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SKAUTAI IR PASAULĖŽIŪRA
Prof. S. Šalkauskis

Prieš trisdešimt penkis metus, tuometinės Lie
tuvos Skautu Brolijos kursuose Kaune, mūsų žy
musis filosofas ir pedagogas prof. S. Šalkauskis 

v patiekė referatą, SKAUTAI IR PASAULĖŽIŪ
RA. Keista, tačiau iki šių dienų profesoriaus išsa
kytos mintys nerado sau lygios, lietuvio auto
riaus studijos. Skatindama lietuviškosios skauty- 
bės idėjinį puoselėjimą, Redakcija ėmėsi dvejuose 
MŪSŲ VYČIO numeriuose Profesoriaus mintis 
patiekti skaitytojams. Straipsnis perspausdintas 
iš 1953 m. tuo pačiu vardu Akademinio Skautų Są
jūdžio išleisto leidinio.

Įžanga. — Kalbėti apie organizacijos pasaulėžiūrą reiškia 
įžvelgti jos esmėje sielą, kuri ją judina.

I. Skautizmo esmė.
II. Pasaulėžiūra, kuria remiasi skautizmas savo esmėje.
Užbaigos žodis. — Skautai, kaipo avangardas tolimesnėje 

mūsų valstybinio, tautinio ir dvasinio atgimimo eigoje.

Pradėdamas svarstyti klausimą, kuris liečia giliausią skautizmo 
esmę, neiškenčiu iš pradžios nepareiškęs, kad su didžiausiu džiaugsmu 
man tenka pirmą kartą prabilti į gerbiamuosius jo atstovus. Skautų 
reikalas man yra savas ne tik kaipo pedagogui, bet ir kaipo lietuviui 
patriotui, kuris, kaip pamatysime, visai teisingai gali daug tikėtis iš 
skautų ir savo kraštui, ir savo tautai, ir dvasiniam jos kilimui, ir garbin
gam jos sugyvenimui su kitomis tautomis. Jei dar pridėsime, kad visos 
šitos gražios viltys yra surištos su gerai suprasto riteriškumo, arba 
žygiškumo, renesansu, suprasime, kad skautizmas yra vertas susiža-
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vėjimo ir atsidėjimo. Ir aš būčiau laimingas, jei šios dienos mano 
paskaita galėtų praplatinti mūsų tėvynėje šitokį skautizmo vertinimą. 
Paskirtoji man tema kaip tik duoda galimybės pažvelgti į pačią skau
tizmo esmę, nes kalbėti apie kokios nors organizacijos pasaulėžiūrą, 
arba šiaip jau ideologinius pagrindus, iš tikrųjų, yra ne kas kita, kaip 
pajusti joje tą sielą, kuri įdvasina jos gyvenimą, ją judina ir tikslingai 
jai vadovauja.

Jei yra sakoma, kad „sportas vertas yra to, ko vertas yra mūsų 
gyvenimo supratimas“ (Aubert), tai stengdamiesi susekti, koks gyve
nimo supratimas glūdi skautizmo pagrinde, tuo pačiu iešknme mato, 
kuriuo galėtume patį skautizmą spręsti. Tuo tarpu turime aiškiai 
nusimanyti, kad skautų organizacija yra ne ideologinės, t y. ne 
teorinės, bet praktinės prigimties. Tai reiškia, jog ji nesistengia iš 
pradžios išdirbti visose smulkmenosė vieną kurią pasaulėžiūrą, kad 
paskui galėtų ją nuosekliai realizuoti praktikoje. Skautizmas stengiasi 
eiti tiesioginiu būdu prie praktikos ir jos priemonėmis reaHzuoti 
vieną labai praktišką ugdymo sistemą. Iš čion kai kam gali susida
ryti įspūdis, kad skautizmas neturi jokios pasaulėžiūros, arba net kad 
jis neturi jokių santykių su pasaulėžiūra. Tačiau šitokia išvada būtu 
dideliu nesusipratimu, besiremiančiu vienašališku praktiškos skautizmo 
prigimties įvertinimu. Jei sportas yra vertas to, ko yra vertas gyve
nimo supratimas, padėtas į jo pagrindą, tai juo labiau skautizmas yra 
vertas gyvenimo supratimas, kuriuo remiasi praktiškas jo pobūdis.

Skautizmas, kaip esu ką tik užsiminęs, yra tam tikra ugdymo 
sistema. Tuo tarpu kiekviena ugdymo sistema remiasi galutinėje 
sąskaitoje tam tikra pasaulėžiūra, nors šita pasaulėžiūra ne jos yra 
sudaryta ir ne jos yra išvystoma toliau. Tokiu būdu ir skautizmas, 
kaipo tam tikro praktinio ugdymo sistema, negali nesiremti tam tikra 
pasaulėžiūra, nors jis ir nėra ideologinė organizacija pasaulėžiūrai 
tyrinėti ir todėl neturi savo sudarytos ir toliau išvystomos pasaulėžiū
ros. Kad galėtume patikrinti šituos teigimus ir galutinai nustatyti, 
kokia maždaug pasaulėžiūra glūdi skautizmo pagrinde, ir turėsime iš 
pradžios įsigilinti Į skautizmo esmę, o paskui patirti bent pagrindinius 
bruožus pasaulėžiūros, kuria šita esmė iš tikrųjų yra pagrįsta.

Kaip matome, mūsų tyrinėjimo kelias yra priešingas tam, kuris 
paprastai yra einamas, kai kalbama apie kokios nors organizacijos 
pasaulėžiūrą. Paprastai yra nustatoma organizacijos pasaulėžiūra iš 
pradžios, kad paskui galima būtų iš jos padaryti praktinių išvadų. 
Šiuo atveju mes eisime priešinga pakraipa: būtent, iš pradžios patir
sime praktinius skautizmo reiškimosi būdus, kad paskui galėtume 
spręsti apie tą pasaulėžiūrą, kuri yra nematomu, bet vis dėlto judina
muoju veiksniu šitoje praktinėje organizacijoje. Žodžiu tariant, pasau-
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lėžiūros klausimas veda mus visų pirma į skautizmo gelmes, kad jose 
patirtume jo širdies tvaksėjimą, — tos plačiosios širdies, kuri mūsų 
nelemtais laikais nepaneigė kilniųjų garbės bei prievolės Įsakymų.

1.—Skautizmo atsiradimas ir išsivystymas yra vienas iš žymiausių. 
Įvykių ne tik jaunimo gyvenime, bet ir visuotinėje pedagogikos 
istorijoje. Nėra praėję dar pilnų dviejų dešimtų metų nuo to laiko, 
kai dvasinis skautizmo tėvas, generolas Robertas Baden-Powell’is, buvo 
suspietęs pirmą skautų būrį (1907 m.), kaip jau šimtai tūkstančių 
gražaus jaunimo yra stoję po skautizmo vėliava įvairiose pasaulio 
šalyse, ir kai turtinga literatūra, liečianti kalbamąjį klausimą, yra 
surašyta Įvairiomis pasaulio kalbomis. Kuo aiškinti šitokis beveik 
negirdėtas jaunimo istorijoje greitas pasisekimas judėjimo, kuris iš 
esmės taip maža turi bendro su pigia sensacija ir greit kintančia 
mada? Tur būt, nesuklysiu pasakęs, atsakydamas į klausimą, kad 
skautizmo judėjimas geriausiai atsako ir jaunimo dvasiai, ir mūsų 
laikų reikalams.

Generolas R. Baden-Powell’is į savo originalios praktinio auklė
jimo sistemos pagrindą padėjo labai gražią ir sykiu labai praktišką 
idėją, būtent, kad jaunimas, sugeba nešti daug didesnę atsakomybę, 
negu paprastai yra manoma, jei tik mokama pasinaudoti jo garbės 
jausmu, ir kad nėra nieko lengvesnio, kaip jis sužavėti jo paties 
išsiauklėjimo reikalais. Vadinasi, skautizmas stengiasi jaunimą 
padaryti aktyvų nuosavame išsiauklėjime, ir net tuo pačiu, kad jis 
žymią ugdomojo darbo dalį perkelia iš auklėtojų ant auklėtinių, jis 
padidina šių pastarųjų norą pergalėti su užsidegimu auklėjimosi 
sunkenybes. Tuo pačiu jis labai gerai tinka kilniajam jaunimo 
užsimojimui.

Kai sykiu yra sakoma, kad skautizmo judėjimas geriausiai atsako 
mūsų laikų reikalams, tai šitokis pasakymas turi atžvilgyje ne mados 
reikalavimus, bet visai ką kita. Tikras laiko reikalas yra tas, kuris 
stato reikalavimą kovoti su dabartinio vadinamojo kultūringo gyvenimo 
silpnybėmis ir su visu tuo, kas šitą gyvenimą neša prie ištvirkimo 
ir išsigimimo. Skautizmo judėjime ir glūdi galinga atgimimo pajėga 
kaip tik tuo laiku, kai labai žymios dabartinio gyvenimo aplinkybės 
stumia šitą gyvenimą į išsigimimo takus. Skautizmas suprato pavojų, 
ir todėl jis stato jaunimą į sveiko išsivystymo aplinkybes, — iš miestų 
atmosferos, prisisunkusios smalkėmis, jis veda jaunimą Į didingą 
gamtos pasaulį. Miestų kultūrinis komfortas, nekalbant jau apie 
nelemtą kinų, kabaretų, fokstrotų Įtaką, užmuša žmonėse pasku
tinius vyriškumo likučius, nes šito komforto ištaigos lepina savo
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patogumu ir migdo savo šabloniškumu. Skautizmas veda savo adeptus 
į laukinio gyvenimo aplinkybes ne tam, kad jie ten sulaukėtų, bet tam, 
kad sunkesnėse, nors sveikose, gyvenimo aplinkybėse jie įprastų 
visuomet būti kultūros nešėjai, ir kad užsigrūdę laukiškumo aplinky
bėse, jie apsiginkluotų prieš vadinamojo kultūrinio gyvenimo pavojus 
nuolat gyva iniciatyva, niekuomet neišsemiama energija, ištvermingumu 
darbe, doriniu tvirtumu, džiaugsminga nuotaika ir visa eile kitų dar 
ypatybių, kurios neleistų žmogui suirti dabartinio gyvenimo aplinky
bėse. Žodžiu tariant, skautizmas stengiasi atitaisyti tai, ką arda 
dabartinio kultūringo gyvenimo aplinkybės. Tokiu būdu, prisiim
dami su entuziazmu auklėjimosi darbą, skautai dirba sykiu kultūringo 
pasaulio atgimimo reikalams. Po to netenka stebėtis, kodėl skautizmo 
judėjimas taip greit ir taip giliai yra Įsigalėjęs tarp geriausių jaunimo 
atstovų Įvairiausiuose pasaulio kraštuose: jis, būtent, yra jaunatvės 
entuziazmu pagrįstas ir sykiu apsparnuotas.

2. — Pradėjęs kalbėti apie jaunatvės entuziazmą, turiu jau nusa
kyti iki galui šito entuziazmo patosą, kaip jis pasireiškia skautizme. 
Juk, iš tikrųjų, skautizme yra atgimęs visai savotišku būdu tasai 
riteriškumas, arba žygiškumas, kuris yra prigimtasis jaunatvės užsi
mojimas. Visuose kraštuose pas visas tautas nepagedusi jaunatvės 
dvasia turi savaimingos linkmės pasireikšti žygiškumo darbais. Iš čion 
tasai žygininkų pamėgimas, kuriuo taip dosniai pasireiškia beveik kiek
vienos tautos priešistorinis epas. Jaunasis žygiškumas nėra dar tasai 
tikras dorinis herojizmas, kuris subrendimo amžiuje yra ne kas kita, 
kaip šventumas. Bet jis jau yra nusikreipimas Į šito vyriausio hero- 
jizmo pusę, nes taip ar šiaip negali būti šventojo be žygiškumo dva
sios. Taigi žygiškumas yra pirmas herojizmo tarpsnis, arba net pati 
herojimzo jaunatvė. Skautizmas ir yra šitos jaunatvės apraiška; o 
kadangi jis atsirado ir išsivystė krikščioniškoje istorijos gadynėje, tai 
jis ypatingai daug turi bendro su tuo riteriškumu, kurio žydėjimo 
laikas buvo viduramžiai.

