos jam Kūrėjas yra davęs. Šiame laikoarpyje galime jam 
daug padėti ateidami į pagalbą su tinkama skautiška programa.

Berniukas, pasiekęs keturioliktus metus (Amerikoje), staiga pasikei
čia. Jis jau yra laikomas kaip tikras ’’teenager”. Jis pradeda lankyti gimna
ziją. Jo svajonės ir energija yra išliejama sporto aikštėje. Jis pradeda at
kreipti dėmesį į mergaites. Jis pradeda blaškytis dėl savo ateities. Šis lai
kotarpis yra labai skirtingas nuo to, ką jis pergyveno pradžios mokykloje.
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Palengva jis nutraukia daugumą ryšių su pradžios mokyklos draugais ir 
jo tolimesnė draugystė užsimezga kitų moksleivių tarpe. Mūsų skautavimo 
programoje mes, deja, neturime šiam berniukui atskiros skautavimo prog
ramos. Lietuvoje berniukui skautiškos programos užtekdavo iki jis tapda
vo šešiolikos metų. Lietuvoje programa buvo pakankama, nes: 1) berniu
kai subręsdavo vėliau, 2) skautų programa derinosi su mokykla, 3) draus
mė ir elgimasis buvo dėstomi mokykloje. Čia mūsų programa nesiderina 
su mokykla ir mūsų skautukai yra labai silpni lituanistikoje. Berniukai, 
atsidūrę didmiesčiuose, kur mokyklos nepajėgia auklėti jaunuolį, sudaro 
didelę problemą, nes mūsų vadovas tampa ir auklėtojas. Taip pat Ameri
koje berniukas daug anksčiau subręsta, negu jo brolis tėviškėlėje. Taigi, 
šiam berniukui, kuris yra per didelis būti skautu, o per mažas — skautu 
vyčiu, jau reikalinga atskira programa.

Skautų vyčių tragedija glūdi tame, kad jinai buvo jaunesnioji skau
tų šaka, kurią išardė Lietuvos okupacija. Jeigu vyčiai būtų turėję laiko, 
būtų išdirbę gal geresnę programą ir dabar neturėtume su ja problemos. 
Kai patikrinau skautišką literatūrą, pastebėjau, kad skautų vyčių programa 
buvo pritaikyta berniukui, kuris nebaigęs gimnazijos. Šita programa dar 
ir’ dabar mūsų vyčiai naudojasi. Dabartiniu metu mūsų skautai beveik 
100% baigia gimnaziją ir apie 75% eina į aukštuosius mokslus, tai mes 
tikrai turime pritaikyti ir patobulinti šios srities programą.

Be skautavimo ir tarnavimo, skauto vyčio pagrindinių uždavinių, šian
dieną dar prisideda lietuvybės išlaikymas. Lietuviai skautai turi didelių 
ir labai svarbių pareigų savo tautai; šios pareigos yra: 1) prisidėti prie 
laisvinimo kovos pavergtai tautai ir 2) gyventi taip, kad lieuvybė išsilaiky
tų tvirta. Lietuvos laisvės atgavimas yra mūsų tautos didelis uždavinys, 
bet jis niekad nebus įmanomas be pačių lietuvių pastangų. Laisvajame 
pasaulyje esanti lietuviai daug gali ir nemažai padaro. Tačiau reikia bu
dėti, kad tos pastangos nesustotų, bet vis didėtų. Jaunimo, o ypač skautų 
vyčių šis uždavinys — tikslas yra aiškus. Vytis turi pažinti Lietuvą ir ti
kėti, kad Lietuva turi būti laisva, turi dėti visas pastangas šiam tikslui. 
Skautas vytis taip pat turi ir lietuvybę išlaikyti. Jis turi didžiuotis savo lie
tuviškumu ir jį gilinti; branginti ir palaikyti savo lietuvių kalbą, lietuviškas 
organizacijas, laikraščius ir knygas. Jis turi palaikyti organizuotą lietuvių 
gyvenimą ir dalyvauti lietuvių kultūrinėje, socialinėje ir visuomeninėje 
veikloje.

Yra nenuostabu, kad skautai vyčiai, neturėdami tinkamos programos, 
pasidarė šiandieną šlubuojanti organizacija. Jos vietą perėmė Akademinis 
Skautų Sąjūdis. Daug buvo ir yra praleista laiko aiškinantis dėl akademi
kų. Mūsų vyresni broliai sunkiai supranta, kad akademikas skautas yra 
skautavimo tęsinys. Lietuvoje akademikai buvo prityrę ir pavyzdingi 
skautai vyčiai. Jie įstojo į korporaciją, nes statė skautavimą pirmon vieton. 
Išeivijoje, kada dar buvo politinis trynimasis tarp studentų organizacijų, 
lietuvybė paėmė pirmą vietą, ir ASS tapo didžiausia ir stipriausia studentų 
organizacija. Dar ir šiandien akademikai skautai vengia politikos laukų. 
Jie rūpinasi vienetų veikla ir prisideda prie aktyvaus vienetų darbo. Tik gai
la, kad mūsų veteranai skautininkai nedaro jokių pastangų kooperuoti su 
šitais būsimais skautų vadovais. Čia jau ne Lietuva, ir jokia kita studentiška
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ideologinė organizacija skautų vienetui nepadės, išskyrus akademinės skau- 
tijos korporacijas Yra akademikų pasididžiavimas, kad per šešioliką metų 
išeivijoje tiktai vieni akademikai susirūpino ir įstengė’išleisti vadovam pe
riodinį vadovėlį — BUDŽIU.

Akademikų skautų programa keičiasi kas met ir priklauso nuo jos 
centro valdybos, ją nagrinėti būtų labai sunku. Pagrindinė jos programa, 
junjorų yra gana pakankama ir tiksliai definuota korporacijos įstatuose. 
Pagrindinė šio vieneto veikla atsispindi Korp! ’’Vytis” įžodyje:

’’Brangindamas savo garbę aš pasižadu būti ištikimas Dievui, Visaga
liui Pasaulio Kūrėjui, kuris yra Aukščiausias Tiesos, Grožio ir Gėrio šalti
nis, mano pradžia ir pabaiga.

Aš pasižadu būti ištikimas savo rkenčiančiai Motinai Lietuvai, dirbda
mas jos laisvei ir gerovei, aukodamasis Jos rekalams iki savo gyvybės 
aukos, skiepydamas savųjų tarpe tautinį solidarumą ir meilę lietuvio kiek
vienam lietuviui.

Aš pasižadu tarnauti artimui vadovaudamasis krikščioniškos meilės 
principais.

Aš pasižadu būti ištikimas Korporacijos drausmei bei tradicijoms ir 
palaikyti broliškus ryšius Korp! narių tarpe dabar ir ateityje.

Tai, Dieve, man padėk!
Mūsų ateitis priklausys nuo mūsų vadovų. Jei mes nesistengsime juos 

paruošti, tai mums nereikės jokios programos. Mūsų skautavimo žaidimas 
prasideda su vilkiuku ir baigiasi akademikų Filisterių Sąjungoje. Tai yra 
natūrali mūsų organizacinio brendimo raida ir mes visi turime rūpintis 
padėti vienas kitam. Ypač vienetų vadovai turėtų raginti, kad mūsų skau
tai siektų aukštojo mokslo ir taptų Akademinio Skautų Sąjūdžio nariais. 
Skautų organizacijoje mes turime išlaikyti berniuką kuo ilgiausiai.

Prie dabartinio gyvenimo sąlygų pritaikyta programa priklausys nuo 
.atskirų vienetų vadovų. Vieni ją vartos, o kiti visai į ją nepažiūrės Bet 
vistiek, jei mes turėsim patobulintą programą atsiras dalis vadovų, ja nau
dosis ir palengvins berniukui būti geru skautu ir geru žmogum. Tad į dar
bą visi skautai ir vadovai, kurstykim tą liepsnojantį skautišką laužą ir ne
duokim jam užgesti.

Nuotr. V. BacevičiausA SS šventė Cleveland^
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HAVA]IEČIŲ LIAUDIES MENAS
BRONĖ JAMEIKIENĖ

Jeigu aš negaliu išskaityti kiniečių rašto, tai 
dar nereiškia, kad aš negaliu juo gėrėtis.