„Viduramžių krikščionijoje, sako J. Sevin’as, didelis skautizmo 
žinovas, riterio priesaika, liturgiškuoju ritualu aprobuota, jungė su 
tarnavimu Dievui, tarnavimu silpnuoliam^ ir tarnavimu neturtėliams 
visas sielos ir kūno pajėgas: dėl šitos priesaikos visas riterio gyveni
mas, visos jo aspiracijos, visos jo pastangos buvo palenktos jo, Evan
gelijos darbininko, atsakomybei; ir visas jo veiklumas tiek savo inten
cijomis, kiek ir išdavomis, turėjo būti krikščionies veiklumu ir fiziniu, 
ir intelektualiniu, ir moraliniu, ir visuomeniniu atžvilgiu“1). Todėl 
Sevin as laiko skautizmo nuopelnu, kad jis mūsų laikų, jaunimui yra

T J. Sevin, Le Scoutisme, Paris, „Editions Spės“ 2 1824,Vlll.p.
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Įskiepijęs aukštą riteriškumo, ari... žygiškumo, idealą, kuris suima j 
savo Įtaką visą jaunuolio būtybę, t. y. su jo fiziniais, protiniais ir 
doriniais reikalais, — juo labiau, kad skautizmas tai daro sąryšyje su 
reikalavimu bent vieno gero žygio į dieną, kas padaro iš skauto 
žygininką patarnautoją, kokiu kad buvo krikščioniškasis viduramžių 
riterio idealas.

Šitas idealas reikalavo iš viduramžių riterių, kad jie kiekvienu 
metu būtų pasiruošę geram žygiui. Tai buvo savo rūšies budėjimas 
pasišventimo žygiams, — budėjimas, ar kas nesišaukia pagalbos, ar 
kam negręsia pavojus. Šitokis žygiškas akylumas bei ausylumas reika
laujamas yra ir nuo skauto, kai jam yra garbės dalykas būti tokiu, 
kokiu jj charakterizuoja tie Skautų Įstatai, kurie, iš tikrųjų, yra 
ne kas kita, kaip Naujojo Žygiškumo Kodeksas. Tiesa, tas žygiškumo 
kodeksas yra pagrįstas anglosaksiškuoju džentelmeniškumu, kuris taip 
nuostabiai jungia kilnumą su kasdieniniu praktiškumu. Paklausykime 
tik patį skautizmo tėvą: „Riteris, arba net skautas, sako jisai, kiekvienu 
laiku yra džentelmenas... Ogi džentelmenas yra kiekvienas, kas išlaiko 
riteriškumo taisykles: polismenas, pav., yra džentelmenas todėl, kad 
jis yra drausmingas, lojalus, mandagus, drąsus, gero būdo, kad jis 
ateina Į pagalbą moterims ir vaikams“1). Taigi, jei anglosaksiškasis 
džentelmeniškumas ir yra gerai pritaikytas mūsų laikams ir jų reika
lavimams, tai iš savo esmės jis yra ne kas kita, kaip viduramžių rite
riškumo atgimimas XX šimtmetyje, ir tai turės vis labiau aiškėti sulyg 
tuo, kaip mums teks vis labiau gilintis Į skautizmo esmę ir Į tą pasau
lėžiūrą, kuria jis yra pagrįstas.

3. Norint gilintis labiau j skautizmo esmę, dera pasistatyti klau
simas, kokiomis dorinėmis ypatybėmis remiasi jaunojo žygiškumo 
dvasia. Zygiškumas, kaip sakyta, savaime kyla iš jaunatvės užsimojimo; 
bet tai, žinoma, nereiškia, kad šitas zygiškumas, kaipo pirmas paruo
šiamasis herojizmo tarpsnis nesiremia jokiais doriniais nusiteikimais ir 
jausmais. Iš tikrųjų, žygiškumo dvasia reikalauja visos eilės psicholo
ginių, moralinių ir net išviršinių sąlygų: ir vyriškumo, ir drąsos, ir 
dorinės tvirtybės, ir net tam tikro mandagumo, kuris iš viduramžių 
Įgavo kurtuazijos vardą, ir t. t. Čia mums svarbu susekti, kokios 
dorinės žymės yra visiškai neatskiriamos nuo žygiškumo supratimo.

Pasirodo, kad tokiomis neatskiriamomis žygiškumo žymėmis ir 
yra tiedvi žymės, kuriomis laikosi skautizmas, ir kuriomis yra garbės 
jausmas ir prievolės sąmonė. Atimkime nors vieną katrą iš šių dviejų 
žymių nuo žmogaus, ir jis jokia prasme negalės būti pavadintas riteriu 
žygininku. Garbės supratimas esti Įvairus ir kartais net labai iškraipytas.

l) SFB, 212 p., cituojama pagal J. Savin, Le Scoutisme, 46 p.
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Čia viena gali būti neabejotina: garbės jausmas reikalauja ištesėti savo 
pasižadėjimą. Duoti garbės žodis reiškia pasižadėti. Turėti garbės jausmas 
reiškia pasižadėti ir ištesėti. Toks tarp kitko yra sąmojingas’aiškinimas, 
kurį patiekia Ernestas Heilo savo puikiame straipsnyje „L’honneur“ 
įglaustame knygoje, pavadintoje „L’homme“. Skautizmas ne tik prisiima 
šitokį garbės supratimą, bet padaro dar iš šitaip suprasto garbės jausmo 
stipriausią auklėjimosi akstiną. Štai kodėl skauto pažadąs, kaip ir vidur
amžinio riterio priesaika yra pagrįstas garbės jausmu. Šitas pažadas 
paremtas garbės jausmu, tuo pačiu lengvina atlikimą tų žygių, kurie yra 
pageidaujami, ir kurių praktikavimas žmogų auklėja ir sudaro jame 
gerų įpročių.

Garbės pažadas juo labiau lengvina tai, kas yra tiesioginė žmogaus 
prievolė, ir kas yra todėl reikalaujama sąžinės balsu. Juk prievolės 
sąmonė yra ne kas kita, kaip niekados nesiliaująs byloti sąžinės balsas, 
kuris nurodo, kas yra vengtina, ir kas yra'darytina. Sulig tuo momentu, 
kaip riteris pasižadėdavo budėti geriems žygiams ir, reikalui atsiradus, 
juos geriausiai atlikti, jo pažadas tapdavo jam prievolės šaltiniu, apie 
kurį paskui nesiliovė jam bylojęs sąžinės balsas. Tokiu būdu, iš ^vienos 
pusės, garbės pažadas padidindavo sąžinės budrumą, o iš antros pusės, 
sąžinės balsas lengvindavo prievolių pildymą.

Kai skautas savo garbe pasižada padėti visas pastangas savo prie
volėms atlikti ir, tarp kitko, būti ištikimas Skautų Įstatams, jis, kaip 
ir viduramžių riteris, eina žygiškumo pedagogikos dėsniais, kuriuos 
Vyriausias Skautų Vadas labai tiksliai supranta ir paaiškina: „Mes, skautai, 
sako gen. R. Baden-Powell’is, manome, kad vienintelė drausmė, kuri 
yra pastovi, ateina iš vidaus. Ir štai, kaip mes elgiamės: vaikui paaiš
kinama, kas yra garbė ir kas yra sąžinė. Paskui jam nurodomas vienas 
garbės dalykas — padėti visas savo pastangas — kad jis galėtų išpil
dyti tai, ką — jam nurodo sąžinė kaipo prievolę“1). Žodžiu tariant, 
skautas, kaipo žygini akas, yra garbės bei prievolės jaunuolis.

4. Jau žinome, kad skautizmas yra atgimusiojo žygiškumo 
mokykla,—to žygiškumo, kuris remiasi visų pirma garbės jausmu ir 
prievolės sąmone. Kaipo tam tikra mokykla, kur įgauna jaunimas 
praktinio išsiauklėjimo, skautizmas turi savo pratinimosi metodą. Šitas 
metodas tuo labiausiai ir pasižymi, kad jis reikalauja nuo skauto dėti 
visas savo pastangas, kad kasdieną prie jo darbų aktyvo prisidėtų bent 
vienas geras žygis. Ar reik didesnio metodingumo praktiniame dori
niame auklėjimesi?

l) Scouting towards Reconstruction, 4 p. cituojama pagal Sevin, Le Scou- 
tisme, 34 p.
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Geras žygis nėra tas pats, ką bet kuris geras veiksmas. Būtų 
dideliu nesusipratimu, jei skautas manytų, kad jis kaipo skautas, yra 
tvarkoje, jei vienas jo veiksmas tėra geras, o kiti arba blogi, arba tik 
abejingi. Skauto dora, kaipo tokia, jau reikalauja, kad visi jo veiksmai 
būtų geri, ir kad viršaus jis turėtų dar kasdieną bent vieną gerą pasi
šventimo žygį. Geras žygis yra čia priešinybė apsiribojimui egoizme. 
Tai yra kasdieninis aktyvus meilės įsakymo praktikavimas, tas ausylu- 
mas pagalbos šauksmui, kuris reikalauja nuo skauto nuolatinio pasi
ruošimo prie atsidėjimo savo artimui. Skautas žino, kad kilniam žmogui 
daug daugiau pritinka ieškoti progos duoti, negu gauti, ir kad šitas 
dorinis dosnumas kaip tik glūdi žygiškumo pagrinde. Todėl žygiškumo 
mokykla ir reikalauja bent vieno atsidėjimo kitiems žygio į dieną. Tuo 
pačiu skautas nuolatos kovoja su įgimtu žmogui egoizmu, — su tuo 
žmogaus asmenybės karstu, kur gyvenimo bangos tiek daug (laidoja 
vos tik įėjusių į gyvenimo kelią žmonių. Skauto asmenybė, kaip tik 
tuo laimi, kad ji duoda; tuo pražydi, kad ji miršta savo egoizmui. 
Kitaip tariant, ji išsivysto pagal evangeliškosios meilės dėsnį, kuris žada 
aukštesnės rūšies gyvybę žemesnės gyvybės sąskaista. Kaip naujai 
tai skamba mūsų žiauriais laikais, nors taip senai jau praskambėjo 
meilės įsakymas! Skautizmas šitą įsakymą rimtai suprato ir rimtai ėmė 
ruošti jam jaunimą, reikalaudamas nuo šio pastarojo bent vieno gero 
žygio į dieną.

5. Pasisavinęs rimtai meilės įsakymą, skautizmas yra paskui 
nusistatęs praktiškai jį realizuoti jaunimo gyvenime, nes jis yra juk 
praktinio auklėjimosi, bet ne teorinio lavinimosi, mokykla. Todėl 
reikalaudamas nuo jaunimo atsidėjimo geriems žygiams, jis rūpinasi 
išvystyti šitame jaunime atatinkamo praktinio sugebėjimo: techninių 
žinių, pagalbumo, sumanumo, žodžiu tariant, sugebėjimo garbingai 
išeiti iš bet kurios padėties. „Paruoškime kompetentingų žmonių, sako 
J. Sevin’as, kad galėtume padidinti atsidėjusių patarnavimui žmonių 
skaičių, nes tai, kas paprastai žmonėms kliudo pasidaryti tokiais, yra 
ne drąsos ar dosnumo, bet sugebėjimo stoka. Juk mėgstama daryti 
vien tai, kas sugebama daryti gerai“1).

Apskritai skautizmas stengiasi išvystyti jaunime maksimumą nau
dingumo kitiems žmonėms ir minimumą naudiškumo sau, t. y. nuosavo 
materialinio ir šiaip jau egoistinio išrokavimo. Štai kodėl už gerus 
žygius ir šiaip jau už patarnavimą skautas principialiai nepriima 
jokio atlyginimo. Užtat, neskatindamas taip pat jaunimo prie rankiojimo 
savo naudai pašalpų, skautizmas stengiasi išvystyti jaunime sumanumą 
bei pasiruošimą teisėtai pelnyto uždarbiavimo reikalams. Ir čia kilnumo

*) J. Sevin, Le Scoutisme, 36 p.
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dvasia ir praktiškumo jausmas harmoningai sutaria skautizmo nusistaty
me tuo pačiu laiku, kai vadinamasis kultūringas pasaulis yra paskendęs 
godžiame merkantilizme.

6. Jei skautizmas yra tolimas buržuaziškam kapitalistinio pasaulio 
nusistatymui, tai jis ne mažiau tolimas ir realiai nepagrįstam idealizmui, 
kuris skrajoja išsvajotose padangėse. Kaipo praktinio auklėjimosi 
sistema, skautizmas rūpinasi pirmoje eilėje valios veiksmų pritaikymu 
realiems gyvenimo reikalams. O kadangi šitiems reikalams dera Įsigyti 
ir kūno miklumas ir dvasios sąmojingumas, nekalbant jau apie paprastą 
sąmoningumą, tai ir šitos priemonės nemažai rūpi skautizmui. Bet vis dėlto 
skautų būriai nėra nei atletizmo mokyklos, nei lavinimosi rateliai, nors 
su pirmosiomis ir su antraisiais jie turi regimo panašumo. Kūno 
miklumas ir_ dvasios sąmojingumas skautizmui tėra vien priemonės 
tolimesniems praktiniams tikslams siekti. Skautizmas stengiasi suimti 
visą jaunuolio būtybę, kad jo raumuo būtų palenktas sielai, o siela 
—kilniajam skauto idealui.

Dėl šitokio praktinio nusistatymo, visai pateisinamo dorinio 
auklėjimosi srityje, skautizmas gal su per dideliu nepasitikėjimu žiūri 
į intelektualini lavinimąsi mokyklose, kurios iš tikro iki šiolei labai 
dažnai nusidėdavo teoriniu knygiškumu. Bet, taip ar šiaip, ta aplinkybė, 
kad skautizmas praktiškai imasi dorinio auklėjimosi ir panaudoja šitam 
auklėjimuisi net rankų miklumą, laiduoja jo dorinio laimėjimo sėk
mingumą.

7. Kaip skautizmas sugeba sėkmingai ir praktiškai spręsti dorinio 
auklėjimosi problemas, gali tarnauti pavyzdžiu drausmės ir iniciatyvos 
reikalas. Skautizmas lygiai vertina doriniam išsiauklėjimui ir drausmę 
ir iniciatyvą. Skautas be drausmės arba skautas be iniciatyvos yra 
tas pats, ką medinė geležis. Bet sykiu kaip dažnai gyvenime atsitinka, 
kad drausmė užstelbia iniciatyvą, arba kad iniciatyva užstelbia drausmę. 
Skautizmas, kuris drausmės reikalą ^stato pirmoje skauto savybių eilėje, 
kaip tik stengiasi atremti drausmę Į skauto iniciatyvą. Buvo juk minėtas 
jau gen. R. Baden-Powell’io pasakymas, kad tik ta drausmė tėra pastovi, 
kuri eina iš vidaus. Ogi drausmė, einanti iš vidaus, ne tik neužstelbia 
iniciatyvos, bet dažniausiai ją sužadina.

Skautizmo esmei yra labai reikšminga, kad jis drausmės auklė
jimą pradeda nuo klusnumo reikalavimo, ir kad sykiu jis ruošia 
jaunimą vadovavimo reikalui. Pasirodo, kad skautizmas visai teisingai 
stato į nepriklausomybę meną vadovauti su menu paklusti. Todėl jo 
atstovai sako, kad tasai, kas nėra klusnus, nesugeba gerai įsakinėti, 
tuo tarpu kad vadovauti ir Įsakinėti yra dažnai gyvo reikalo. Todėl, 
irgi J. Sevin’as sako, kad vadas glūdi kiekviename skaute, vertame 
Šito vardo.
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Sugebėjimas vadovauti turi išsivystyti skaute šalia klusnumo, dar 
todėl, kad skautas pratinamas kiekvieną darbą dirbti kaip reikiant. 
Tikslumas ir akuratiškumas darbe gamina kompetentingumą; kompe
tentingumas suteikia autoritetingumo, ir, pagaliau, autoritetingumas veda 
prie vadovavimo.

8. Negalima čia nepažymėti, kad skautizmas iš esmės yra visuo
meninio solidarumo mokykla. Skautas, kuris nesisolidarizuoja su savo 
draugais, arba nėra geras savo šeimynos sūnus, arba nėra ištikimas 
savo korporacijos narys, arba nėra lojalus savo valstybės pilietis, arba 
nėra savo tėvynės mylėtojas, arba nėra visos žmonijos gerbėjas, — iš 
tikrųjų nėra vertas skauto vardo. Jei sakoma, kad skautas yra visiems 
žmonėms draugas ir visiems kitiems skautams brolis, tat dar nereiškia, 
kad skautas negali turėti specialių solidarumo jausmų su visomis tomis 
visuomeninėmis organizacijomis, su kuriomis jam tenka susidurti gyve
nimo bėgyje. Norėdami pabrėžti korporatyvinio solidarumo reikalą 
skautui, skautizmo teoretikai sako, kad skauto prievolės prasideda tėvų 
namuose. Paskui eina profesinis ir, pagaliau, — plačiai suprantamas 
visuomeninis solidarumas.

Tiesa, skautas neužsiima politika, bet užtat, dalyvaudamas sau 
tinkamu būdu tautiniame gyvenime ir besidomėdamas visomis jo apraiš
komis, jis ruošiasi prie plataus visuomeninio veikimo, kuris neišskiria 
ir politinės akcijos. Reik net pasakyti, kad skautizmas turi labai sveiką 
supratimą apie pasiruošimą visuomeniniam veikimui. Jis gerai nusi
mano, kad visuomenės bei tautos vertingumas pareina nuo jos 
narių vertingumo, ir kad visuomenės gerovės pagrindas turi būti uždėtas 
atskirų žmonių sielose. „Savo piliečių verte, bet ne savo ginklų galybe, 
sako pats gen. R. Baden-Powell’is, vienas kraštas tampa aukštesnis 
už kitus“. Todėl šitas Vyriausias Skautų Vadas, kuriam rūpėjo ir 
visuomenės gerovė ir visuomeninis veikimas, buvo visai tikras, kad 
visuomenės reikalai bus tikrai laiduoti, jei jos nariai bus tokie, kokiais 
Skautų Įstatymas charakterizuoja privalomą skauto tipą. Galima net 
labai lengvai konstatuoti visuomeninė kiekvieno šito Įstatymo punkto 
reikšmė; juo labiau turi visuomenino pobūdžio šitas Įstatymas savo 
visumoje. Ir, iš tikro, ar nėra didžiausiame laipsnyje visuomeninis 
žmogus tasai, kas savo asmeniu įteigia žmonėms pasitikėjimą, yra 
lojalus bet kurios teisėtos valdžios organams, laiko savo garbės bei 
prievolės dalyku būti paslankus Į patarnavimą, yra draugiškai nusistatęs 
visiems žmonėms, yra tikrai mandagus, gailestingas gyvuliams, klusnus, 
džiaugsmingai nusiteikęs visose gyvenimo aplinkybėse, ekonomiškas ir 
skaistus savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose, nekalbant jau apie 
tai, kad jis yra uolus ir geras specialistas, padoriu darbu pelnąs savo 
gyvenimo lėšas? Žodžiu tariant, giliausia savo esme skautas yra
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visuomenininkas net tada, kai jis jokiu visuomeniniu veikimu neuž
siima.

9. Pagaliau, skautizmo esmei suprasti nemaža turi reikšmės 
10-asis Skautų Įstatų punktas, skelbiąs, kad skautas yra skaistus 
savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose. Kiek gen. R. Baden-Powell’is 
vertino šitą skauto savybę, galima matyti iš to, kad iš pat pradžios 
jis nebuvo jos įrašęs j Skautų Įstatymą todėl, kad bijojo savaime aiškų 
skaistybės reikalavimą suprofanuoti, statydamas jį šalia ekonomiškumo 
ar gailestingumo gyvuliams. Vis dėlto skautizmo tėvas įrašė skaistybės 
principą į Skautų Įstatus su tuo įsitikinimu, kad, jei skautas sugebės 
išlaikyti šitą principą savo gyvenime, jis tuo pačiu pajėgs ištesėti savo 
pasižadėjimus kituose devyniuose punktuose.

Mūsų tautinė poezija veido skaistumą laiko už viena su jo gra
žumu. Šitame vertinime yra tasai sveikas nusistatymas, kuris tikro 
gražumo nepripažįsta ten, kur jis nesutaria su doriniu gerumu. Skau- 
tizmas irgi tikrą jaunimo gražumą mato skaistybės aureolėje.

10. Dar vienas charakteringas skautizmui bruožas: skautizmas 
gyvena ir alsuoja džiaugsminga jaunatvės nuotaika. 8-asis Skautų 
Įstatų punktas skelbia, kad skautas šypsosi ir švilpia tarp visų savo 
sunkenybių. Vietoje šitos autentiškos angliškosios redakcijos prancūzų 
skautai sako, kad skautas yra savęs valdytojas, nes jis šypsosi ir 
dainuoja tarp visų savo sunkenybių, kas reiškia, kad jis visuomet yra 
geros nuotaikos.

Apskritai skautizmas yra susivaldymo mokykla. Nusiminimas, 
sielvartas, nenoras gyventi ir dirbti netinka džiaugsmingam skauto 
nusistatymui su atsidėjimu pakelti bet kurias savo gyvenimo ir darbo 
sunkenybes. Džiaugsminga jaunatvės nuotaika didinama skautizmo 
mokykloje dargi tuo, kad visame skauto gyvenime nuolatos sumaniai 
pinama sunkenybės su malonybėmis, darbas su žaismu. Ir tai toli 
gražu nereiškia, kad skautas yra pratinamas lengvai žiūrėti į gyvenimo 
rimtumą, darbą ir tikrovę. Tai tik reiškia, jog skautizmas gerai 
supranta, kad suvaldymas savo ūpo ir išlaikymas džiaugsmingos nuo
taikos tarp visų gyvenimo ir darbo sunkenybių yra svarbi pasisekimo 
sąlyga. Gyvenimo ir darbo sunkenybės tada ir yra geriausiai nuvei
kiamos, kai einama jų pasitikti su užsidegimu, su jaunąja atsispirimo 
bravura. Šitokis užsidegimas kovai su sunkenybėmis charakterizuoja 
bet kurį herojizmą, bet jis irgi charakterizuoja ir jaunatvės dvasią, kuri, 
kaip sakyta, savaimingai linksta į žygiškumą, kuris jau paskui veda 
prie herojizmo.
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•% MASKVOS BOLŠEVIZMO ŠAKNYS

J. Dainauskas

Garsusis rusų filosofas Vladimiras Solovjevas yra Maskvos mesja- 
nistinio vaidmens apaštalas. Lygiagrečiai jis yra ir tautinės netoleran
cijos, šovinistinio Maskvos obskurantizmo ir tautinių persekiojimų prie
šininkas.

Solovjevas su dideliausiu griežtumu smerkia britų imperializmą, 
taip pat jis yra priešininkas ir vokiško imperializmo, kur jis pirmon ei
lėn smerkia tautos bei rasės primato idėjas. Tuos du imperializmus jis 
vadina ’’antropofaginiais” (žmogėdriškais), ypač savo veikale ’’Tautinis 
klausimas Rusijoje”, išl. Petrapilyj 1891 m. (p. 4—5). Jis rašo: ’’Anglas, 
empirikas, užsiima faktais. Vokietis, mąstytojas — idėjomis: pirmasis 
plėšia ir engia tautas, antrasis — sužlugdo jų net patį tautiškumą...” Vo
kiečių kultūros aukštoji vertė neabejotina, tačiau, kultūrinės misijos sup
remacies principas esąs žiaurus ir melagingas, apgaulingas. To principo 
žiaurumą paliudija liūdni tautų šešėliai, pasmerktų vergauti ir savo gyvy
bines jėgas prarasti” (ten pat, p. 5).

Būtų logiška tuos pat žodžius pritaikyti ir Maskvos politikai visos 
eilės tautų atžvilgiu, kurios, dėka carų ’’globos”, kaip tik prarado savo 
gyvybingumo daugumą^, tas dvasines bei civilizacines vertybes. Tačiau, 
kas liečia Maskvos imperializmo praktiką, Solovjevas čia neranda tokių 
triuškinančių apibūdinimų bei epitetų, kokius jis taikė britų ir vokiečių 
imperializmui. Net priešingai, jojo įvertinimai Maskvos kolonialinės poli
tikos, taikytos pavergtų tautų atžvilgiu, yra naiviai tolerantiški, švelnūs 
ir taktingi. Jam Maskvos specifinis nacionalistinis egoizmas teesąs vien 
koks tai neaiškus eventualumas, o ne žiauri tikrovė. O jei ir, esą, galima 
užtikti tokius faktus,, tai jam jie tėra tik išimtimi, o ne tisyklė. Kalbėda
mas apie Maskvos pavergtas tautas jis beprisimena tik pačias didžiąsias, 
pav., lenkus, bet ir čia įrodinėja, jog tik Rusijos dėka ’’Lenkijos branduo
lys buvo išlaikytas” (ten pat, 18 pusi.). Solovjevas kiekviename žingsnyj 
prieštarauja savo postulatams apie krikščioniškos moralės taisyklių tai
kymą politikoje, kai tik paliečia Maskvos pavergtų tautų problemą. Jis 
yra priešininkas žudyti smurtu bet kurios tautos sielą, bet jis yra šali
ninkas lėto žudymo, išmintingo, apgalvoto, su išskaičiavimu, jei tai daro 
Maskva.