Pablo PicassoDažnai žmogus atmeta vieną ar kitą idėją vien dėlto, kad jis nesupranta jos. Be abejo, lengviau yra ką nors atmesti, negu padėti pastangų neaiškius dalykus suprasti. Toks žmogaus atsinešimas ypatingai jaučiamas meno atžvilgiu, nors menas yra to pačio žmogaus gyvenimo pulsas: kiekviename žingsnyje žmogus jaučia ritmą, harmoniją, grožį. In- divdualaus menininko kūrinys yra jo vidaus pasaulio veidrodis, gi liaudies menas — visos tautos atspindys. Liaudies menas mus arčiau supažindina su vienos ar kitos tautos kultūra, gyvenimo būdu ir papročiais. Nežinomų liaudies menininkų kūrniai perduoda mums vietinių gyventoji! charakterį, jų poetinę vaizduotę ir jų grožio supratimą. To menininko tikslas nėra imituoti vieną ar kitą atvaizdą — jis tik vaizdine forma išreiškia mintis, kurios yra svarbios ir dominančios.Liaudies menas, kaip ir visa kita, nėra pastovus, jis eina su gyvenimu, todėl ir havajiečių menas šiandieną toli gražu nebėra toks, koks jis buvo prieš du, tris ar kelis šimtus metų. Civilizacija ir naujos gyvenimo apystovos baigia ištrinti tų Ramiojo Vandenyno salų gyventojų pėdsakus, todėl pravartu, nors ir trumpai susipažinti su jų liaudies meno būdingais bruožais.Havajiečių menas, kaip ir Havajų salos, priklauso Ramiojo (Pacifi- ko) vandenyno salyno polineziečių grupei ir turi visas polineziečių charakteristikas (Polinezijai taip pat priklauso Tahiti, Samoa, Tonga, Naujosios Zelandijos ir kt. salos). Prieš anglų navigatoriaus kapitono Cook Havajų (tada vadintų ’’Sandwich”) salų atradimą (1778 m), havajiečių menas buvo grynai ’’akmens amžiaus” tipo. Šis ’’akmens amžius” Polinezijoje nėra lygintinas su akmens amžiumi Europoje; čia jis siejamas su ’akmeniu” tik tuo, kad polineziečiai visai neturėjo metalo, todėl jų gaminami įrankiai buvo daromi iš įvairių kitų medžiagų. Iki baltojo žmogaus atvykimo, ir netgi vėliau, visi havajietiški daiktai buvo daromi akmeniniais kirvukais, iš ryklių dantų bei kriauklių padarytais peiliais, koralų brūžyklėmis ir panašiais įrankiais, naudojant vandens bei smėlio pagelbą, įdedant daug darbo ir kantrybės. Paprasčiausiam laiveliui’ (canoe) padaryti havajietis turėjo nusikirsti medį akmeniniu kirvuku. Ne tik metalas nebuvo vartojamas, bet ir moliniai indai visoje Polinezijoje nebuvo gaminami, nes salose nėra molio. Tiek kasdieniniams raikmenims, tiek kulto objektams charakteringiausia Havajuose vartojama medžiaga buvo medis, o jis nėra perdaug patvarus. Havajiečiai puošdavo daiktus padarytus iš dar trapesnės medžiagos, nei medis, būtent: arbūzinių augalų žievių (gourds) medienos (tapa), medžio lapų (hala) ir netgi plunksnų.Havajų salų klimatas labai švelnus, tad nebuvo reikalo statyti stiprių akmeninių ar medinių pastatų — užteko palmių, lapais dengtų trobelių nuo lietaus prisiglausti. Taipgi nerasime gausiai išgražintų kasdie-
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ninių namų ruošos rakandų, kadangi havajiečių gyvenimo aplinkybės nereikalavo jų. Tie naminiai rakandai susidėjo iš kelių įvairaus dydžio ’’ąsočių” ir apskritų dubenių (gourds), kurie turėjo labai gerai išlaikytas proporcijas, bet nebuvo puošiami (Pvz. 1 ir 2). Šiuo atveju havajiečiai daugiau reikšmės skyrė formai, negu ornamentui. Vadų bei žynių naminiai reikmenys buvo beveik tokie pat, kaip ir eilinių gyventojų, tik jie tų daiktų turėjo daugiau ir gal kiek geriau pagamintų. Tų didžiūnų vartojami maisto indai kartais buvo papuošti figūrėlėmis, išdrožtomis apskritai (skulptūriniai) iš to paties medžio gabalo, bet ne išraižytame plokščiame paviršiuje. Tos figūrėlės paprastai buvo skiriamos savo priešams arba jų žmonoms pajuokti, todėl buvo daromos gana groteskiniai. Yra žinoma, kad tarpe tų įvairiausių dubenių, pritaikintų jų paskirčiai, pagal havajiečių stalo etiketą buvo vartojamas ir vadinamas ipu aina, tai yra liekanų indėlis (tikriau - spjaudyklė), kuris, priešams visai pažeminti, buvo ’’puošiamas” jų dantimis (kada, žinoma, tie ’’puošmenys” buvo prieinami).Apsiklojimui havajiečiai naudojo apklotą, padarytą iš kelių plonai išmuštos medienos (tapa) antklodžių, kurios buvo susiūtos tik viename šone, kaip knygos ar albumo lapai: jei kam buvo per šilta — galėjo, pagal pageidaujamą temperatūrą, vieną ar keletą tų antklodžių numesti, gi jei per vėsu — atatinkamai vėl prisidengti. Paprastai tiktai viršutinioji tų antklodžių buvo ornamentais gražinama.Havajiečiai vartojo nertas tinklines ’’medžiagas” visokiausiems reikalams, tačiau staklių ar kitokio būdo medžiagoms austi jie nepažinojo. Pagrindinė jų vartojama medžiaga, kaip ir visuose pietinio okeano salynuose (išskyrus Naująją Zelandiją), buvo vartojama tapa, pagaminta iš plonai išplaktos medžio luobos ir, savo žaliava bei išdirbimu, labai panaši į senovinį kiniečių popierį. Havajiečių tapa buvo pati geriausia ir gražiausia visoje Okeanijoje. Ji buvo, palyginti, plona ir išpuošta įmantriausiais atspaustais raštais, sukomponuotais iš eilės spalvų: geltonos, raudonos, plytinės, rusvos ar mėlynos. Toje ornamentikoje dominuoja kampuoti geometriniai piešiniai (Pvz. 3). Žmonės ar gyvuliai visai nebuvo vaizduojami, o augalų ar gėlių raštai randami labai retai. Dryžiai ir kai kurie dideli ornamentai buvo laisva ranka piešiami, tačiau didžiuma rašto buvo atspaudžiama mažais bambukiniais spaudais, (stamps) (Pvz. 4). Toks vienas spaudas dažnai padengdavo nedaugiau, kaip vieno colio pločio ruoželį, todėl, puošiant gabalą tokios medžiagos rūbui ar antklodei, reikalinga buvo šimtai antspaudų. Spausdinant didelius ornamentus, tie antspaudai buvo rikiuojami į tam tikras grupes Ankstyvesnieji meno stebėtojai randa, kad kiti polineziečiai neprilygsta havajiečiams šitoje srityje nei tapes augšta kokybe, nei ornamento puikumu, nei jo spalvingumu.Pati tapa medžiaga buvo gaminama iš įvairių medžių žievės viduriniojo sluogsnio. Wauke, arba popiermedis, buvo labjausiai vertinamas šiam tikslui. Suminkštinta žievė buvo plakama iki pageidaujamo plonumo bei pločio. Medžio sultys drauge su vandeniu sudarė kaip ir klijus, kurie išmuštus pluošus jungė. Taip išmuštos paskiros skiautės, krakmolo pagelba, buvo jungiamos į didesnius gabalus, kurie, kaip matėme, buvo naudojami užklotams ar rūbams.
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Šalia tapos, buvo naudojamos ir pintinės ’’medžiagos”. Jos buvo storokos ir naudojamos skirtingiems tikslams. Iš džiovintų bala medžio lapų juostelių paprastai buvo pinami vadinami lauhala patiesalai, naudojami kąipo kilimai. Savo charakteriu jie yra artimesni tapai, negu kuriai kitai medžiagai, nors juose ir nėra spalvų, išskyrus kur-ne-kur įpintas tamsesnes juosteles pagražinimui..Be kasdieninių reikmenų, havbjiečių vadai turėjo tam tikras insignijas, kurias turėjo teisę dėvėti atatinkamam rangui pažymėti. Charakteringiausia ir svarbiausia iš jų buvo gana keistokas kaklo papuošalas 
lei-niho-palaoa* Tai didokas kaip ir kablys, išdrožtas iš banginio kaulo ir pakabintas ant storo pluošto pynučių, supintų iš tikrų žmogaus plaukų. Tos pynutės buvo pinamos plokščiai, kaip kasytės, ir labai plonai (maždaug 1/16 colio pločio), ir reikėjo jų kelių šimtų jardų tokiam vienam kaklo papuošalui padaryti (Pvz 5).Vadai taipgi dėvėjo puošnius plunksninius apsiaustus bei šalmus su ’’skiautere”, kurie šiek tiek primena romėnų gladijatorių apdarą. Pagrindas šalmams buvo pinamas iš plonutyčių vytelių ir labai tankiai apdengtas mažutėmis plunksnelėmis. Apsiaustai buvo daromi panašiai, tik, vietoje vytelių, buvo naudojamas tankus virvučių tinklas, į kurio mazgus buvo įrišami pluošteliai plunksnų (Pvz. 6). Tie pluošteliai buvo taip sudėlioti, kad jų sluogsniai užeitų viens ant kito, tuo būdu sudarydami lygų paviršių, kone tokį patį, kaip tikro paukščio krūtinė. Labiausiai mėgiamos spalvos tai aprangai (apsiaustams ir šalmams) buvo raudona ir geltona, šiek tiek panaudojant juodos, pakraščiams bei ornamentams apvedžioti. Tų drabužių ornamentai nebuvo perdaug įmantrūs, nes pats raudonų - geltonų spalvų derinys buvo pakankamai turtingas. Mėgiamiausias raštas buvo sudarytas iš vienos spalvos horizontaliai išdėstytų pusmėnulių (kartais ir tik'vieno). Čia vėl havajiečiai davė daugiau svarbos formai, ne ornamentui. Toks apsiaustas buvo nepaprastai lengvas, minkštas ir šiltas, tačiau neperdaug praktiškas kasdieninei aprangai jau vien dėl to, kad reikėjo sugaudyti tūksančius tų retų geltonų ir raudonų paukštelių ir prasėdėti mėnesius bei metus jų plunksnytėms ’’supinti”.Kaip ir kiekviena tauta, havajiečiai turėjo ir savo tikybą. Jų žyniai buvo gerbiami lygiai kaip ir vadai, o šie buvo ne ką žemiau laikomi už pačius dievus. Vyriausias ir svarbiausias havajiečiams buvo karo dievas 
Ku (Pvz. 7), taip kaip graikams Dzeusas, vokiečiams Wotan, ar lietuviams — mūsų Perkūnas Šis dievaitis buvo vadinamas įvairiais vardais ir buvo garbinamas įvairiais vardais ir buvo garbinamas įvairiais būdais, pagal lokalinius papročius. Havajiečių šventovės, taip vadinamos heiau, kaip ir tapa, buvo puošniausios ir įspūdingiausios visoje Polinezijoje. Daž niausiai tai buvo dideli pailgi šventoriai, aptverti šešių-aštuonių pėdų aukščio akmenine siena su viename gale paliktu įėjimu. Kita siena buvo pastatyta viduje to švenoriaus pačiai šventyklai (sanktuarijai) atitverti. Tiktai žyniai ir vadai galėjo į tą atskirą šventyklą įeiti. Tos šventyklos sienos briauna buvo apsmaigstyta eile stulpelių, kurių viršutinioji dalis buvo išdrožinėta įvairiomis stilizuotomis groteskinėmis galvomis su išsižiojusiomis burnomis ir kitokiais charakterngais elementais (Pvz. 8 ir 9).Viduryje šventyklos buvo medinis pastovas vartojamas kaipo aukų altorius; jis taip pat buvo dažnai apstatomas eile įvairių medinių skulptū-
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relių. Palyginus su kitomis polineziečių gentimis, ha va j iečiai labai retai skaptuodavo plokščią reljefą, bet savo dievus ir dievaites drožinėjo medyje apskritai, kaip statulėles. Ši medžio skulptūra yra pati įspūdingiausia ir įdomiausia havajiečių meno šaka, ir patys geriausieji jos pavyzdžiai yra didieji mediniai dievai jų šventyklose. Medžio drožinėjime havajie- čiai stovi šalia Naujosios Zelandijos. Jie suprato medžio vertę, todėl nesistengė jo paviršiaus po dažais paslėpti. Tas skulptūras kartais jie gražiai tamsiai pablizgindavo, bet dar dažniau skaptuko žymes palikdavo nepaliestas. Jų ryškiai išdrožtos kūno dalys, kaip krūtinė, kojos, netgi veidas ir galva (su tikrais žmogaus plaukais), nepaprastai tiksliai atvaizduoja havajieišką tipą. Ir čia liaudies menininkas medžio žaliavą pilnai išnaudojo savo kūrybai: jis drožinėjo dailias dideles formas, parinkdamas šviesesnes medžio dalis iškilioms figūros dalims išryškinti, o tamsesniąsias kartais pablizgindamas, kontrastui.Šventyklose buvo ir nešiojamų atvaizdų. Jie buvo daromi iš vytelių, padengtų raudonomis plunksnomis, panašiai kaip šalmai. Kai kurie iš tų atvaizdų buvo gana dideli — iki šešių ar net aštuonių pėdų augščio. Jie buvo daromi kaip galima baisesni, su didelėmis juodai -baltomis išsprogusiomis ir išsižiojusiomis burnomis, kuriose dažnai netgi ryklio dantyš buvo įstatyti. Tokie atvaizdai buvo laikomi dievų atstovais ir jie buvo nešami mūšio laukuosna tam tikro luomo žynių, kurie bandydavo ’’užburti” priešą. Polineziečiai tikėjo, kad tais baisiais veidais išgąsdinę priešą galėsią laimėti kovą.Šalia suminėtų havajiečių liaudies meno šakų reikia priskirti ir petroglifus (Pvz. 10 ir 11), t.y. akmenyje įrėžtus piešinius,, nors jie ir nėra perdaug plačiai pasklidę Havajų salose. Tiesą pasakius, jie daugiau panašūs į rašmenis (kaip Egipto jeroglifai), negu į atvaizdus ar ornamentą. Tie petroglifai vaizduoja sustilizuotus žmones, gyvulius, paukščius, kurie anksčiau yra turėję tam tikros simbolinės reikšmės. Įdomus faktas, kad tas ’’rašymas” akmenyje čia, kaip ir visoje Polinezijoje, yra siejamas su tatuiravimo tematika.
Šiam straipsniui iliustracijos panaudotos Honululu Academy of Arts dėka.