Būtų nepaprastai liūdna, rašo jis, jei pav. norėtumėme sekti kuni
gaikščio Bismarko politiką ir savo pasieninius rajonus norėtumėme ru
sifikuoti prievarta. Mūsų tautos (t. y. rusų) istorija, nuo pat seniausių lai
kų iki mūsų dienų, bežinanti tik natūralią ir gaivališką kitataučių rusifi
kaciją. Senaisiais laikais, stabmeldžiai čudai, esantieji beveik mūsų im
perijos centre, buvo palengva ir nejuntant absorbuoti krikščionių Rusų, 
kultūriniai kur kas aukščiau stovėjusių. Gi ir mūsų laikais nėra retas da-
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Iykas matyti tikrą europietį, geravališkai pasidavusį rusifikacijai ir pa
sidarantį labai veikliu rusų patriotu. Tuo atveju rusų civilizacija yra nie
ko dėta. Tai, kas svetimtaučius patraukia, tėra vien mūsų būdo švelnumas 
ir gyvumas, bei ruso sielos daugiapusiškumas, o taip pat rusiškas toleran- 
tingumas ir jausmingumas. Visa tai leidžia mums atsisakyti bandymų ką 
nors rusifikuoti priverstinai. Didžiąja rusų jūra, josios ramybe gali visi 
būti patenkinti. Joje vietos užtenka visiems... Pastangos gi rusinti prie
varta vien tik bereikalingai ugdytų nacionalinius antagonizmus ir ypatin
gai sut’rukdytų nors ir nejuntamą, bet realų kitataučių suartėjimą su Rusija. 
Juk yra tikra, kad Mickevičiaus laikais lenkai domėjosi rusų literatūra, 
gi dabar, kai juos priverstinai mokoma rusiškai, jie nuo tos literatūros 
vis labiau tolsta”.

Pacituoti Solovjevo žodžiai yra klasiškas jo sąmoningo dviprasmiš
kumo pavyzdys. Tariamai pasmerkdamas rusifikacinę politiką, propaguo
jamą dešiniųjų elementų, jis tikrumoje pateisina net pačią tautų rusifi
kacijos idėją, rusifikaciją visų tų, kurie gyveno imperijoje, carų pavergti, 
pradedant čudais ir baigiant lietuviais, lenkais. Toji koncepcija, tas gal
vojimo būdas, kuris nėra vien retorinis pasisakymas, kalbant apie rusi
fikaciją, buvo kaip dėsnis, daug kartų Vladimiro Lenino priimtas ir pa
kartotas. Negalima būtų teigti, jog čia Leninas buvo Solovjevo inspiruo
tas, nes pastarojo skelbti rusifikacijos dėsniai buvo labai plačiai garsi
nami Maskvos rašytojų bei žurnalistų, labiausiai 20-jo amžiaus pradžio
je, ypač liberalų bei demokratų tarpe, kuriems ’’rusų kultūra” buvo ’’virš 
visko”.

Solovjevo rašiniai apie tautinius klausimus yra iš 1880-jų metų, t. y. 
iš laikotarpio, palyginamai ’’ramiausio” tame šimtmetyje. Manydamas 
numalšinęs revoliucinį liaudininkiškumą, carizmas manė esąs pakankamai 

stiprus, kad galėtų nepaisyti politinio pavojaus, kokį galėjo sudaryti įvai
rūs tautiniai sąjūdžiai. Solovjevas manė ir tai jis daug kartų yra pabrė
žęs, kad ’’politinis Rusijos vieningumas” esąs jau nuo seno tikras daly
kas (ten pat 75 p.), kad tai esąs jau ’’įvykęs faktas” ir net nediskutuoti
nas”. ’’Mūsų tauta jau yra pasiekusi valstybės vieningumo ir neleisian
ti niekam jo pažeisti” (ten pat 105 p.). Dėl to, Solovjevas tikrino savo 
skaitytojus, jog ’’Rusija esanti monolitinis blokas”- ir jau esanti pasiren
gusi atlikti savo pareigas pasaulio mąstu. Tačiau Solovjevas nebuvo toks 
naivus, kad galėtų be jokių rezervų pats tikėti į tuos savo teigimus. Tau
tinių problemų šešėlis it ’’Damoklo kardas” kabojo virš jo galvos ir, gal 
net ir nesąmoningai, darė įtakos į visą raidą jo formuluojamos koncep
cijos apie Maskvos misiją Pasaulyje. Viena svarbiausiųjų jo mesianizmo 
spyruoklių buvo jojo noras nustelbti ’’Pakraštinių rajonų” tendencijas 
realizuoti savo nuosavas, tautines aspiracijas. Solovjevas siekė sukurti 
galingą viziją ir milžiniškų siekių pasaulį, kuriame kitataučių aspiracijos 
ištirptų, visiškai išsisklaidytų. Jo manymu, tikrai ’’rusiškoji partija” ne
turėtų užsiimti smulkiais politiniais klausimais; ji turėtų turėti labai aukš
tą idealą. Tam tikslui reikia kovoti dėl galimai didesnės dvasios laisvės. 
Toji kova turinti visiškai absorduoti daugiatautinę Rusijos imperijos ma
sę. ’’Mes manome, kad rusų dvasinių jėgų išlaisvinimas iš to servilizmo, 
kuris jas yra užvaldęs, esanti vienintelė priemonė rusiškam elementui,
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Bostono akademikai: metinės šventės metu klausosi dail. V. K. Jonyno. 
Nuotr. R. Bričkaus

sustiprinti ir ’’pakraštiniuose rajonuose”... ’’Visų pirma reikia išlaisvinti 
Rusijos sielą, o tada jos įtaka į slavų bei kitas tautas savaime atsiras” (ten 
pat 107 p.).

Kaip tik prieš tai, 1860—70 betais buvo gana daug maskoliškų kreipi
mųsi į kitataučius, kviečiant juos ’’bendram veikimui”, kad atsiekt-i ’’ben
drus politinius tikslus”. Ypač daug panašių ’’kvietimų” buvo skelbę ”na- 
rodniki”. Solovjevas eina dar toliau. Jis šaukia maskolius pakilti į dvasios 
viršūnes, apimančias net visą žmoniją. Jis nori su maskoliais į tas viršū
nes traukti ir pavergtąsias tautas. Jis nori joms atidaryti naujus horizon
tus, platesnius negu Maskvos dangaus, bet tik tam, kad tos tautos nusi
suku, nutoltų nuo savųjų užmačių. Sakydamas, jog maskolių tauta nelei
sianti, kad kas nors kėsintųsi į caristinės imperijos vieningumą, Solovje
vas savo tezę papildo teigimu, jog maskolių tauta nepainioj anti politinio 
vieningumo su valstybiniu vieningumu. Čia kaip tik randame atskyri
mo pradžią tautinei formai nuo tautinio turinio, — tolerancijos formai, 
bet ne turiniui. Kaip tik tas idėjas Leninas vėliau aprobavo ir dar labiau 
išvystė. Rusifikacija esmės, bet ne pilnoji rusifikacija, tai vėliau tapo Le
nino idealu. Nerusinimas formų — paskirų tautų etninių bei kultūrinių 
aspektų — bet rusinimas turinio — visiško aspiracijų valios nuslopinimo, 
savo siekiu kiekvienos tautos, savųjų siekių, įtrauktos į ’’rusiškąją jūrą”. 
’’Viskas kita ateis savaime”, galėjo paskum Leninas pasakyti, pasekda
mas Solovjevą.

Leninas sakėsi proletariškame turinyje matęs tautines formas. Ta-
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čiau tai turėjo būti vien tik tautinės politikos pereinamas laikotarpis, vie
nok laikotarpis, duodantis daug laisvės visokiems manevrams, visokiems 
skambiems pažadams, tuo pat metu atidaręs visiško ’’tautinių formų” pa
naikinimo perspektyvas, įvedant į jų vietą jau grynai ’’proletarinį turinį”.

1917—20 metų tautinių revoliucijų specifinėse sąlygose Leninas nu
ėjo dar toliau. Jis dar labiau praplėtė ’’formos” sąvoką, nueidamas iki 
įsteigimo marionetinių - tautinių, tarybinių respublikų. Tačiau užpakalyj 
viso to, kaip nepajudinamoji uola, ’’turinys” liko Maskviškai - sovietiškas 
internacionalizmas, kuris reiškė bet kokių tautinių formų visišką nivelia
ciją toje ’’rusiškoje jūroje”.

’’Mes, komunistai didrusiai — rašė 1919 mt. Leninas — būsime net 
progresistais jei kiltų kokie nesusipratimai su komunistais ukrainiečiais 
dėl Ukrainos valstybės suverenumo, dėl jos federacijos formos su Rusija, 
bet tiktai tautinėje plotmėje. Tuo tarpu proletarinės kovos klausimais, 
kurie yra vienodi visoms tautybėms, mes, komunistai didrusiai, ukrainie
čiai ir visų kitų tautybių, nedarysime niekam jokių nuolaidų”. (Leninas, 
’’Tautinis ir tautiniai - kolonialinis klausimas”, Maskva, 1956 m. 509 p.). 
Čia jau visiškai aiškiai susiformavo toji garsi Lenino teorija apie ’’tautinę 
formą” ir ’’socialistinį turinį”.

Leninas, lygiai kaip ir Solovjevas, reiKaiavo ’’Rusijos nedalomumo”, 
nes tai esąs josios didingumo laidas. Jie abu buvo pasiryžę paaukoti poli
tiką tam dvasiniam, idėjiniam turiniui, labai giliam, kuris turi viską ap
imti, viską asimiliuoti, viską sucementuoti. Tik ten, kur reikalas liečia 
turinio esmę, Solovjevo keliai skiriasi nuo Lenino ideologijos kelių.

Solovjevui tauta teesanti ’’gyvoji jėga” ir bazė realizavimui pasaulio 
mastu idėjos. Leninui taip pat. Solovjevas tą idėją supranta idealistiniai, 
tuo tarpu pas Leniną ji yra kaž kokia materializmo bei voluntarizmo kom
binacija. Tačiau logiškoji schema yra toji pati. Svarbi gi yra kaip tik to
ji schema, o ne būdai kaip tos schemos griaučiai yra konkrečių idėjų pfri- 
pildomi. Toji schema, tai maskoliškas galvojimo būdas, pavaizduojantis 
Maskoliškos logikos gelmes.

Solovjevas entuziastiškai skelbė tolerancijos idėją, paremtos vienos, 
viso Pasaulio bažnyčios ir vienos Pasaulio imperijos, vienybę Katalikų 
Bažnyčios su Maskvos imperiją, — sąjungos, paremtos monarchistiniu 
principu. Tai turėjo būti kelias, kuris visą pasaulį atvesiąs į idealią vie- 
iybę. Tai kelias, kuris Įeisiąs realizuoti ’’Dievo karalystę” žemėje. Tos idė
jos įgyvendinime Solovjevas kaip tik ir matė Maskolių tautos misiją, 
’’rusų diėją”, bendrą visos žmonijos tikslą!

Solovjevas šitaip aiškino tą savo mesjanizmą: ’’Visų tautų istorija, 
kurios buvo turėjusios kokią nors tiesioginę įtaką į žmonijos likimą, kaip 
tik to mus moko. Aukščiausio savo išsivystymo momente visos tautos ak
centavo savo svarbą, pabrėžė savo tautiškumą. Į tai jos tikėjo, tam jos 
tarnavo ir tai jos realizavo savo kūrybiniu užsimojimu — užsimojimu, tau
tiniu taip savo kilme, taip ir jo išraiškos formomis, tačiau esmėje univer
saliniu savo turiniu ir savo pasėkomis. (Čia Solovjevas jau aiškiai for
muluoja savo ’’formos” ir ’’turinio” kategorijas). Tautos gyvena ir veikia 
ne vien savo varu, ne vien savo materialinių interesų realizavimui, bet 
vardan idėjos, vardan kurios jos gali tarnauti pasauliui — tautos negyve-
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nančios vien tik sau, bet ir visiems”. (Solovjevas: ’’Tautinis klausimas mo
raliniu požiūriu”, Maskva, 1917 m. p. 23).

Solovjevas buvo filosofas, filosofas idealistas, mistikas, ne platoni
kas. Jo rašiniuose randame daug filosofinio idealizmo, humanistinių idėjų, 
sielos kilnumo ir jis visur laikosi gilios moralės, išskyrus tą atvejį, kai jis 
paliečia Maskvos pavergtųjų tautų klausimą. Jis smerkia nacionalizmą 
kaip tautinio egoizmo formą. Jis atmeta kosmopolitizmą (įdomu, jog ir Le
ninas bei Stalinas baisiai smerkia kosmopolitizmą!), kuris nepripažįsta 
paskirų tąutų skirtumų. Visam tam jis pastato patriotizmą. Vienok, iki 
klausimas yra nagrinėjamas teoretiniai, viskas yra gražu, tačiau kai Solov
jevas prieina prie rusiško patriotizmo, jis jį neatskiriamai riša su Maskvos 
mesjanizmo idėja ir, visų pirma, su mesjanistine maskolių tautos imperijos 
idėja, su idėja rusifikacijos tautų, jei ne formaliai, tai nors tiek, kiek tai 
liečia jų savitą esmę!

Solovjevas yra švelnesnis negu Dostojevskis. Savo mesjanizmui jis 
randa žodžius ne įžeidžiančius, ne užgaunančius. It kaž koks permatomas 
šydas, ružavas ir mistiškas, tas mesjanizmas turįs suvystyti savo aukas, 
jas užmigdyti didžiosios rusiškos idėjos sapnui. Maskoliška supremacija 
visam pasauliui turinti ateiti per patarnavimą, kurį Maskva suteiksianti 
žmonijai. Ji emanuos it gėlių kvapsniai, tačiau tai yra kvapsniai, aromatai 
užnuodyti. Didžiausioji baisumų imperija, baisiausioji vergystės monarchis- 
tinė sistema Solovjevo aprengiama ’’giliu idealizmu”, kad tik pateisinti tos 
pabaisos egzistavimą, jos aspiracijas.