Pav. 11
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Su malonumu galima pranešti, kad 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Pirmi
ninku antru kartu iš eilės buvo iš
rūktas fil. Edmundas Korzonas, ilga
metis Sąjūdžio ir Skautų Sąjungos 
narys. Tuo būdu, šių metų Sąjūdžio 
Centro Valdybą suaro fil. Korzonas, 

fil. V. Šliūpas ir sen j. J. Kregždys.
Jiems priklauso mūsų pagarba, linkė
jimai ir visų narių veiklos talkinimo 
pasiryžimas.

Filisterių Skautų Sąjungos Centro 
Valdyba pradėjo leisti informacinį ap
linkraštį, skirtą skyrių valdyboms bei 
atstovams. Valdybos nutarimu, ke
turis kart leidžiamas aplinkraštis ne
atstos ASS leidžiamo biuletenio ”Ad 
Meliorem” ir bus skiriamas specifi
nių instrukcijų bei FSS Centro Val
dybos nutarimų perdavimui.

Šis FSS žingsnis Akademiniame 
Skautų Sąjūdyje yra sveikintinas, nes 
tokio pobūdžio leidinio reikalas jau 
buvo pribrendęs. Reikėjo ir reikia 
centrinių organų administracinių po
tvarkių, nutarimų, pranešimų' komp
lekto, kuriame nesimaišytų įvairios 
eilinio organizacinio gyvenimo padė
kos, sveikinimai bei kiti, su adminis
tracija nesurišti, skelbimai.

Žvelgiant į ateities veiklos per
spektyvas, šia proga galima išreikšti 
trejopą viltį. Pirma — kad aplinkraš
tis taptų tikru Lietuvių Skautų Są
jungos bei Akademinio Skautų Są
jūdžio statutų rėmuose telpančių ’’įs

tatymų” rinkiniu. Antra — kad aplink 
raščio turinys rastų atgarsio bei 
nutarimų vykdymo pagarbos FSS na
rių tarpe. Trečia — kad, laikui bė
gant, aplinkraštis rastų vietą ”Ad Me
liorem” puslapiuose.

Nesenai rinkomės minėti Akademi
nio Skautų Sąjūdžio šventės — įsikū
rimo metines. Susirinkusieji daly
viai savo dvasiniu nusiteikimu meti
nes šventes padaro prasmingomis, 
vertomis, su reikšme. Prasmė glūdi 
ten, kur yra kas nors gero atsiekia
ma. Tad ir minint Sąjūdžio gimtadie
nį — jei išklmių metu pabendrauja
ma su organizacijos tikslais bei sie
kiais, jei sužiba skaidrus džiaugsmo 
spindulys, jei apčiuopiamas praeities 
— ateities išgyvenimų mazgas — to
kia šventė lieka prasminga. O jos da
lyviai — kupini vilties sekantiems 
metams.

Šiuo kartu žodis priklauso LSB Vy
riausiam Skautininkui, buv. Korp! 
VYTIS ir ASS Pirmininkui, fil. Eu
genijui Vilkui:

Šiuo skelbiamas visiems Brolijos 
vienetams Kalėdų Gerasis Darbelis 
Vokietijoje esantiems lietuviams 
skautams paremti.

Kviečiu ir šiais metais atlikti šį bū
tiną Gerąjį Darbelį ir tuo sustiprin
ti mūsų pagalbos reikalingus vienetus 
Vokietijoje. Padėdami mūsų Vokieti
joje esantiems broliams, mes padėsi-
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me sau — visai Brolijai!
Dar sykį noriu nuoširdžiai pabrėž

ti, kad mūsų Vokietijoje veikiantie
ji vienetai, jų veiklai sustiprinti, tik
rai yra reikalingi paramos.

Surinktus pinigus prašoma siųsti 
šiuo adresu: Mr. T. Gailius, (16) Lam
pertheim/ Hessen, Heuttenfeld, 
Schloss Rennhof, Litauisches Gymna
sium, W. Germany.

SKAUTAS SKAUTUI BROLIS!

Įdomu, kad gyvename lietuvių lite
ratūros konkursų zenite: abejotina ar 
vienu metu išeivijoje tiek daug pa
skelbtų konkursų kada nors turėjo
me. Štai, pavyzdžiui, tik ką praėjo 
Akaeminio Skautų Sąjūdžio jaunimo 
literatūros konkurso terminas, jau į- 
teikta ’’Draugo” romano premija, pa
skelbtas ’’Dirvos” romano konkursas, 
’Aidų” premija, ’’Laiškų Lietuviams” 
religinės kūrybos konkursas, įteikta 
Lietuvių Bendruomenės dramos pre
mija. Tai vis plunksnos talentą skati
nantieji reiškiniai, kurie, tačiau nega
li praeiti be rūpesčio krislo: su tokiu 
plataus mąsto kūrybos ’’gundymu” 
mūsų visuomenė nerodo konkrečių 
pastangų jaunąją kūrėjų kartą ugdy
ti ir lavinti. Ar tik nekris premijuo
jamų kūrinių lygis? Kokiu būdu bū
tų įmanoma premijas nelaimėjusiems, 
ypač menkesnės vertės kūrinių auto
riams padėti ir patarti? Gal, auto
riams davus savo sutikimą, jury ko
misijos galėtų paruošti konfidencia
lias atskirų darbų kritikas? Gal jury 
komisijos galėtų pasirodyti su vie
šais straipsniais, bendrai nagrinėjan
čiais konkursui atsiųstų kūrinių vertę 
bei trūkumus? Vienaip ar kitaip, tu
rėtų būti rastas būdas, nepažeidžian- 
tis autorių asmenybės, iš literatūros 
konkursų padaryti ir šiokią tokią mo
kyklą, o ne vien tik premijos įteikimo 
iškilmes. Kitaip — jaunosios rašytojų 
kartos nebus ir mūsų literatūros lygis 
smuks.

Tėvas J. Kubilius, S J. akademinėj stovykloj

Nuotr. G. Peniko

Kurie organizaciniai vienetai turė
tų būti laikomi Akademinio Skautų 
Sąjūdžio pagrindinėmis dalimis? Yra 
dvi nuomonės bei ASS statuto inter
pretacijos. Viena pasisako už Studen
tų Skautų Sąjungą ir Filisterių Skau
tų Sąjungą (tai ryškiai pademonstra
vo ir pirmieji naujojo statuto veiklos 
metai), antroji argumentuoja už K! 
VYTIS ir Akademikių Skaučių Drau
govę studijų metais ir Filisterių Skau
tų Sąjungą, universitetą pabaigus. 
Žvelgiant į duodamus nario pasiža
dėjimus, gaunamas spalvas, antroji 
nuomonė turėtų dominuoti. Juk nėra 
SSS pasižadėjimo, nėra ASS pasiža
dėjimo, visi įsipareigojimai duodami
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K! VYTIS ir AS Draugovei. Filiste
riai apjungia studijas baigusius, savo 
amžiumi ir interesu nuo studentų iš
siskiriančius K! VYTIS ir ASD na
rus, o abu pasižadėjimus respektuoja 
ir ASS statutas bei SSS, FSS regulia- 
minai.

Šiuo klausimu aiškiai pasisakė ASS 
Čikagos skyriaus 1961.11.12 d. narių 
susirinkimas, svarstydamas specialios, 
prie ASS Centro Valdybos drbančios 
komisijos kūrimo sudėtį. Žemiau ci
tuojama minėto susirinkimo proto
kolo ištrauka:

”13. Fil. A. Kėželis pasiūlė, kad bū
tų sudaryta komisija, kuri padėtų re
daguoti statutą ir informuotų ASS 
šakas. Į šią komisiją turėtų įeiti po 
atstovą iš Korp! VYTIS, ASD ir FSS.