Savo filosofine galvosena, savo religingumu ir mistiškumu, Solovjevas 
esąs labai toli nuo bolševizmo. Tačiau, neabejotina, jog tarp jo raštų ir bol- 
ševistinio galvojimo esama artimų ryšių. Bolševikai perėmė Solovjevo mes- 
janistinius užsimojimus, nes pagal dabartinę Maskvos koncepciją, interna- 
cionalistinė idėja turinti užviešpatauti visame pasaulyje. Jie, kaip ir Solov
jevas pabrėžia reikalingumą aukotis. Leninas savo veikale ’’Tautinio ir ko- 
lonialinio klausimo tezės apybraižos” rašė: — ’’Proletariškas internaciona
lizmas, visų pirma, reikalauja proletarinės kovos subordinacijos pasauli
niu mąstu. Iš kitos pusės jis reikalauja, kad tautos, realizuojančios bur
žuazijos nugalėjimą, sugebėtų ir būtų pasirengusios nešti dideliausias tau
tines aukas tam, kad apgalėti kapitalizmą”.

Kalbėdamas apie Maskvos mesjanizmą Solovjevas vis kartoja žinomą 
posakį: ”Ex oriente lux” (Šviesa iš Rytų). Kalbėdamas apie tautybių prob
lemas Stalinas tą pat kartoja, tik jau rusiškai: ”S vostoka sviet” (Šviesa iš 
Rytų). Jis dar prideda, jam įprastu vulgariškumu, kur kas dides
niu vulgariškumu, nė kadaise senai senai kalbėjo juodašimtiški 
slavofilai caristinėje Maskvoje, bet užtat tokiais žodžiais, kurie, jo many
mu, buvo reikalingi Maskolių masėms: “Vakarai, su savo antopofagais, su
kirmijo; ten viešpatauja tamsa ir vergystė. Mūsų pareiga yra išblaškyti 
tuos pelėsius viso pasaulio darbininkų labui ir džiaugsmui”. (Stalinas: 
“Šviesa ateina iš Rytų”, Raštai, tomas IV, p. 182).

Solovjevo filosofija, mintijimo pasaulis, pirmu požiūriu, esančios griež
tai priešingos bolševistiniam galvojimui. Tačiau atydesnė analizė rodo ką 
kitą. Tai nenuostabu, nes ir visame maskolių galvojime mes galime rasti 
daug momentų, kur, regimai, dvi priešingybės, tikrumoje turinčios tas pa-
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čias šaknis.
Čia dar įdomu pabrėžti, jog Maskvos labai išreklamuotoje filmoje, ’’Jo

nas Žiaurusis”, pastarasis, vienoje scenoje, sako: ’’Dvi Romos (tai yra Ro
ma bei Bizantija) krito. Trečioji — Maskva, stovi ir stovės. Ketvirtosios 
Romos nebūsią. Ši trečioji Roma vadovausianti pasauliui”. Tą posakį ypa- 
ingai pabrėžia filmos komentatoriai bei reklamų tekstai. Jonas Žiaurusis 
tame filme atvaizduojamas ne tik kaip maskoliškos imperijos kūrėjas, bet 
ir moskoliško universalumo (tai yra, Solovjevo žodžiais, maskoliško mes- 
janizmo, arba Lenino žodžiais tariant — proletarinio internacionalizmo) 
pranokėjas. Toji pati mintis kyšo filmuose ’’Aleksandr Nevskij”, lygiai 
kaip ir ’’Laivai šturmuoja bastionus” (kur glorifikuojamas rusų laivynas, 
kovojęs Viduržemio jūroje prieš prancūzus, Napoleono veiklos pradžioje). 
Ten prie kiekvienos progos pabrėžiama rusų tautos misija ’’išgelbėti visą 
pasaulį” jį sujungti Maskvos ’’globoje”!

Jei Solovjevas kalba tik apie ’’galutinį Maskvos mesjanizmo tikslą”: 
— vieną bažnyčią ir vieną karalystę, net neužsimindamas apie eventualius 
karus, tai komunizmas, šimtmečiais augęs maskolių sieloje, siekia tų tikslų 
realizavimo smurtu. Ne be pamato vienas komunizmo ’’evangelistų” — 
F. Engelsas, savo rašinyj ’’Naujieji laikai”, rašė: ’’Pasaulinio karo grėsmė 
dingsianti tą dieną, kai konjunktūra Rusijoje leisianti rusų tautai atmesti 
tradicinę carų politiką užkariauti vis naujas tauas, tada, kai rusų tauta pra
dės rūpintis vien savo reikalais ir veikti vien savo krašto ribose”. Maskolių 
mesjanizmas, ypač ’’nudažytas raudonai” yra nuolatinis karo pavojus vi
sam pasauliui, bet tai yra visų pirma, Maskvos noras pavergti visą pasaulį.

Sveikinimas iš skautu vyčių sąskrydžio
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POKALBIS SU BOSTONO AKADEMIKAIS

Verčiant 1961 m. MŪSŲ VYČIO 
puslapiuose tilpusią Akademinio Skautų 
Sąjūdžio veiklos kroniką, dėmesį at
kreipė Bostonas: kiekviename nume
ryje tilpę veiklos aprašymai liudijo 
visą eilę skyriaus pasireiškimų skau
tiškoje, akademinėje, visuomeninėje, 
kultūrinėje plotmėje. Matėsi ir dau
giau: mokslo metų bėgyje nebuvo mė
nesio, kad skyriaus kalendoriuje nebū
tų pravestas koks nors įvykis ar dar
bas. Pamainom, savo veiklos vaga ėjo 
K! VYTIS ir ASD gyvenimas, veikė 
SSS, FSS ir ASS junginiai. Bostoniečiai 
dar išsiskyrė' ir kitu bruožu: pas juos 
” informacinės skyriaus sueigos” ne
tapo dažnais įvykiais bendrame sky
riaus gyvenime. Organizacijos vardu 
ruošiamos sueigos, susirinkimai, pa
rodos, vakarai savo turiniu pasirodė 
įvairūs, įdomūs, aktualūs, suskatinan
čia lavinimo sėkla. Čia ir glūdi Bos
toniečių veiklos prasmingumo esmė.

Gruodžio mėnesį redakcija kreipė
si į Bostono akademikų valdybą, pra
šydama pasikalbėjimo skyriaus veik
los klausimais. I patiektus klausimus 
atsakė ASS skyriaus pirm. fil. J. Gim
butas, FSS sk. pirm. fil. A. Treinys, 
ASD vadovė t.n. A. Kubiliūtė, Korp! 
vadovas senj. R. Venckus ir Korp! 
sekretorius senj. K. Mickevičius.

Už šį malonų ir, tikime, naudingą 
bendradarbiavimą dalinantis veiklos 
mintimis, čia pasisakantiems priklau
so padėka.

Redakcija

REDAKCIJA: Malonėkite painfor
muoti, ar skyriaus valdybos, savo ka
dencijos pradžioj, paruošia metų veik
los planą ir ar skyriaus nariai akty
viai prisideda prie skyriaus veiklos 
nustatymo ?

FIL. GIMBUTAS: Veiklos planus 
sudaro ASD ir K! VYTIS valdybos. 
Bendrajame skyriaus valdybų posė
dyje tie planai būna diskutuojami su 
ASS skyriaus pirmininku, kuris šiuo 
atvėju ne vadovauja, bet pataria.

T.N. KUBILIŪTĖ: Pagrindinė atei
ties veikla yra nustatoma skyriaus 
valdybos. Tačiau susirinkimų metu 
skyriaus nariai visada gali pristatyti 
savo sumanymus ir tuo būdu dalyvauti 
skyriaus veiklos planavime.

Senj. MICKEVIČIUS: Atrodo, kad 
K! VYTIS nariai mažai prisidėjo prie 
veiklos plano. Šios kadencijos planą 
sudarė vien valdyba. Tačiau valdyba 
yra visuomet pasiruošusi priimti sky
riaus narių pasiūlymus.

Senj. VENCKUS: Metų veiklos pla
nai yra nustatomi naujai išrinktos val
dybos, bet jie yra lankstūs ir, progai 
pasitaikius, gerinami arba, kokioms 
nors aplinkybėms iškilus, derinami. 
Sueigų metu nariai išreiškia savo nuo
mones, pasiūlymus ir patarimus atei
nančių metų veiklai. Valdybos bando

tuos pasiūlymus suderinti ir galimai 
daugiau jų įgyvendinti.

Kiek skyrius turi narių ir ar visi 
nariai gyvena Bostone bei jo artimose

I
 LIETUVOS

NA C. CM AL INE
M. MAŽVYDO
.biblioteka
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apylinkėse?
T .n. KUBILIUJE: Neturime ASD 

narės, gyvenančios toliau kaip tris
dešimt mylių nuo Bostono.

Fil. TREINYS: Bostono FSS sky

riuje šiuo metu yra 8 nariai ir vie
nas Garbės Narys.

Senj. VENCKUS: K! šiuo metu tu
ri 25 narius, o ASD - apie 20 sesių. 
Mūsų sueigas ir pašnekėsius taipogi 
lanko kitų organizacijų nariai, kurios 
panašių programų neorganizuoja. Dėl 
gyvenamosios vietovės - tai ne visi 
skyriaus nariai gyvena Bostone. Pora 
K! narių gyvena Worcestery, apie 40 
mylių nuo Bostono. Taip pat turime 
keletą narių, kurie yra atvažiavę į 
Bostoną studijuoti. Diduma skyriaus 
narių gyvena dešimties mylių rate.

Kokia skyriaus narių dalis aktyviai 
dalyvauja ruošiamuose įvykiuose?

T .n. KUBILIŪTE: Is AS Dr-vės se
sių apie 75% aktyviai dalyvauja skyriaus 
ruošiamuose parengimuose.

Senj. VENCKUS: Prie ruošiamos 
skyriaus veiklos apie 85% K! narių 
aktyviai prisideda.

Skaitant Jūsų veiklos pranešimus, 
susidaro įspūdis, kad skyriaus veik
los pasireiškimai yra kreipiami tri
mis linkmėmis: a - įnašu lietuvių vi
suomenės kultūriniam gyvenimui (pav., 
birželio 3 d. dailės rinkinių paroda); 
b - įlašu skautiškajam veikimui Bro
lijoje ir Seserijoje (pav. darbas vie
netuose, organizuotas dalyvavimas sto
vyklų įvykiuose, dienose); ir c - rū
pestis savo organizacijos vidaus tvar
ka bei augimu (pav., referatų temos, 
atskiros ASD ir KorpI sueigos, bendri 
SSS uždaviniai). Jei ši prielaida yra 
teisinga, gal galėtumėt nusakyti, ko
kiais metodais ir kokiu kriterium šį 

darbą vedate - jį planuojate, koordi
nuojate ir balansuojate?

Fil. GIMBUTAS: Norėtume, kad 
mūsų darbas iš tikrųjų pateisintų Jū
sų šaunią interpretaciją. Darbui koor
dinuoti tarp atskirų ASS padalinių yra 
daromi visų valdybų bendri posėdžiai 
nerečiau kaip kas du mėnesiai. Taip 
pat, pirmininkai ir vadovai palaiko 
dažną ir tamprų ryšį.

Fil. TREINYS: ASS apimtyje, su
stiprėjus užakcentuotai FSS veiklai, iš
ryškėjo mūsų pavienių narių darbai, 
bei grupiniai apsireiškimai. Kultūri
niame lietuvių gyvenime mūsų įnašas 
buvo jaučiamas: rengiamos parodos, 
organizuojamos studijų dienos, pavie
ni nariai aktyviai pasireiškė įvairio
se kultūrinėse bei profesinėse orga
nizacijose.

Sen j. VE NC KUS: Asmeniškai, man 
atrodo taip: iš anksto mes nebuvome 
užsibrėžę šių trijų, Jūsų suformuluotų 
veiklos bruožų. Dirbome tose srityse, 
kurios atrodė įdomios ir svarbios sky
riaus valdybai bei skyriaus nariams. 
Tačiau ne visi valdybų nariai turi vie
nodus interesus, tad ir mūsų skyriaus 
veikla nebuvo sukoncentruota kuriame 
nors vienam veiklos punkte, o reiškė
si kaip kad klausime minėjote: visuo
menėje, skautų darbuose, skyriaus to
bulinime ir individo lavinime, jo su
gebėjimų iškėlime. Aš matau, kad in
divido lavinimo srityj paskutiniu me
tu mas padarėm didelį žingsnį į prie
kį įsteigdami akademikų skautų kavi
nę: čia bus gera vieta studentams 
kartu sueiti ir mintimis pasidalinti.