14. Buvo nutarta per šią sueigą siū
lomą komisiją išrinkti. Rinkimus pra
vedė fil. Maskaliūnas. Rezultatai šie: 
iš FSS įėjo fil. A. Kėželis, iš ASD t. 
n. L. Petrauskaitė ir iš Korp! VYTIS 
senj. S. Grėbliūnas.”

Fil. Br. Kviklys yra paruošęs kapi
talinį veikalą, pavadintą ’’Mūsų Lie
tuva”, kurį leidžia Lietuvių Enciklo- 
pedjos Leidykla. ’’Mūsų Lietuva” bus 

ne eilinė knyga: apims tris tomus, 
kiekvieną po 700 puslapių, gausiai 
ilustruotas. Veikale bus patiekti at
skirų sričių aprašymai, istorijos per
spektyvoje siekiantieji etninę Lietu
vą. Ypatingas dėmesys skiriamas pi
liakalniams, pilkapams - milžinka
piams, istoriniams bei etnografiniams 
paminklams, tilps gyventojų aprašy
mas, pavadinimai, pasakojimai ir dai
nos, ryškinančios įvykius, surištus su 
vietovės gyvenimu.

Iki šiol nebuvo veikalo, aprašančio 
visas Lietuvos vietoves, jeigu neminė
sime atskirų, siauros apimties sveti
mųjų bei kai kurių mūsiškių bandy
mų. Fil. B. Kviklys šiam darbui pa
skyrė daug darbo metų ir galima 
džiaugtis bei sveikinti, kad tokios 
apimties rankraštis jau yra ledyklo- 
je. Šiuo kreipiamės į visuomenę ir 
kviečiame ’’Mūsų Lietuvą” užsipre
numeruoti.

Witan'o stovyklautojai talkininkauja Londone: sesė iš Norvegijos, Juozas Nau 
jokas, sesė iš Švedijos
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WITAN’O STOVYKLOS DIENORAŠTIS
Š. m. rugsėjo mėnesį Londone įvyko 

įvyko tarptautinė akademikzi skautų sto
vykla, kurioje dalyvavo ir lietuviai. Per 
Brolijos Tarptautinį Skyrių gautu pakvie
timu stovykloje dalyvavo t.n. J. Jurgilaitė 
ir broliai — V. Lenartas, J. Naujokas, Al
gis Paulius, R. Slėnys, visi Akademinio 
Skautų Sąjūdžio nariai. Grupei vadovavo 
senj. A. Paulius. Šis pranešimas papildo 
senj. A. Saulaičio, jr. ir senj. R. slėnio per
eituose numeriuose skelbtus straipsnius.

Redakcija

Atvykome į Londoną, į lietuvių na
mus; padarėme naujų pažinčių. Per
nakvota ir susitikta su R. Slėniu iš 
Amerikos. Vakare — mūsų specialių 
problemų svarstymas. Prieita išvados 
egzilų skautų klausimo per daug ne
kelti, nes tai svarstytina tiktai augš- 
čiausioj plotmėj. Bandysime užmegs- 
ti daugiau asmeniškų ryšių su įvairių 
kraštų skautais, nes tada galime būti 
tikri, kad ir ateityj būsime pakviesti 
į panašaus pobūdžio parengimus. Pa
sitaikius progai, kiek galint daugiau 
informuoti apie mūsų jau senai eg
zistuojančią organizaciją, tuo labiau, 
kad akademikų skautų judėjimas ki
tuose kraštuose yra dar gan nauja 
mintis.
VIII-15.

Avykome į garsų, visiems skautams 
žinomą Gilwell’o parką; registracija. 
Palapinių sutvarkymas. Visi suskirs
tomi į skiltis. Apie 12 kiekvienoj skil- 
tyj. Kiekviena skiltis, susidedanti iš 
skaučių ir skautų, visais atvejais tvar
kosi savarankiškai. Buvo žiūrima, kad 
vis po du iš kiekvienos tautybės pa
tektų į vieną skiltį. Witan’o stovyk
loj dalyvavo 115 asmenų iš 19 kraštų. 
Vakare — bendras laužas. Atidarymo 
žodį tarė Gilwell’o parko vadovas, pa
linkėdamas jaunam sąjūdžiui daug 
pasisekimo. Studentai esą ta žmonių 
grupė, kuri, anksčiau ar vėliau, savo 
kraštuose perimsianti visas atsakin- 

gesnes vietas; dėlto ji galėsianti pa
daryti daug gero skautų sąjūdžiui. Die 
na pasibaigė bendru kavos bei kaka
vos gėrimu ir laisvu pokalbiu.
VIII-16

Užbaigtos įrengti atskirų grupių vir 
tuvės. Po pietų sulaukėm augštų sve
čių: Lady Baden-Powell atsilankė pas 
mus į stovyklą. Ji pasisveikino su 
kiekvienu iš mūsų atskirai ir pasišne
kučiavo su kiekvienu po truputį. Savo 
bendroj kalboj Lady BP pabrėžė 
skautų akademikų sambūrio svarbą. 
Skautavimas nesantis tik mažų vai
kų užsiėmimas, bet svarbus tarptau
tinio mąsto uždavinys. Pasaulio Skau
tų Sąjunga tapo didžiausia jaunimo 
organizacija laisvajame pasaulyje. Jai 
opozicijoj stovi komunistinio jaunimo 
sąjūdis. Ypač atsilikusiuose kraštuose 
skautų organizacijai priskirtina dides
nio dėmesio, nes tokiu būdu užkerta
mas kelias komunizmui. Komunisti
nis jaunimas ir daugelis dabar esan
čių ir praeityj buvusių organizacijų 
bandydavo ir tebebando pamėgdžioti 
skautų sistemą. Jie tačiau toli gražu 
nesusilaukė nei tokio pasisekimo nei 
amžiaus, kaip kad mūsų organizacija. 
Jie visi išmesdavo ar tai viena ar kita L. V
principą, kuriais skautybė remiasi. 
Skautų organizacija yra: internacio
nalinė, interkonfesinė, interasinė, ne 
politinė. Kad skautavimas ne bepras
mis ne betikslis vaikų žaidimas, La
dy BP bandė pailiustruoti, pasakoda
ma mums apie skautų stovyklą Pie
tų Afrikos Unijoj, kurion jinai nese
niai buvo pakviesta. Ten stovyklavo 
baltieji kartu su juodaisiais; jie dirbo 
kartu, žaidė ir valgė kartu. Ką tai 
reiškia, gali įsivaizduoti kiekvienas, 
kuris bent kiek yra skaitęs apie Pie
tų Afrikos Unijoj praktikuojamą, vad.
Aparheid politiką.

Skautavimas nėra tikslas, bet me-
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todas, vedantis prie kilnaus tikslo, pa
dėti žmonijai gerėti, tobulėti ir tai
kingai sugyventi.

Išvažiavome visi į Londono miestą. 
Kaip visiems žinoma, vokiečiai Lon
doną bombordavo per antrą pasauli
nį karą. Daugelis griuvėsių užsiliko 
dar ligi šių laikų. Dabar imtasi kiek 
galint apsitvarkyti ir, kai kuriose vie
tose įrengti vaikams žaidimo aikštes. 
Prisidėjom prie šio kilnaus darbo. Pa
ti mintis nebloga: buvę karo priešai, 
nepriešai ir draugai dirba išsijuosę 
kartu, nukasdami juodą praeitį. Ta
čiau anglai susilaukė ir kiek pašaipos. 
Ar jie per 16 metų neįstengė patys 
apsitvarkyti? Charakteringa, kad jie 
apie karo nelaimes dar šiandien šne
ka, lyg jos būtų įvykusios tik vakar. 
Ar jie neįstengia vieną kartą viską 
užmiršti? Kiek vokiečiai turėjo už
miršti? Pats darbas buvo gerai orga
nizuotas. Turėjom pakankamai įran
kių ir visokios pagalbos iš kaimynų. 
Gavom atsigerti, užvalgyti. Atsilan
kė ir įvairių laikraščių bei televizijos 
reporteriai.
VIII- 20

Laisvas išsimiegojimas ir įvairių 
konfesijų pamaldos. Poilsis po sun
kaus darbo. Vakare — tautiniai šo
kiai ir laužas.
VIII-21.

Po pietų sportavome. Buvo sužais
tos ir futbolo rungtynės: Europa prieš 
Afriką. Civilizacijos nešėjai nugalėjo 
kultūros lopšyj gimusiuosius dideliu 
golų skirtumu. Vakare laužąs. Mes 
sudainavom keletą lietuviškų dainų 
keturiais balseliais, pritaikydami mo
dernioj muzikoj plačiai paplitusį di
sonansų principą. Ptodos visiems pa
tiko, nes niekas nepabėgo. Pabaigai, 
kaip kiekvieną dieną, laisvas pokalbis 
su kavute.
VIII-22.

Vakaro diskusijos. Temos buvo ap
šnekamos dienos bėgyje atskirose gru

pėse. Išvados diskutuojamos visų ben
drai. Antai, keletą temų bei išvadų:

— Ar vyresniems skautams žaisti 
vaikiškus žaidimus?

Atsakymas: klausimas netiksliai su
formuluotas, dėlto atsakymų gali bū
ti visokių.

— Kiek skautai akademikai kituose 
kraštuose yra organizuoti ir kiek jie 
gali bendradarbiauti su kitoms orga
nizacijoms?

Painformavom juos apie savo or
ganizaciją ir susilaukėm didelio nu
stebimo, kad jinai jau taip ilgai eg
zistuoja ir net tremty j nesugriuvo. 
Prieita išvados kad skautai akademi
kai, kaip organizuotas vienetas, neturi 
tiek laiko ir nemato prasmės bendra
darbiavime su kitom organizacijom. 
Atskiri nariai gi dažnai priklauso ki
tom ar tai relginėm, sportinėm ar po
litinėm organizacijom, jei jos neprieš
tarauja skautybės principams.

— Ar bandyta kopijuoti skautų or
ganizaciją?

Daug kartų ir beveik visuose kraš
tuose, bet niekur ir niekad pilnai.

Po diskusijų — laužas ir kavutė. 
VIII-23.

Tautiniai šokiai ir užbaigiamasis 
laužas. Padainavom ir įteikėm Oks
fordo studentams knygą su fotogra
fijom apie Lietuvą.
VIII-24.

Išsiskirstėm. Stovyklą galim skai
tyti vykusia. Mūsų misija baigėsi sėk
mingai. Esame tikri, kad po dviejų 
metų lietuviai skautai akademikai vėl 
bus pakviesti į ’Witan’ą.

V. Lenartas
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI APIE DR. GIRNIAUS KNYGĄ

Perskaičius Dr. J. Girniaus knygą, ’’Tauta ir Tautinė Ištikimybė”, pasilieka gilus įspūdis. Kažkaip neįtikėtinai pažvelgi į šią nedidelę (319 psl.), patraukliu aplanku aplėktą knygutę, pagalvodamas, kad jos pasirodymas turėtų būti vienas svarbiausių įvykių išeivijoje. Ir tuo pačiu impulsu norėtum, kad šis įvykis atrastų kiekvieno mūsų laikraščio antraštę: 
Išleista Girniaus ’’Tauta ir Tautinė 
Ištikimybė” (sensacinėmis raidėmis). Trumpai, šioj knygoj telpa 1. — tautos filosofinio koncepto išgvildenimas, 2. — išvietintos tautos dalies problematikos sprendimai filosofinėje ir pragmatinėje plotmėje ir 3. — tautinės ištikimybės pagrindai, psichologija ir credo. Visa šita yra išdėstyta su nuoširdžiai pasigėrėtinu filosofiniu tikslumu ir įžvalgumu. Lygiai pasigėrėtinas yra autoriaus stilius ir jo kalbos prieinamumas; knygą skaitant laikas bėga ne ’’šaknis traukiant”, o ’’perlus renkant”, kurių yra nuostabiai daug išmestų, ypač pirmojoj ir paskutinėj dalyse.Klausimai, kuriais autorius rašo, lydi mus nuo išeivijos pradžios ir auga savo aštrumu su laiko tėkmė. Jie kartojasi ir mūsų privačiose ir viešose .diskusijose (kuriame studentų suvažiavime jie nebuvo liesti!?), per kurias reikia nutart vis iš naujo, kad esame ne filosofų bendruomenė — pasižymime miglotomis mintimis ir apytikriais žodžiais (amerikietiškasis ’’you know what I mean”) yra labai populiarus. O vistik šie klausimai yra reikalingi aiškesnio sprendimo — ir mums, kiekvienam asmeniškai ir ypač dirbant su betkokia grupe, kur mūsų tautiškumo klausimas iškyla. Tiesa, kad žinojimas per se neatneša tikėjimo, kaip nuo senovės yra žinoma; bet protaujančiam žmogui tikėjimas 

be žinojimo išsenka, klausiantis protas jį suaižo, pakerta, palieka lyg iš medžio sudžiūvusį stuobrį. Štai ir yra šios knygos ypatinga svarba.Pirmojoj daly j būtų buvę galima paprastai definuoti tautą ir tuoj pat leistis į mums rūpimą areną. Dėkoju autoriui, kad jis to nepadarė. Į tautos ir tautinės bendruomenės koncep- tų diskusiją jis įdėjo daug išminties apie žmogų ir jo vertybes, kultūros reikšmę žmogaus ir tautos gyvenime, žmogaus ir tautos įsiprasminimą. Kiek aš pažįstu mūsų jaunuomenės ir iš viso lietuvių gyvenimą, šių klausimų rimtesnė filosofinė diskusija yra reta ir todėl labai vertintina. Antroji dalis, užvardinta ’’Tautinė Ištikimybė Svetur” prasideda su tėvynės aptarimu, tėvynės palikimo psichologija ir nu- tautimo sofistinių teisinimų kritika, bei bendruomenės svarbos išeivijoje iškėlimu. Ji baigiasi su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pristatymu. Trečioji ir ketvirtoji dalis — ’’Tautinės Ištikimybės Pagrindai” ir ’’Rezistencinis Tikėjimas — Tautinės Ištikimybės Siela”. Kai trečioji dalis kalba gan dažnai girdėtais žodžiais, ketvirtoji užbaigia knygą, mano vieno draugo tarme, ”su šūviais ir iškeltom vėliavom”. Čia autorius tampa, jo žodžiais, vienas dialogo su skaitytoju dalyvis ir jo mintis bei argumentacija iškyla į triumfališką psichologinį - filosofinį ’’tour de force”. Ši yra visapusiškai pasigėrėtina dalisMūsų išeivija perėjo per įvairias nuotaikų ir galvosenų fazes tėvynės atžvilgiu. Jos nepraėjo ir nedingo, o liko marginti jau daugiau nusisėdė- jusį išeivijos pasaulėžiūrinį veidą komplikuota mozaika. Tad ir susirūpinimas jaunesniosiomis kartomis yra sąlygos, kurios reikalauja šių temų rimtesnio svarstymo. Todėl dide-
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lis ačiū Gr. Girniui ir Į Laisvę Fon
dui, kuris knygą išleido. Kalbant apie 
mūsų organizaciją ir šios knygos ak
tualumą, norėčiau siūlyti, kad susipa
žinimas su Dr. Girniaus knyga taptų 
^nerašytu reikalavimu kandidatams j 
akademikus skautus, vyresnes skau

tes ir skautus vyčius. O visa vyresnio
ji skautija susilaukia šioje knygoje di
delio draugo ir padėjėjo.

Juozas Girnius ’’Tauta ir Tautinė 
Ištikimybė”. Išleido Į Laisvę Fondas 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti. 1961.

Edvardas Kaminskas

A. RADŽIAUS EILĖRAŠČIŲ RINKINYS 
„PAUKŠČIŲ TAKAS”

„Paukščių takas” yra tikrai tin
kantis pavadinimas A. Radžiaus po
ezijos rinkinėliui, kurį išleido Lietu
vių Dienų leidykla. A. Radžius savo 
poezijos formoje yra tradicinis poetas. 
Jo eilės, išskyrus porą kūrinių, yra pa
rašytos įprastais tradiciniais ritmais, 
nors turinyje ir metaforų vartojime 
autorius ieško naujų išraiškos būdų. 
Tematiniai rinkinys teisingai užvardin
tas „Paukščių taku”: jame vyrauja 
astronominė metafora. Pvz.j

„Tavo akys it meteoritai
Juodą naktį ’krinta į mane.”
Bet šiame eilėraščių rinkinyje ne

tik išraiškos būdas ir alegorijos yra 
naujos; keisti ir, gal dar ieškantys 
savęs, daugelis tų eilėraščių, kurie sa
vo turinyje taip pat yra toli nuklydę 
nuo tradicinių temų:

„Kažkur toli dainuoja vandenilis 
Klajodamas intersteliarinėj erd-

/vėj.”
Arba eilėraščiai pavadinti „Bega

lybė”, „Laikrodžio mirtim”, „Matter
horn’u”, „Mt. Palomar’u” ir panašiai, 
kurie savo tematikoje yra mechaniški, 
astronomiški ir t. t. Galiausiai tai pa
rodo savo turinyje paskutinis knygos 
eilėraščių ciklas, pavadintas „Zodiako 
ženklais”. Jš šio A. Radžiaus eilėraš
čių rinkinio galima pastebėti, kad ir 
mūsų poetai savo poezijai ieško naujo 

ir moderniam gyvenimui pritaikyto tu
rinio, naujų išsireiškimo formų, bei 
vaizdžių metaforų — lygiai taip, kaip 
ir jų svetimtaučiai kolegos Vakarų Eu
ropoje ir Amerikoje.

Aleksandras Radžius, „Paukščių 
tiakas”. Eilėraščiai. 48 pusi. Viršelį 
piešė P. Jurkus. Išleido „Lietuvių Die
nos”, 1961 m. Kai n n 81.50.

LČ

Sesės iš Los Angeles: spalvas gavę 
Birutė Reivydaitė ir Angelė Grikinaitė

Nuotr. A. Grigaliūno
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PAŽADINTI SFINKSAI

Alfonsas Gricius pasirodė su tre
čiąja savo poezijos knyga, ’’Pažadin
tais sfinksais”. Tai gan kuklus lyri
kos rinkinėlis, talpinantis 21 eilėraštį, 
padalintas į dvi dalis, ’’Užkeiktus 
chorus” ir ’’Peisažų įlankas”.

Trisdešimt septynių metų autorius, 
į spaudą su savo knygomis išėjęs 
tremtyje, yra peisažų dailininkas. Pir
majame savo rinkinyje (1947) daina
vęs lietuviškais motyvais — praėjusia 
vasara, giedančiu sniegu, Vilniaus rū
mų tyla — Ausralijoje išleido ’’Tro
pikų elegijas”, kuriose čionykštei gam 
tai davė sielą, kad ir be vidinės šilu
mos. ’’Pažadintuose sfinksuose” auto
rius kuria egzotinę nuotaiką, keliauja 
fantastiškais miškais, pasakoja apie 
metų laikų niuansus — lyg bandyda
mas vesti skaitytoją kokių nors nere
gėtų pasaulių scenovaizdžiais.

Jei, skaitydami patiektus eilėraš
čius galėtume įsisamoninti peisažo ta
pybos techniką ir tik vaizduotėje su
keltame spalvų rinkinyj ieškodami 
rastume to kūrybinio išgyvenimo ši
lumos — autoriaus bandymai būtų 
pilnai pavykę. Tačiau, skaitant suri
muotą bei į lengvo bet griežto ritmo 
rėmus sudėtą vaizdą, čia siūloma 
tranformacija yra sunki ir skaitytoją 

i blaškanti. Tuo būdu dominuoja tik 
prozopopėjomis prakalbinti, sužmo
ginti, metaforom išjudinti, objektai, 
kurie skverbiasi į skaitytoją rimo bei 
kiek varginančio ritmo greičiu. Ilius
tracijai būtų galima cituoti ištrauką 
ir kviesi knygos skaitytoją sueiliuo
tus žodžius paprastu sakiniu išreikš
ti. Rezultate gausis daug ramesnis 
nimfų puotos vaizdas, labiau atitinkąs 
nuotaikai:

Tada pabunda girių vėjai
Ir, tykiai sukdamies ratu,
Žieduos paskendusius takus apsėja 
Melodijomis smuikų užburtų.