Junjorų bei kandidačių priėmimas, 
paruošimas bei standartai svyruoja - 
ne visada būna vienodi visuose sky
riuose. Bostone, atrodo, kandidatų 
netrūksta, vis būrys gauna spalvas. 
Kokia procedūra bei metodai vartoj a-
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mi Jūsų skyriuje?
Fil. GIMBUTAS: Nusveria asme

niškos draugystės, pažintys su ASS 
nariais, korporantų nepriklausomybė 
nuo ”senių” organizacijų - kurios 
ieško sau prieauglio per studentų kor
poracijas - ir patraukli veikla.

Senj. MICKEVIČIUS: Junjorų pa
ruošimas yra svarbiausias skyriaus 
uždavinus - tokia bent mano nuomonė. 
Šio darbo vaisiai parodo skyriaus na
rių lygį. Siame darbe randu ir kele
tą trūkumų: pav., neužtenka kokių nors 
CV aplinkraščių apie junjorų paruo
šimų, bet reikia daugiau konkrečios 
medžiagos bei minčių. Temų klausi
mas turėtų būti geriau išspręstas: 
duokime junjorams temas, iš kurių 
visi nariai gali naudos gauti. Šiuo 
metu Bostone lyg ir yra nusistaty
mas kreipti didesnį dėmesį į mintis, 
liečiančias tautą, individą ir valsty
bę. Si tema yra gera, jei jos prisi- 
laikysim - bus puikus dalykas. Ir ši
taip K! narių lygis kils.

Fil, TREINYS: Išaugę stiprūs vy
čių vienetai tunte, in corpore suda
rė aktyvų K! skyrių Bostone. Tarpu
savyje, tamprių broliškų ryšių veda
mi, šie broliai išvystė gražią SSS 
veiklą Bostone.

Senj. VENCKUS: Bostone kiekvie
nais metais gražus naujų studentų skai
čius pradeda studijas. Iš jų kiekvie
nai organizacijai būtų pakankamai jun
jorų. Mano manymu, akademikai skau
tai turi didesnį pasisekimą dėl to, kad 
jie yra truputį judresni ir daugiau 
dirba visuomenėje. Darbas patinka 
studentams, o ypač junjorams, kurie 
yra pilni energijos ir naujų minčių. 
Tad jie ir pasirenka organizaciją, ku
rioje savo mintis gali išreikšti, o ener
giją sunaudoti. Kitas punktas, kuris 
patraukia jaunimą pas akademikus,yra 
akademikų skautų skyriaus savarankiš

kumas - tvarkymasis studentų sumanu
mu iš vidaus, o ne vykdymas kokių 
tai įsakymų iš aukščiau, kai tie įsa
kymai yra siuntinėjami visiems vie
netams, nežinant atskiro vieneto si
tuacijos ar aplinkybių tuos įsakymus 
pildyti.

Kokiu būdu buvo apsistota prie se
kančių metų vedamosios sueigų te
mos, ’’individas, tauta ir valstybė”?

Fil. GIMBUTAS: ASS valdybų po
sėdyje buvo nutarta sukoncentruoti stu
dentų ir svečių prelegentų referatus 
bei paskaitas į aktualią šių laikų pa
saulio, Lietuvos ir emigrantų lietu
vių problemą, asmenybės ugdymą. Dėl 
to ir buvo pasirinkta ’’individo, tau
tos ir valstybės” tema, kuri yra 
pakankamai plati bei prieinamą dis
kusijoms. Šios temos pasirinkimas 
taip pat turi ryšio su 1961 m. rude
nį pasirodžiusia Dr. Juozo Girniaus 
akademinio lygio knyga, ’’Tauta ir 
tautinė ištikimybė”.

Kaip bendradarbiaujate su vietos 
skautiškais vienetais?

Fil. GIMBUTAS: Yra abipusis bend
radarbiavimas. Keli ASS nariai yra 
skaučių ir skautų tunto pareigūnais, 
pav. fil. K. Nenortas - ’’Žalgirio” 
tunto tuntininkas. į ASS padalinių po
būvius kviečiami vyresnio amžiaus 
skautai gausiai atsilanko. ASS sky
riaus pirmininkas kartais yra kvie
čiamas į pasitarimus su tuntininkais 
ir pan.

T .n. KUBILIUTE: Organizuotoje 
narių veikloje iki šiol nebuvo labai 
artimų ryšių su vietos skautiškais 
vienetais, bet po truputį jie yra stip
rinami - ugdomi. Pav., prie šiais 
metais skaučių tunto ruošiamos Ka
ziuko Mugės prisidės ir akademikai. 
Laikau, kad vis dėl to visi esame
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skautai, o be to, iš šių pačių vie
netų ateina mūsų prieauglis.

Senj. MICKEVIČIUS: Ryšis su 
skautų vienetais yra, tačiau galėtų 
būti tampresnis: artimesni ryšiai yra 
pageidautini. Mes turime suprasti, 
kad iš "Žalgirio" ir "Baltjos" 
tuntų ateis mūsų prieauglis. Todėl 
K! VYTIS ir ASD atstovai turėtų 
retkarčiais atsilankyti skautų, o ypač 
vyresniųjų skautų sueigose, paaiškin
ti kas yra Studentų Skautų Sąjunga ir 
kaip j on patekti.

Fil. TREINYS: Didele dalimi ASS 
nariai per paskutinį dešimtmetį vado
vavo Bostono "Žalgirio" tuntui. Mū
sų Garbės narys, prof. Ig. Končius, 
yra vienas iš pagrindinių Bostono 
"Žalgirio" tunto steigėjų. Per ei
lę metų buvo ir yra gražus bendra
darbiavimas tarp FSS ir "Žalgi
rio" tunto pareigūnų.

Senj. VENCKUS: Man atrodo, 
kad su vietos skautiškais vienetais 
bendradarbiavimas yra neblogas. Ar
timesni santykiai yra palaikomi su 
skautais vyčiais ir vyr. skautėm. Da
bartiniu metu tikimasi bendradarbia
vimo ryšius sustiprinti ir jau yra pra
matyta prisidėti prie rengiamos Ka
ziuko Mugės.

Koki yra santykiai su kitomis stu
dentiškomis organizacijomis?

Fil. GIMBUTAS: Labai geri. Taip 
pat tikimės, kad mūsų naujoji studen
tų kavinė prisidės prie draugiškų ry
šių puoselėjimo visų Bostono lietu
vių studentų tarpe.

T .n. KAUBILIŪTĖ: Santykiai su 
kitom Bostone esančiom studentiš
kom organizacijom yra geri. Pavyz
džiui, vieni pas kitus dalyvaujame ruo
šiamose šventėse, šokiuose ir kituose 
parengimuose.

Senj. VENCKUS: Skyriaus santy

kius su kitomis studentiškomis organi
zacijomis laikyčiau pusėtinais.

Ar skyriaus valdybos nariai savo 
pravesta veikla yra patenkinti, ar veik
los atsiekimus būtų galima nusakyti 
posakiu: "Padarėme, ką galėjome, kiek 
nariai kooperavo"?

Fil. GIMBUTAS: Ar esame pa
tenkinti - sakyčiau, kad šiaip sau. No
rėtume turėti daugiau kandidačių ir 
junjorų bei tikrųjų narių, nors šiuo 
metu ASS yra didžiausia lietuvių stu
dentų grupė Bostone. Norėtume, kad 
jauni filisteriai, ieškodami geresnio 
gyvenimo sąlygų, taip greit neišvaži- 
nėtų iš Bostono, nors tai jau ir ne
priklauso nuo mūsų. Svarbiausiai, 
norėtume didesnio studentų dėmesio 
lietuvių spaudai ir knygoms.

Senj. VENCKUS: Man atrodo, kad į 
šį klausimą, Jūs pats jau atsakėte. 
Juk visuomet yra galima padaryti ge
riau, negu iki šiolei padaroma.

Malonėkite pasisakyti, ar MŪSŲ 
VYTIS Jūsų skyriui, kaip organiza
ciniam vienetui, yra naudingas? Jei 
ne, tai kuo bei kaip MŪSŲ VYTIS 
galėtų būti naudingas ar naudingesnis?

Fil. GIMBUTAS: Žurnalas galė
tų įvesti atskirą skyrių junjorų ir 
kandidačių referatams, kuriuos jie pri 
valo skaityti sueigose, kad taptų tik
raisiais nariais. Suprantama, kad tik 
rinktiniai darbai būtų spausdinami.Taip 
pat, būtų gera Informuoti apie ameri
kiečių studentų organizacijas ir lie
tuvių dalyvavimą jose. Sistemingai 
reikėtų skelbti lietuvių mokslininkų 
pasiekimus profesūroje ir moksliniuo
se leidiniuose bei suvažiavimuose. 
Pastaruoju atvėju nebeturėtų būti daro
mos išimtys tik ASS filisteriams, bet 
lygiai vertinami visi lietuviai moksli
ninkai.
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_T.n. KUBILIUTE: Nemanau, kad 
MUSŲ VYTIS mūsų skyriui, kaip or
ganizaciniam vienetui yra naudingas, 
tačiau abejoju ar MV puslapiuose tu
rėtu ar galėtų būti skelbiama organi
zacinės rūšies medžiaga. Stodami į 
Akademinį Skautų Sąjūdį, nesitikime iš
eiti kokių nors programų, o patobulin
ti _save intelektualiniai. Siam tikslui 
MUSŲ VYTIS ir duoda puikios me
džiagos.

Senj. MICKEVIČIUS: Manau, kad 
esame laimingi, turėdami tokį žurna
lą, kaip MUSŲ VYTĮ. Ir dėkojame už 
jį. Tačiau jis būtinai turėtų jungti 
daugiau straipsnių, liečiančių skyrių 
veiklą bendrai. Šiuo metu MŪSŲ VY
TIS yra įdomus vien individams.

Fil. TREINYS: Mano supratimu, 
MŪSŲ VYTIS nėra organizacinis 
biuletenis, kuris duotų, sakykime, su
eigoms darbo planus. Jei to būtų pa
geidaujama, raskime būdą tą medžia
gą duoti "Ad Meliorem" puslapiuo
se. MUSŲ VYTIS turėtų būti skir
ta individualiniam pasireiškimui - įvai
riems akademinio gyvenimo problemų 
straipsniams. FSS nariai nori dau
giau "Akademinių horizontų" (-1959 
m. išleistas MV dvigubas numeris) 
MŪSŲ VYČIO puslapiuose.

Senj. VENCKUS: Mūsų skyriui, 
kaip organizaciniam vienetui, žurna
las nėra naudingas. Čia beveik nieka
da negalime rasti patarimų pravesti 
įdomias sueigas, temas ar diskusijas.

MUSŲ VYTIS tačiau yra įdomus in
dividualiai ir skautams ir ne skautams.

Iš savo darbo patirties gal galėtu
mėt ką nors rekomenduoti lietuviškai, 
skautiškai, studentiškai, skautų aka
demikų visuomenei ?

Fil. GIMBUTAS: Raginčiau nesi
slėpti, informuoti apie save per MŪSŲ 
VYTĮ ir bendrinę spaudą. Taip pat, 
savo sueigose skirti daugiau dėmesio 
intelektualinėms problemoms, nes ASS 
yra ne žaidimų, bet akademinis sąjū
dis.

Fil. TREINYS: išeivijos skauta- 
vimas, o tuo pačiu ir ASS veikla, 
kiekvienoje lietuviškoje kolonijoje pri
sitaiko esamom sąlygom. Kuo geriau 
pažinsime aplinką, tuo tiksliau atsa
kysime į gyvenimo statomus klausimus. 
Geras skautiškos mokyklos stažas, pil
nas skautybės pažinimas yra būtina 
sąlyga geram vieneto darbui garantuo
ti.

Senj. VENCKUS: Mano patarimas 
kitiems vienetams bei organizacijoms 
būtų išvystyti didesnę veiklą. Aš paste
bėjau, kad studentai nori veikti, ką nors 
naujo daryti, tad reikia tik sudaryti pro
gą jiems dirbti. Sudarant metinį veiklos 
planą reikia įtraukti tuos punktus, kurie 
domina skyriaus narius. Šiuo būdu sky
riuje atsiranda veiklos bruožų, kurie 
paįvairina programą. Taipogi patarti
na skyriaus valdybai palaikyti glaudžius 
ryšius su nariais ir vykdyti savo nusi
statytą programą.