O prie rusenančios žarijų gorės.
Susėdę geria iš gėlių taurių 
Jaunystės vyną nimfų chorai, 
Dainuodami balsais lepūnių dukte

rų.
(psl. 15, Miškai ciklonuose)

Iš to paties pavyzdžio matyti ir ne- 
išmąstyta kalba ’’gėlių taurių”: ar tu
rima galvoj gėlės taurė ar tauri gė
lė?

Kai kuriais šios knygos eilėraščių 
vaizdais autorius primena H. Radaus
ko eiles, kupinas vaizdų, tempo ir 
energijos, tačiau užbaigtas su eilėraš
čio vedamaja mintimi. Galima linkė
ti, kad autoriaus kūrybinės jėgos bū
tų telkiamos savojo žanro pilnesniam 
išdirbimui, gilesnės minties ir aty- 
džiau paruošto vaizdo poezijai bei rit- 
mavimo įvairumo siekiams ugdyti. 
Skaitytoji knyga gi palieka sekantį 
įspūdį: senais, lietuvių poezijoje iš
dirbtais metodais ieškoma ko tai nau
jo. Ir čia pat kyla klausimas: ar dar 
įmanoma toje formoje ką nors nau
jo duoti? Autorius, savosios knygos 
išleidimo faktu, argumentuoja teigia
mai. Tokį teigimą tada autoriui telie
ka įrodyti naujais įnašais. To ir yra 
nuoširdžiai laukiama.

PAŽADINTI SFINKSAI, Alfonsas 
Gricius; išleido ’’Lietuvių Dienos”, 
leidimą finansavo kun. J. A. Kučin
gis. Tiražas 400 egz., kaina $1.50.

V A.
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JUDITOS NETEKUS

Bet kuriam iš visuomeniniai orien
tuotų žmonių išėjus iš gyvųjų tar
po visuomenė, o ypač dar tokia maža 
kaip mūsų — lietuvių, pasijunta skur
desnė, menkesnė. Tačiau, kur kas di
desnis skausmas mus, užlieja, kai 
mirtis nukerta dar jauną, dar žadan
čią, dar nesuspėjusią pilnai atsiskleis
ti asmenybę. Tuomet praradimas nė
ra vien tik dabartyje, bet kas skau
džiausia, prarandama žmogus, jo ta
lentas, jo galėjęs būti nuveiktas dar
bas ir visa ateitis. Tai lyg likimo špo
sas — negailestingas išplėšimas žadė
to, jau čia pat buvusio, jau pradedan
čio skleisti sparnus, jau taip tikrai be
ateinančio į mūsų tarpą, žmogaus.

Taip lietuvių skautiškai šeimai ne
senai buvo išplėšta taip netikėtai, taip 
nelauktai, viena dar jauna jos narė, 
o tačiau žadėjus dar tiek daug...

Rugsėjo 11 dieną automobilio katas
trofoje žuvo Judita Audėnaitė kartu 
su Antanu Škėriia ir Jurgiu Jaks-Ty- 
riu, begrįždama iš savo pirmos stu
dentiškos stovyklos.

Gimus 1943 metais kovo 17 dieną 
Kaune, ji Lietuvą paliko dar būdama 
kūdikiu. Skautų organizacijon įstojo 
jau šiame žemyne, Bostone, 1949 me
tais ir nuo to laiko ligi pat mirties vi
jo šioje organizacijoje veiklią giją. Vė
liau persikėlus New Yorkan, Nerin
gos skaučių tunte Judita dirbo įvairų 
darbą, ėjo įvairias pareigas: buvo skil- 
tininke, dirbo su jaunesniųjų skaučių 
draugove, ir galop, vadovavo Birutės 
Skaučių Draugovei. Nors tik 1960 me
tų vasarą jai buvo užrištas mėlynas 
vyresniosios skautės šlipsas, savo dar
bu ji jau buvo užsipelnius vyresnio
sios skiltininkės laipsnio.

Ir mokyklą Judita tepradėjo tik A- 
merikoje. 1960 metų pavasarį su aukš
tais moksliniais ir veiklos atžymoji
mais baigus Franklin K. Lane gimna

ziją, kur ir dabar bronzos lentoje yra 
iškalta jos pavardė tarpe žymiausių 
šios mokyklos abiturientų, rudenį į- 
stojo į Queens kolegiją, kur antrų 
mokslo metų jai nebuvo lemta pradė
ti. Taip pat, lygiagrečiai lankius 
Brooklyn’o šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą, 1958 metais ją baigė.

Ilgalaikė tautinių šokių grupės šo
kėja, tik pradėjus studijuoti Judita 
aktyviai įsijungė Santaron ir Lietu
vių Studentų Sąjungon, kur pirmus 
savo studijavimo metus jau buvo 
New Yorko skyriaus valdybos išra
dinga sekretorė. Jos pastangomis bu
vo pravestas Lituanus vajus New 
Yorke, jos buvo ir daug kitų ne tik 
praėjusių, bet ir ateičiai planuotų 
vekilos darbų...

Sunku kalbėti apie žuvusį jauną 
žmogų be simbolikos. Jo visas gyve
nimas, visos pastangos dar tebebuvo 
ateitis, dar tebuvo žadėjimas ir ruo
šimasis gyvenimui ir tik negailestin
gu staigumu šis gyvenimas buvo nu
trauktas.

Taip ir Judita staiga sustojo mū
sų atminime dar savo jauno, aktyvaus 
gyvenimo įsibėgėjime. Dar jai net ne
buvo leista pasiekti pilno gyvenimo 
pulso. O tačiau net į taip trumpą jai 
duotą gyvenimą ji įdėjo savo jauno 
darbo žymes, ji įrašė neužmirštamų 
pavyzdžių savo vienmečiams ir tiems, 
kurie dar ateis po jos. Ir mums at
mintyje ji paliks — nors jau Ameri
kos užauginta, tačiau taip dar lietu
viškais reikalais susirūpinus, taip sau 
ir aplinkai jautri ir atvira. B.
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Andrius Algis šenbergas šį pavasarį 
baigė Case Technologijos Institutą Cleve- 
lande gaudamas BS iš Engineering Scien
ce. Buvo garbės studentų sąraše, garbės 
inžinierių klubo narys. Priklausė Newman 
klubui, teniso komandai. Andrius akty
vus ir lietuvių tarpe. Priklauso Lietuvių 
pStundetų Sąjungai, Clev. stud, skyriaus 
ižd. 1959 m., Korp! Vytis sekretorius 1959 
m., “Grandinėlės” ir dabar Čiurlionio an
samblio tautinių šokių grupės šokėjas ir 
buv. pirmininkas.

NERIJA LINKEVIČIŪTĖ
1961 m. birželio mėnesį, Nerija Lin

kevičiūtė įgijo Bachelor of Arts 
laipsnį iš Chicago Conservatory of 
Music. Ji įstojo į skautų organizaciją 
1947 m. Uchtėje, Vokietijoje. Čika
goje ji priklausė ’’Kernavės” tuntui, 
kur ėjo skiltininkės ir meno vadovės 
pareigas. ASD spalvas gavo 1960 m. 
rudenį, o jau šią vasarą įstojo į FSS.

Nerija buvo veikli ir kitose organi
zacijose. Priklausė Chicago Artists 
Assn, ir buvo Sigma Alpha Iota (mu
sical professional fraternity) skyriaus 
pirmininke.

182

ALGIS STRIMAITIS
Baigė Loyola University 1961 m. va

sario mėnesį su Bachelor of Science 
laipsniu psichologijoje.

Algis gimė 1937 m. Kaune, įstojo į 
skautus 1947 m. Hanau, Vokietijoje. 
Korp! Vytis spalvas gavo 1958 m. Ne
užilgo jis išvažiuoja į Ft. Knox, Ken
tucky, Armor School, kur jam suteik
tas Armijos leitenanto laipsnis.

RIMANTAS PLEPYS
Senj. Rimantas Plepys šių metų pa

vasarį baigė Wayne State Universite
tą gaudamas bakalaurą iš chemijos. 
Jis yra gimęs 1940 m. Vilniuje. Pra
džios mokyklą pradėjo lankyti Vo
kietijoje ir baigė Amerikoje. Gimna
ziją baigė Detroite.

Skautauti pradėjo 1946 m. Vokieti
joje ir toliau tęsė Amerikoje. Į ASS 
Detroito skyrių įstojo 1958 m. ir bu
vo veiklus skyriaus narys. 1959—60 
m. buvo Korp! VYTIS Detroito sky
riaus iždininku, 1960—61 m. Detroito 
ASS sk. pirmininku ir 1961—62 m. 
pasiliko skyriaus Korp! VYTIS vado
vas. Brolis Rimas tam pačiam univer
sitete ruošiasi magistro laipsniui.
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NEAKYVAIZDINIS LITUANISTIKOS DĖSTYMAS

Klausytojų registracija
Čikagoje veikiąs Pedagoginis Litu

anistikos Institutas, siekdamas pasi
tarnauti didesniam lietuvių jaunimo 
skaičiui, gyvenančiam įvairiuose kraš
tuose ir neturinčiam reikalingiausių 
sąlygų siekti aukštesnio lituanistinio 
išsilavinimo, yra pasiruošęs pradėti 
neakivaizdinį (korespondencinį) litu
anistinių dalykų dėstymą. Šis dėsty
mo būdas, kurio reikalingumas jau 
seniai jaučiamas, galės būti prieina
mas kiekvienam ir bet kame gyvenan
čiam lietuviui.

Institute einami šie dalykai:
1. Lietuvių kalba. — Bendrinės lie

tuvių kalbos kursas. Morfologija. Fo
nologija ir fonetika. Sintaksė. Akcen
tologija. Dialektologija. Lietuvių kal
bos istorija.

2 Lietuvių literatūra. — Lietuvių 
tautosaka (liaudies poezijos žanrai, ti
kėjimai, papročiai). Literatūrinės sro
vės bei kryptys ir jų atgarsiai lietu
vių literatūroje. Naujausioji lietuvių 
literatūra rusų okupuotoje Lietuvo
je ir tremtyje bei išeivijoje.