* * * 4 4 4

Visą lietuvių skautų akademikų šeimą Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina: kun. V. Cuku- 
ras, L.S.S. Pirmijos dv. vad.
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(VYKIAI ir KOMENTARAI

Pereitą rudenį posėdžiavusi JAV 
Lietuvių Bendruomenės Taryba įpa
reigojo LB centro valdybą steigti 
Jaunimo Tarybą, kuri veiktų LB glo
boje. šiuo metu Jaunimo Taryba yra 
sudaryta, jai pirmininkauja CV Vice
pirmininkas V. Adamkavičius, ir jau 
pradėjo darbą. JT uždaviniai yra: 
pažinti ir palaikyti ryšį su jaunimu; 
aiškinti priežastis, kurios tolina jau
nimą nuo vyresniųjų bei lietuviškųjų 
reikalų; palaikyti santykius ir ieš
koti tinkamų. veiklos sričių; kreip
ti dėmesį į organizuotą jaunimą bei 
pramatyti būdus tolimesnės ateities 
veiklai.

Jaunimo Taryba prieš akis turi 
nepaprastai platų ir, iš pirmo žvilgs
nio, konkretiems rezultatams neįkan
damą uždavinį. Juk kažin ar kuri iš 
dabar veikiančių jaunimo organizacijų 
norės atsisakyti savo darbo tikslų, or
ganizacinės struktūros bei metodikos; 
vargu ar JT imsis kurti atskirą lietu
vių jaunimo sąmbūrį. Ir yra abejo
tina ar šiuo metu jokiai lietuviškai 
organizacijai nepriklausantieji jau
nuoliai-ės galėtų būti patraukti į ko 
kį nors egzistuojantį arba kad ir nau
jai sukurtą organizacinį vienetą. Ta
čiau nei jaunimas nei organizacijos 
neturėtų ”šnairuotin į visą eilę ki
tų, JT galimų darbo plotmių. Pav., 
1957 m. Čikagoje įvykęs Jaunimo Kon
gresas galėtų būt pakartotas JT-os 

globoje ir paliktų šventadieniškesnį 
negu metinių Studentų Sąjungos suva
žiavimų (ir, ta proga, jos narių ak
centuoto dėmesio baliams, bet ne prog
ramai) įspūdį. Tarybos patiekta 
lietuvybės, lietuvių kalbos mokymo bei 
mokymosi metodika galėtų naudotis 
organizacijų ir mokyklų eilė. Tary
bos veikla sudarytų akstiną LB-ės 
dėmesiui, jaunųjų visuomenininkų įve
dimu į LB darbą ir pan.

Principiniai Jaunimo Tarybos įkū
rimas yra sveikintinas LB-ės žings
nis gi jaunimui bei jaunimo organi
zacijų vadovybėms - jaukaus dėme
sio vertas reiškinys.

* * *

Veiklos planai - kiek galvosūkių 
jie atneša valdyboms, skyriams, vie
netams! Ar galima apsieiti be jų? - 
Daug kur apsieinama, nes susirinku
si žmonių grupė arba negali sutarti 
ko nori arba nežino ką daryti. Ir 
kaip pasirodo veiklos rezultatai? - 
Kartais bauginančiai.

Valdybų pareigas būtų galima sus
kirstyti į administraciją ir organiza
cinio vieneto veiklos vedimą. Akade
minių, ideologinių organizacijų valdy
bos negali pasitenkinti vien tik admi
nistracija, nes nariai nėra kokio nors 
bendrabučio gyventojai, kad tik būtų 
ryte raginami keltis, vakare - gulti
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Bostono akademikų vadovai, iš kairės į dešinę: kand. globėja t. n. D. Simanavičiūtė 
ASD pirm, t n. A. Kubiliūtė, SSS sk. pirm. fit. Milžta Lemonaitė, SSS sk. iždininkė] 
t. n. D. Venckzctė, ASD sk .sekr. t. n. A. Biknaitė; K! sk. pirm. senj. R. Venckus, sk. 
Kontr. kom. narys senj. A. Krikščiūnas, K! sk. tėvūnas fil. A. Mučinskas, K t sk. 
sekr. senj. K. Mickevičius.

ir atvyktų į standartinio pobūdžio 
vasaros bei žiemos stovyklas. Taip 
pat, valdyboms priklauso daugiau pa
reigų negu kokio nors laiškų popierio 
antgalvių atsispausdinimas, bei gy
venimas šia diena. Valdybų pareiga 
yra ir pasirinktojo tono, atspalvio da
vimas savojo vieneto veiklai. (-Žiū

rėti šiame numeryje patalpintą pa
sikalbėjimą su Bostono akademikais!) 
Kur tada būtų galima pradėti suveikia?

Skyrių, vienetų ar organizacijos 
veiklos pagrindai visų pirma glūdi 
bendruose siekimuose, artimos praei
ties darbo praktikoje bei narių pagei
davimuose. Negalima tačiau užmirš
ti dar vieno ir, gal būt, svarbiausio 
slėpinio: valdybos narių apsvarstyto ir 
būtinai surasto atsakymo į klausimą, 
"ko mūsų vienetui reikia?" formu- 

lacijos. Šio klausimo atsakymas di
dele dalimi jau nubrėš kadencijos veik
los plano bruožus.

Veiklos planas yra būtinybė metų 
(arba dviejų pusmečių) darbui, jis turi 
būti nuosekliai apsvarstytas, sistema- 
tingai išdėstytas ir galimai pilniau iš
pildytas. Klystama, jeigu drįstama 
(-kad ir tyliai, tik sau) pasakyti:" Vie
netas veikia, valdybai darbo nėra". 
Nusikalstama, jei veiklos metų gale 
teisinamasi: "Ne viską reikia išpildy
ti, kas buvo susirašyta". Jeigu trūks
ta minčių, jeigu nepalankios sąlygos, 
galima kreiptis į kitus narius ir sky
rius, galima ir turima ieškoti nau
jų galimybių savoje aplinkoje. į veik
los įvykius reikia žiūrėti nuosekliai ir 
su sistema. Visą veiklą tiktų smulkin
ti į mažesnius užsimojimus, poskyrius, 
kurie metų eigoje apimtų visą eilę sri-
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čių bei darbų ir būtų gretinami prie 
administracinio kalendoriaus. Ir, tie
sa, reikėtų sekti, branginti ir gerbti 
kolektyvinio organo nutarimų reikšmės 
pobūdį bei reikalavimus, taip, kad ko
kiam vienam valdybos nariui nepri
sieitų jaustis priverstam daryti ’’la
bai business like” sprendimus vietoje, 
be kitų nuomonės.

♦ * *

Kalbant apie metų veiklos planų, 
Toronto akademikai ’’neduoda ramy
bės” savuoju pavyzdžiu. Prieš ke
lis metus jie buvo paruošę programą 
Sąjūdžiui, vėliau vedė diskusijų pus
lapį ”Ad Meliorem” biuletenuje. Pra
ėjusiais metais (panašiai buvo daroma 
ir anksčiau) jie išleido savo 1961- 
1962 m. veiklos programą. Skyriaus 
programa nusako 10 įvykių, apiman
čių nuo parodų, stovyklų, referetų, iki 
gimnazistų supažindinimo su Sąjūdžio 
tikslais vakarų. Gražus ir pozityvus 
reiškinys 1

♦ * *

Dviem atskirais atvejais buvau ap
viltas mūsų lietuviškame gyvenime: 
pernai rudenį, balsuodamas LB-ė s 
rinkimuose ir visai nesenai, pirkda
mas kelias lietuviškas knygas.

Abu įvykiai yra labai paprasti, la
bai nekomplikuoti. Vietinėje, ameri
kiečių aplinkoje abu dalykus esame daug 
kartų praktikavę, su procedūra susi
pažinę. Tačiau dalyvaujant Lietuvių 
Bendruomenėje, perkant lietuvišką 
knygą ar dalinantis mūsų visuomeni
nio gyvenimo įvykiais vistik išgyveni 
mažytę šventę ir pačio įvykio vaizde 
tikiesi dviejų dalykų: kokio nors lie
tuviškumo bruožo ir antra - kiek mū
sų sąlygos leidžia - paprasto ir ofi

cialaus bendravimo.
Tad susitvarkęs ir pasitikrinęs so

lidarumo mokesčių kvitus, dar kartą 
perskaitęs LB apylinkės valdybos at
siųstą biuletenį, įeinu įbalsavimo kam
barį. Keletą moterų ir vienas vyras 
sėdi prie sąrašų, prie kito stalo sėdi 
dar vienas ponas; prie durų stovinė- 
ja trečias. Ponioms pasakau savo pa
vardę ir jos pradeda bėgti akimis per 
mašinėle parašytą sąrašą. Seku ir aš 
jas. Pirmoji apsivilkus kokiu tai 
chalatu ir ant spilkučių ar volelių su
sisukus plaukus; antrosios apsirengi
mui nieko prikišti negalima: papras
tai, kukliai, tvarkingai. Sąraše mano 
pavardės neranda. Aš traukiu iš 
kišenės kvitus, noriu pradėti aiškinti, 
jog turėčiau turėti teisę balsuoti, ta
čiau jos visai nekreipia dėmesio: dar 
kartą pasiklausia pavardės ir pradeda 
ją rašyti. Truputį stebiuos, kad pagal 
tokią tvarką, bet kas atėjęs galėtų po 
kelis kartus balsuoti, bet, manau te
gul. . . Tačiau susuktais plaukais po
nia užkliūna berašydama mano pavar
dę (-įrašė nereikalingą raidę), duoda 
pieštuką savo bendrininkei ir pareiš
kia: ’’Jūs imkit rašyti, ponia! Jums 
geriau eisis!” Seka trumputis ginčas, 
kuri iš jų turėtų pabaigti rašyti mano 
pavardę, pagaliau viena nusileidžia ir 
aš, pabalsavęs, grįžtu namo. O pikta, 
kad lietuviškojo gyvenimo viešame įvy
kyje turi būti chalatas, susukti plau
kai, turi kilti ginčas dėl pavardės ra
šymo privilegijos ir galima visiškai 
nesidomėti balsavimo teise. Kuo lai
kome Bendruomenę, kuo laikome save?

Vieną dieną nuvykau į lietuviškų 
knygų platinimo įstaigą apsipirkti. Ga
na simpatiškose, švariose patalpose 
radau tris tarnautojus. Viena iš tar
nautojų tuoj kelis kartus garsiai pa
reiškė susirūpinimą, kad per vėlai at
vykau (buvo likę tik 40 minučių iki už-
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darymo), o antroji pareiškė, kad kny
gose nenusimano, gi"žinanciųjų" šian
dien nėra. Vis dėlto norimas knygas 
susiradome ir, truputį pavargę su 
kainoraščius, susumavome kainas. 
Krautuvę apleidau keletą minučių po 
uždarymo laiko. Argi tik šitaip pajė
giame lietuviškąja knyga prekiauti?

Šie du pavyzdžiai, be abejo, piešia 
tik tamsiąją paveikslo pusę. Visą lai
ką taip nėra: rinkimų būstinėje ma
čiau paruoštą ilgoką balsuotojų są

rašą, tvarkingai atrodančių pareigū
nų, ne paslaptis, kad yra ir knygas 
žinančių žmonių. Tačiau reikia sau
gotis, kad toki pavyzdžiai tik išimti
mis liktų, kad šiose srityse lietuviš
kas patarnavimas neatrodytų pras
tesniu už amerikiečių. Gi jei prisi
eitų kada nors paverkšlenti - kad 
Bendruomene nesidomima, kad lie
tuviškos knygos dulkes renka lentyno
se - susiraskime rimtesnes, ne vien 
savo apsileidimo priežastis.

JUOZAS DAUMANTAS, JO ŽYGIAI IR MIRTIS

(Dešimties metų mirties sukaktį minint)

Ne vienas mūsų esame skaitę doku
mentinę knygą, "Partizanai už geleži
nės uždangos", kurioje autentiškais 
faktais aprašyta Lietuvos partizanų 
veikla 1944-1947 metų laikotarpyje. 
Ją skaitydami statėm klausimą: kur 
tas legendarinis žmogus, J. Dauman
tas, kuris knygą parašė. Atsakymas 
šiurpus: knyga pasirodė 1950 m. Čika
goje, o jos autorius, J. Daumantas, 
1951 m. spalio mėn. žuvo Lietuvoje 
partizano mirtimi.

Neseniai praėjo jo tragiškos mir
ties dešimtmetis. Tai proga, skatinan
ti prisiminti Lietuvos partizanus ir vie
ną jau iššifruotą jų herojų - Juozą 
Daumantą-Lukšą, knygos "Partizanai 
už geležinės uždangos" autorių.

Lietuvos partizanų sąjūdis mums 
nebėra jokia sensacija. Skaitydami gro
žinę literatūrą ar prisiminimus apie 

juos, klausydamiesi pasakojimų, dai
nuodami partizanų dainas ar dalyvau
dami jų minėjimuose, mes įsijungiame 
į tos epochos dvasią, kuri lietuvių tau
tos istorijoje liks kaip vienas iš hero- 
jiškiausių tarpsnių, įkvėpęs lietuviškos 
tautinės stiprybės dvasią augančioms 
lietuvių kartoms pavergtoje tėvynėje, 
stipriai paveikęs ir išeiviją.