3. Lietuvių tautos istorija. — Lie
tuvos istorijos šaltiniai ir periodizaci
ja. Lietuvos kaimynių kraštų isto
rinė apžvalga. Lietuvos kultūros isto
rija. Pasaulio lietuvių istorija. Lietu
vos istorijos problemos. Istorijos me
todologija.
4. Lietuvos meno istorija. — Lietu
vių liaudies menas. Žymesnieji lietu
viai menininkai

5. Pedagoginiai dalykai. — Psicho
logija. Didaktika. Metodikos (lietuvių 
kalbos, literatūros, istorijos). Pedago
ginė praktika.

1961—62 m. m. įvedami ir kai ku
rie nauji kursai: Lietuvos entnografi- 
ja, žurnalistikos pagrindai ir kt.

Instituto klausytojais priimami as

menys, baigę aukštesniąją lituanisti
nę ar tolygią mokyklą ir išėję bendrą
jį vidurinį mokslą (high school). Kol 
kurios ir minėtų sąlygų trūksta, as
muo yra laikomas laisvu klausytoju. 
Kurie klauso tik vieną ar kelis Insti
tute einamus dalykus (kalbą, literatū
rą ar kt.), laikomi hospitanta is. 
(Smulkiau apie Instituto programą ir 
kitus dalykus suinteresuotieji galės 
sužinoti betarpiškai, užmezgę ryšį su 
pačiu Institutu).

Galutinį neakivaizdinio dėstymo su
planavimą Institutas galės atlikti tik 
tada, kai jis turės bent atitinkamą mi
nimumą klausytojų, norinčių eiti Ins
tituto dėstomą kursą

Siunčiant Institutui registracijos 
laiškus, suteikiamos tokios žinios: 1. 
vardas ir pavardė, 2. gimimo data ir 
vieta, 3. pilnas gyvenamosios vietos 
adresas, 4. kame ir kada baigęs aukš
tesniąją lituanistinę arba tolygią mo
kyklą, 5. kame ir kada išėjęs vidurinę 
gyvenamojo krašto mokyklą (high 
school), 6. kurį gyvenamojo krašto 
universitetą baigęs ar lanko, 7. kurioje 
gyvenamojo krašto Lietuvių Bendruo
menės apylinkėje gyvena (nurodyti 
padalinio vadovybės adresą).

Piegistracijos laiškus siųsti šiuo ad
resu: Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, 5620 So. Claremont Ave., Chi
cago 36, Ill., USA.

Įvairiuose kraštuose veikiančių lie
tuvių organizacijų vadovybės prašo
mos šį pranešimą iš laikraščių išsikirp 
ti ir, jei būtų įmanoma, multiplikuoti 
jį ir paskleisti apylinkės lietuvių, 
ypač moksleivijos bei studentijos tar
pe. Šitokia organizuotos visuomenės 
talka būtų labai reikšminga.

Laikraščiai, kurie šio pranešimo ne
būtų kartais gavę, yra prašomi per
spausdinti jį iš kitų laikraščių

Instituto Vadovybė
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PASTOGĖJE

S?®

BOSTONAS
Rugsėjo 4 d. Atlanto Rajono Akademi

kai skautai-tės organizuotai dalyvavo Bal
tijos stovyklos uždaryme, po kurio atski
roje sueigoje, įvyko ASD pakėlimas, daly
vaujant LSB Vyr. Skautininkui ,buv. ka
dencijos ASS Pirmininkui, E. Vilkui.

Rugsėjo 29 d. įvyko Akademikių Skau
gių Draugovės susirinkimas pas t. n. 
Normą Razvadauskaitę. Buvo išrinkta Aka
demikių Skaučių Draugovės skyriaus nau
ja valdyba, susidedanti iš: vadovės — t. n. 
Audronės Kubiliūtės, kandidačių globėjos 
— t. n. Dalės Simanavičiūtės, sekretorės — 
t. n. Aldonos Biknaitės.

Rugsėjo 29 d. įvyko Korp! Vytis sky
riaus sueiga pas senj. Romą Venckų. Iš
rinkta nauja valdyba: pirmininkas — senj. 
Romas Venckus tėvūnas — fil. Aloyzas Mu- 
činskas, sekretorius — senj. Kęstutis Mic
kevičius.

Spalio 1 d. įvyko S. S. S. susirinkimas 
pas fil. Militą Leonaitę. S. S. S. skyriaus 
pirmininke buvo išrinkta fil. Milita Le- 
monaitė, o iždininko pareigos teko t. n. 
Danutei Venckutei. Atskiro S. S. S. sek
retoriaus buvo nutarta nerinkti, o Korp! 
Vytis sek. atliks tas pareigas ir S. S. S. 
sk. valdyboje. Praeitų metų S. S. S. sk. 
pirmininkė, t. n. Birutė Banaitytė, davė 
trumpą apyskaitą, o po to fil. Julius Špa- 
kevičius trumpai, bet labai įdomiai, ap
švietė naujai atėjusiems junjorams ir kan
didatėms akademikų skautų tikslus bei jų 
gaires išeivijoje. Susirinkimą sekė kavutė, 
dainos bei fil. Aloyzo Mučinsko sukurti ei
lėraščiai, sukėlę dalyvių tarpe gerą ūpą.

Spalių 8 d. Bostone įvyko Baltijos ir 
Žalgirio tuntų bendra iškyla į Camp Say
er, Amerikiečių stovyklavietę. . Žaidimai, 
dainos ir praktiškoji dalis puikiai praėjo 
bebendraujant atvirame ore.

Lapkričio 3—4 dienomis įvyko tarptau
tinė studentų paroda. Čia ir lietuviai pui
kiai pasirodė su savo rankdarbiais; me
džio drožiniuose, siuvinėjime, audime, gin
taro išdirbiniuose. Ypač didelį susidomėjimą 
sukėlė namuose keptas lietuviškas maistas 

bei pyragaičiai, kurie buvo svečiams dali
nami nemokamai. Visos lietuvių parodos 
paruošimu rūpinosi akademikės — t. n. Ro
mule Jakšaitė, ir t. n. Danutė Venckutė

Šių akademinių metų studentų skautų 
korp! “Vytis” ir Studenčių D-vės sueigų 
vedamoji tema yra “Individas, tauta ir vals
tybė”. Kiekvienas kandidatas-tė, kurių šį 
rudenį yra 9, turi paruošti po referatą vie
nu ar kitu šios temos požiūriu ir išdisku
tuoti savo sueigose. Bendrosiose ASS Bos
tono skyriaus sueigose paskaitas šia tema 
skaitys du kviestiniai prelegentai.

Kaip ir kitais metais, ASS ruošia šokių 
vakarus Bostono studentiškajam lietuvių 
jaunimui. Šio rudens “Bohemos vakaras” 
praėjo su pasisekimu, sutraukęs beveik 200 
jaunimo. Sekantis vakaras buvo per Ka
lėdas. Tokių vakarų pagrindinis tikslas yra 
suteikti progos lietuviškajam jaunimui su
sitikti, susipažinti ir pasilinksminti drauge. 
Jie daug kuo skiriasi nuo įprastinių lietu
viškų organizacijų ar balių, ir yra mėgia
mi jaunimo. Gautas pelnas naudojamas ASS 
žurnalui “Mūsų Vytis” paremti, Dr. Vydū
no studentų šalpos fondui ir šiuo metu į- 
rengiamai lietuvių jaunimo kavinei deko
ruoti. Sekančio vakaro pelho dalis numato
ma skirti “Lituanus” žurnalui.

CLEVELANDAS
Po ilgų vasaros atostogų spalio 1 d. įvy

ko bendra ASS Clevelando skyriaus sueiga. 
Turėjo būti iškila į gamtą, bet, pasitaikius 
blogam orui, sueiga įvyko pas kolegas A. A. 
Muliolius. T.n. Jolanta Pečkienė, kuri stu
dijuoja Heidelberge ir buvo grįžusi atosto
gom į Clevelandą, davė pašnekesį “Dabarti
nis studento gyvenimas Vokietijoj”. Suei
gos dalyviai su malonumu klausėsi pašne
kesio ir, prasidėjus diskusijoms, turėjo be
gales klausimų. Toliau programoje sekė ei
namieji reikalai, klausimai bei sumanymai. 
Kad pagyvinus skyriaus veiklą buvo nutar
ta studentams su filisteriais vėl susijungt, 
išrenkant bendrą valdybą. Po sueigos sekė 
dešrelių kepimas ir linksmoji dalis.

Spalių 21 d. įvyko ASS sueiga, kurios
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metu tikrosios narės pasižadėjimą davė Ni
jolė Garlaitė. Į senj. buvo pakeltas And
rius Šenbergas. Senj. R Vizgirdos tema 
“Mišrioji Šeima” sukėlė įdomias diskusijas. 
Per einamuosius reikalus buvo nutarta da
ryti iškilą lapkričio 5 d. ir surengti sky
riaus metinę šventę gruodžio mėn. 2 d. Taip 
pat buvo išrinkta ir nauja valdyba, i ku
rią įeina: senj. Algis Giedraitis — pirm.; 
senj. Andrius Šenbergas — FSS sekr.; t. 
n. Audronė Gelažytė — SSS sekr.; senj. 
Pranas Mašiotas — ižd.; t. n. Amanda Mu- 
liolienė — ASD atstovė ir kand. globėja; 
Korp! VYTIS atstovo pareigas laikinai eis 
senj. Vitas Koklys. Po oficialios dalies se
kė dainos (buvo išleistas naujas dainorėlis) 
ii- užkandžiai.

WORCESTER
Rimas židžiūnas, praeitą pavasarį bai

gęs Wore. Polytechnic Institute, ten pat 
siekia magistro laipsnio mechaninėje inži
nerijoje.

Vladas Gedmintas išvyko į Michigan 
State universitetą tęsti sąskaitybos studi
jų. Dainius Glodas pradėjo studijuoti tei
sę Bostono universitete. Algis Glodas, Al
fa Pranckevičius ir Romas Jakubauskas iš
vyko atlikti karinės prievolės.

ČIKAGA
Lapkričio 10 d. Korp! Vytis ir ASD Či

kagos skyriai turėjo tikrųjų narių sueigas. 
Korp Į Vytis 1961—62 metams vadovu iš
sirinko senj. Saulių Grėbliūną, kuris taip 
pat yra junjorų tėvūnas. ASD atliko kan
didačių apklausinėjimus. Nauja ASD vado
ve išrinkta t. n. Laima Petrauskaitė, kuri 
taip pat eina kandidačių vadovės pareigas.

Šeštadienį, lapkričio 11 d., Evergreen 
Country Club ASS Chicagos skyrius su
ruošė iškilmingą AS S 37-ių metų sukakties 
minėjimą. Minėjimo metu ASS sveikino 
konsulas dr. P. Daužvardis, kitos korpo
racijos ir daug žymių skautų vadovų. Po 
vakarienės, tėv. Bruno Markaitis, S. J. 
skaitė įdomią paskaitą, tema: “Principas 
ir kompromisas”. Meninę programą atliko 
smuikininkas Nerijus Paulionis. Po to vy
ko linksmoji dalis, kurią sudarė šokiai ir 
dainos.

Sekmadienį, lapkričio 12 d. Jaunimo Na
muose ASS intencija buvo atlaikytos Šv. 
Mišios. Po Šv. Mišių padėtas vainikas prie 
paminklo žuvūsiems dėl Lietuvos laisvės. 
Sueigos metu į FSS perėjo septynios ASD 
tikrosios narės. Tikrosiomis narėmis pakel
tos Gražina Budrytė, Irena Suvaizdytė, ir 
Giedrė Stasiškytė. Į senjorus buvo pakelti 

Rimas Vaitkus, Jurgis Senkus ir Algis Rips- 
kis. Šventės proga ASS sveikino visa eilė 
ASS vadovų.

Po sueigos įvyko ASS C V šaukta pilna
teisių šventės dalyvių sueiga ryšium su A 
SS trečiosios šakos Lietuvių Skautų Są
jungoje kūrimo ir žiemos stovyklos reika
lais Sueiga išrinko Korp. VYTIS, ASD ir 
FSS atstovų komisiją, kuri dirbs su ASS 
CV ir padės redaguoti statutą bei infor
muoti ASS šakas. Komisijon išrinkti: f ii. 
A. Kėželis, t. L. Petrauskaitė ir senj. S. 
Grėbliūnas.

Nesenai Dėdė Samas iš mūsų tarpo pa
šaukė kelis korporantus: senj. R. Aninke- 
vičių į Ft. Carson, Colo., senj. V. Deme- 
reckį į Ft. Lewis, Wash, dar vieniems me
tams tarnybos, senj. S. Girdauską į Ft. Dix, 
N. J. ir senj. A. Strimaitį į Ft. Knoc, Ky.

1960—61 metais senj. Romas Aninkevi- 
čius ėjo SSS-CV iždininko pareigas. Senj. 
Vytautas Demereckis 1960—61 metais ener
gingai ėjo SSS Chicagos skyriaus pirminin
ko pareigas, o 1961—62 metams buvo iš
rinktas į SSS-CV. Deja, jis negalės šių pa
reigų eiti.

Spalių 13 d. SSS Chicagos skyrius turė
jo bendrą sueigą, kurios metu buvo praves
ti 1961—62 metams valdybos rinkimai. Rin
kimų rezultatai šie: senj. Giedrius Penčy- 
la — pirmininkas, t. n. Dana Kriščiūnaitė
— sekretorė ir senj. Jonas Žukauskas — 
iždininkas.

Korp! Vytis Chicagos skyrius beveik 
100% įsigyjo uniformas. Tai yra tamsiai 
mėlynas švarkas (blazer) su ant kišenės 
išsiuvinėtu ženklu. Kiti skyriai gal turėtų 
pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu.

Per Lietuvių Studentų Sąjungos suva
žiavimą, kuris įvyko Padėkos dienos savait
gali Čikagoje, ASS Chicagos skyrius su
ruošė susipažinimo vakarą.

URBANA
I šių metų skyriaus valdybą Urbanoje 

įeina šie asmenys: Dr. Vytautas Užgiris
— pirm.; senj. Narimantas Stasiškis — 
Korp! VYTIS vadovas; t. n. Aldona Paų- 
liūtė — ASD vadovė.

Lapkričio 4 d. skyrius atšventė metinę 
šventę. Kadangi nebuvo pakėlimų, o sky
riui priklauso tik 18 akademikų, tai buvo 
pakviesti dalyvauti visi Urbanos lietuviai 
studentai. Iškilmingą minėjimą pravedė 
skyriaus pirmininkas Dr. V. Užgiris. Iš 
Chicagos atvykęs aktorius A. Rūkas skaitė 
paskaitą apie “Tris lietuvių rašliavos bruo
žus”, apibūdindamas dabartines lietuvių ra-
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šytojų sroves tremtyje ir Lietuvoje. Po pa
skaitos visi dalyviai linksmai padainavo, 
pasinaudodami ta proga išleistais dainorė- 
liais. Pasibaigus oficialiai daliai įvyko šo
kiai, kurių metu buvo dalinama kava su už
kandžiais.

HEILDERBERGAS
Šiuo metu čia studijuoja 15 lietuvių. Per 

surengtą finis semestri buvo suvažiavę apie 
30 lietuvių studentų.

DETROITAS
1961 m. rugsėjo mėn. 30 d. įvyko ASS 

Detroito skyriaus sueiga. Sueigoje daly
vavo nemažas būrys naujai pradedančių 
studijuoti studentų. Senoji valdyba pada
rė pranešimą apie skyriaus metinę veiklą. 
Skyrius buvo susirinkęs penkioms bendroms 
sueigoms ir dviem atskirom ASD ir Korp! 
“VYTIS” sueigoms. Skyrius suruošė vieną 
lietuvišką meno parodą Michigan Universi
tete, pravedė naktinį žaidimą vasaros tun
to stovykloje ir akytviai dalyvavo Gabijos 
ir Baltijos tuntų dešimtmečio minėjimuo
se, Kaziuko mugės paruošime bei skautiškų 
vienetų vadovavime. Be to, Kaziuko mugės 
proga buvo išleistas dainorėlis ir sumušti
nis.

Nauja 1961—62 mokslo metų valdyba bu- 
yo išrinkta iš sekančių asmenų, kurie pasi

skirstė pareigomis:
Akademinio Skautų Sąjūdžio Dėt. Sky

riaus pirm. — sen. Algis Zaparackas, sek
retorė — kand. Gina Staniulytė, iždininkas 
— senj. Rimantas Griškelis; Korp! VYTIS 
Detroito Skyriaus Vadovas — senj. Riman
tas Plepys, ASD Detroito Skyriaus Vado
vė — t. n. Gintarė Šileikaitė.

TORONTO
Spalių 7, 8, 9 dienomis ASS skyrius su

ruošė metinę rudens stovyklą Fisher’s Glen, 
prie Lake Erie. Dalyvavo 4 svečiai iš Det
roito gi viso stovyklavo 41 asmuo, iš jų 25 
ASS nariai. Oras pasitaikė puikus ir sto
vykla puikiai pasisekė.

Stovyklos metu, iškilmingoje sueigoje, 
spalvas gavo trys Korp! VYTIS junjorai: 
Kęstutis Augustinavičius, Gitas Beresevi- 
čius ir Detroitietis — Rimas Griškelis. Vie
name iš posėdžių buvo išrinkta nauja To
ronto SSS skyriaus valdyba: senj. Kęstutis 
Deinora — pirm., t. n. Vida Jurgulytė — 
ASD pirmininkė, senj. Algirdas Kulys — 
Korp Į VYTIS sk. pirmininkas.

Spalių 15 pas t. n. Sigitą Ramanuskienę 
įvyko naujosios valdybos posėdis, kuriame 
buvo nustatytas sekančių metų veiklos pla
nas.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
užjaučia savo broli, fil. Br. 
Kviklį, Motinai Tėvynėje mi
rus.

Mūsų užuojauta fil. K. Ječiui, 
liūdinčiam savo Tėvo. 
Akademinis Skautų Sąjūdis.

VISJ

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., 
London, Ont.: redakcija, Č. Senkevičius, 40 Burrows Ave., 
Islington, Ont.

LS SĄJUNGOS NARIAI PRENUMERUOJA SKAUTŲ AIDĄ
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EDAKTORIAUS PUSLAPIS

Redakcija atsiprašo, kad dėl techniškų 
kliūčių pereitame numeryje keliuose pus
lapiuose nebuvo ištaisyta korektūra.

Taip pat apgailestaujame, kad šis žur
nalo numeris pasivėlavo.

Artimoj ateityj skaitytojai gaus kvieti
mus pratęsti 1962 m. prenumeratų. Visi 
esate prašomi šią pareigą neatidėliojant 
atlikti. Iš anksto dėkojame.

Garbės rėmėjai:
Cleveland© ASS skyrius........................$30.00
Čikagos SSS skyrius ........................$150.00
Čikagos ASS skyrius ........................$200.00
Garbes prenumeratoriai:
V. Aras
Kun. V. Cukuras
J. Jurgilaitė

Rėmėjai: A. J. Rumšą, E. Slavinska&

Leidėjas reiškia padėką už paramą 
MŪSŲ VYČIUI

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” 
SKELBIA KONKURSĄ 

parašyti geriausiam straipsniui jau
nimo klausimais. Rašinys turi būti ne 
ilgesnis kaip 3000 žodžių, kuriam būtų 
nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės, 
moralinės, tautinės ar socialinės proble
mos. Jis gali būti paaršytas straipsnio 
arba beletristine forma. Temas pasiren
ka patys autoriai. Rašiniai turi būti to
kie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jau
nimo skyriui.

Už geriausius rašinius yra skiriamos 
šios premijos: I — 100 dol., II — 75 
dol., III — 50 dol., IV -- 25 dol. Pre

mijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa 
redakcijos nuosavybe ir gali būti spaus
dinami “Laiškuose Lietuviams”

Straipsniai, pasirašyti slapyvardžiu, 
turi būti atsiųsti redakcijai iki 1962 m. 
vasario mėn. 1 dienos, atskirame vokely
je pažymint tikrųjų savo pavardę ir ad
resų.

Konkurso jury komisijų sudaro: Ju
lija Švabaitė - Gylienė, Nijolė Jankutė

Užubalienė, Asta Veličkaitė, Česlovas 
Grincevičius ir Leonas Zaremba, S. J.

Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietu
viams” metiniame minėjime 1962 m., ko- 
*vo mėn. 17 d.

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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