J. Daumantas-Lukša į partizanų 
eiles atėjo būdamas studentas, 1945 
metais, antrosios bolševikų okupaci
jos pačiam įtūžimui prasidėjus . Atė
jo iš Vilniaus universiteto, kur buvo su
sispietę s patriotiškasis Lietuvos jau
nimas. Momentas tam buvo pribren
dęs, nes NKVD jau buvo iššifravusi 
aktyviuosius studentus, turinčius ryšį 
su pogrindžiu. I partizanų sąjūdį įsi
jungęs kaip žalias, eilinis kovotojas, 
metų, antrų, trečių bėgyje, parodęs ne-
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paprastą sumanumą, drąsą ir orienta
ciją, jis užsitarnauja aukštą karininko 
laipsnį ir atsiranda Lietuvos partizaną 
vadovybEJE. Partizaną spaudos, ryšio 
ir organizacijos reikalais jis atlieka 
eilę pavojingą kelionlą į įvairias Lietu
vos vietoves, kartais keliaudamas su 
padirbtais dokumentais kaip ”oficia
lus” asmuo, o kartais partizaną pavo
jingais ”vilką keliais” slinkdamas. 
Per tą laiką krito visa eilė partizaną 
vadą ir šimtai eilinių kovotoją, bet J. 
Daumantą vis laimė lydėjo.

1947 m. Lietuvos partizaną vadovy
bė J. Daumantui patikėjo vieną iš 
sunkiausią ir pavojingiausią žygią: 
prasimušti į laisvus vakarus. Prieš 
Kalėdas, drauge su keliais kitais par
tizanais, jis laikinai apleido kruvinus 
Suvalkijos laukus ir išėjo į Vakarus su 
Kenčiančios Lietuvos Laišku Sv.Tė- 
vul, Laišku Tremties Lietuviams ir 
kitais, krauju antspauduotais, doku
mentais kuprinėse.

Kaip tas žygis pavyko, jis pats sa
vo knygoje, ”Partizanai už geleži
nės uždangos”, smulkiai aprašė,

1948 metais J. Daumantas pasie
kė laisvuosius Vakarus. Tremties 
spauda sumirgėjo naujomis, autentiš
komis dokumentinėmis žiniomis apie 
Lietuvos partizaną veiklą; stiprybės 
ir dvasinio susijungimo banga su ko
vojančia tauta namuose užliejo trem
ties lietuvius. Per Rytprūsių miru
sius sniego laukus, per Lenkijos 
ubistą (slaptosios policijos) ugnį pra
siveržė lietuviai partizanai į Vaka
rus. . . Taip kalbėjo žmonės stovy- 
rus. • • Taip kalbėjo žmonės stovyk
lose, taip rašė laikraščiai, tą faktą 
antspaudavo toli rytuose palikę Lietu
vos partizaną, rusą enkavedistą ir 
lenką ubistą lavonai.

J. Daumantas Vakaruose išgyve
no du metus. Per tą laiką sutvarkė 

savo knygą, paliko rankraštį spau
dai, užmezgė ryšius su Lietuvos lais
vinimo vienetais ir kitomis instituci
jomis ir, galop, vyriškai ištęsėjo ko
voti pasilikusiems Lietuvos partiza
nams duotą žodį. 1950 m. spalio 
mėn. jis nusileido Lietuvoje, Žygaičių 
miške, Tauragės rajone.

Vos pasiekus Lietuvos žemę, jį 
ištiko nelaimė. J. Daumanto para
šiutas paliko medyje, konteineris su 
įvairiais partizanui reikalingais reik
menimis nakties tamsoje nebuvo su
rastas ir, rytui išaušus, NKVD jau 
žinojo, kad Lietuvos pogrindis susi
laukė naują jėgą.

J. Daumantas, su kitais kartu su
grįžusiais kovos broliais, traukė Ne
muno link. Jiems greit pavyko su
megzti ryšiu su Lietuvoje tebesilai
kančiais partizanais. Po kelią die
ną ryšininkas buvo pasiustas į Žygaičius 
paimti konteinerį. Bet ryšininką pa
gavo NKVD slapukai. NKVD suuodė ir 
J. DaUmąnto pėdas. Pradėjo su šuni
mis sekti. Laimei, pasitaikė stiprus 
lietus ir sekliai pėdas pametė.

Po kurio laiko Daumantas persikė
lė per Nemuną ir pasiekė Kazlų Rū
dos - Prienų miškus.

J. Daumantui ir bendrai visam Lie
tuvos partizaną sąjūdžiui suniekinti 
bolševikai Lietuvoje išleido knygą 
”Vanagai iš anapus”. įdomu, kad šią 
knygą bolševikai išdrįso išleisti tik ta
da, kai aktyvioji Lietuvos rezistenci
ja buvo galutinai palaužta ir išblašky
ta. Bet, skaitydami tą knygą, mes ma
tom pačią bolševiką netiesioginįpripa- 
ž in Imą, koks stiprus buvo Lietuvos 
partizaną sąjūdis ir kaip plačiai ją tink
las aprezgė visą Lietuvą.

Iš tos šlykščios knygos, kuri para
šyta ne partizanams garbinti, bet juos 
juodinti, banditais, šnipais vadinti, pus
lapių sužinome, kad J. Daumantas 1951
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m. laikotarpyje Suvalkijoje vėl sugebėjo 
apjungti smarkiai praretėjusias parti
zanų gretas ir įvykdyti eilę žygių. Ūki
ninkai jau buvo suvaryti Į kolchozus, 
sunku bebuvo palaikyti ryšius ir orien
tuotis • išėjus iš bunkerių. Dargi iš Va
karų į Lietuvą su tauriu lietuviu patrio
tu Julijonu Butėnu 1951 m, balandžio 
19 d. drauge atvyko ir šnipas J. Ra
kauskas. Ir štai tragedija - J. Butė
nas išduodamas ir miršta bunkeryje 
didvyrio mirtimi. NKVD supa ir J. 
Daumanto kelius, O jis tautoje didvy
ris, tauta j t žino ir nepaprastai ger
bia. Tai 1954 m, Kersteno komitetui 
liudijo buv. NKVD pulk. Burliekis, da
lyvavęs akcijoje prieš Lietuvos parti
zanus.

Ateina 1951 m. spalio mėnuo. Me
tai, kaip Daumantas antrąkart Lietu
voje, vėl partizanų priekyje stovi. 
JAV-se ir visam laisvajam Vakarų 
pasaulyje plačiai pasklinda 11 Lietuviš
kos Knygos Klubo” Čikagoje išleista 
knyga, ” Partizanai už geležinės už
dangos”. Bei Lietuvoje, Prienų miš
ke, J. Daumantas galutinai apsupamas 
ir, matydamas, kad nebėra vilties iš
sigelbėti, nusižudo. • •

Taip baigėsi jauno lietuvio heroj aus 
sunkus ir kietas kovos kelias, kovos 
uz laisvą gyvenimą, už savarankišką 
tautos apsisprendimą, už gražią ir 
šviesią Lietuvos ateitį.. Beženklis jo 
kapas Įsirikiavo į. 30. tūkstančių lietu
vių partizanų kapų eilę, kurie visi žu
vo toje pačioje gigantiškoje Lietuvos 
rezistencijos kovoje.

Mes su tauta namuose, kuri su
kūrė žemiau cituojamus posmus, pri
simindami J. Daumanto mirties de
šimtmeti, išreiškiame tvirtą tikėjimą, 
kad:

Plauks iš rūko kryžiai tėviškės 
/eglynuos,

Rasoje paskendę mėlyni šilai. . . 
Bus sunku tikėti,Lietuva Tėvyne, 
Kad iš kraujo jūros Tu gyvent 

/kilai. 
Žemė krauju soti kels 1 saulę diegą, 
Uosis plačiašakis vėl išskleis lapus... 
Jūs ne amžiams žuvot - jūs pailsę 

/miegat, 
Ir kiekvieną žingsnlseksit,broliai,mūs.

VI. Ramojus

Vengrų akademikai skautai, suvažiavę Buffalo, N. Y., 1961 gruodžio mėn.
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ILLINOIS UNIVERSITETE...

PIRMA DIENA URBANOJE

Pagaliau ir aš Urbanoje, tame vi
durio Amerikos universitete, kuris jau 
plačiai žinomas kaip senas lietuvių 
studentų miestas. Gal bent ketvir
tis mūsų filisterių čia studijavo, ir 
kiekvienas išsivežė iš čia savo as
meniškus išgyvenimus ir atsiminimus. 
Daug teko girdėti apie linksmų stu
dentiškų gyvenimų, lietuviškus susi- 

■ rinkimus, kurie prasidėdavo kuklioj 
YMCA salėje, užsitęsdavo po vidur
nakčio kurioje nors alinėje ir pigias, 
universiteto rodomas, senas užsie
nines filmas ir bendrus sekmadienio 
pietus Ulini unijoje.

Taksi vairuotojas išverčia visų ma
no turtų prie bendrabučio durų. Toliau 
vyrams eiti nevalia ir aš viskų turė
siu pati nutempti į trečių aukštų. Li
pant laiptais dėžės daręsi sunkes
nės. Tikrai gailiuosi, kad, mamos įkal
bėta, atsivežiau visus išėjusius Lie
tuvių Enciklopedijos tomus ir tik da
bai* suprantu kodėl mama sakė, kad 
trijų žieminių paltų man tikrai ne
reikia. Traukdama raktų iš kišenės 
išgirstu telefono skambutį, iš nus
tebimo raktas iškrenta iš rankų, greit 
jį sugraibau, pagaliau atidarau duris 
ir vos neištraukiu iš sienos telefo
no laidų.

- Hellol - atsakau pakėlusi rage
lį, nes kų gi kitų galiu sakyti. Nuo 
uždusimo mano balsas skamba sto
riau, negu kad paprastai.

- Heilo, mėlynake, gal einam kar
tu kavos išgerti? - išgirstu vyriškų 
balsų.

- Aš ne mėlynakė, mano akys ru

dos, - atsiliepiu truputį nusivylus, bet 
kažkodėl nemjetu ragelio, kaip tikriau
sia btlČiau padariusi namie.

- Kavos vistiek galėtumėm išger
ti. Pasikviesk ir drauge, juk Čia Ur
bana ir reikia kolegiškai bendrauti.

Man įdomu klausytis, bet aš nieko 
neatsakau, o studentas vis kalba ir 
kalba.

- Gal Jūs juodukė? - pagaliau pa
klausia, ir girdžiu, kaip staiga trink
teli ir padeda telefono triūbelę.

♦ ♦ ♦

Taip, aš jau tikrai Urbanoje. Tai 
pajutau vos spėjus peržengti savo kam
bario duris. Jau ir yra kvietimas į 
linksmąjį gyvenimų. Bendrabučių gy
ventojai telefonu naudojasi veltui, tai 
berniukai ir skambina visoms iš ei
lės, pasiėmę mokinių informacijos kny
gą-

Sumetu drabužius į spintų ir išei
nu į koridorių apsidairyti. Mūsų na
me du šimtai mergaičių ir kai nė 
vienos nepažįsti - visos atrodo labai 
panašios. Tų panašumų didina dar 
tai, kad kiekviename kambaryje tie 
patys stalai, lempos ir lovos, kad 
beveik visos mergaitės pasipuošę ta 
pačia burbulo pavidalo šukuosena, kud- 
lotom eskimų šliurėm muk-luks, ir 
bavaietiškomis suknelėmis, vadina
momis mu-mu. Greičiausiai pažintys 
užsimezga prausykloje, kur vienai pa
dedu išimti iš plaukų suktukus, o iš 
kitos pasiskolinu dantų pastos. Tai 
daugiausia pirmametės studentės, ku-

220

31



rlos atvažiavo visą savaitę anksčiau, 
kad apsiprastą prie universiteto gy
venimo ir nepaklystų eidamos į kla
sę. Dabar jos džiaugiasi ištrūkę iš 
namų ir stengiasi kuo daugiau susi
pažinti su berniukais - dar prieš pra
dėdamos mokslų.

—Eini kur nors šį vakarą? - smal
siai klausia kaimynė.

Aš atsakau, kad dar niekas nespė
jo pakviesti ir iš viso nedaug ką čia 
pažįstu. Ji su užuojauta man pasiū
lo:

- Mane kvietė vienas arabas, bet 
mano tikėjimas neleidžia su juo eiti. 
Mielai tau perleisčiau.

- Mano religija irgi nelabai lei
džia, - bandau mandagiai atsakyti. O 
kai ji su nepasitikėjimu peržvelgia 
mano gan šviesius plaukus, dar pri
duriu:

- Kam mums su jais eiti, jau jie 
ir taip turi palikę namuose po keturias 
žmonas.

- Užsieniečiai įdomūs žmonės, bet 
keisti. Vakar buvau su vienu lietu
viu, tai geria kaip prohibicijos lai
kais, - įsiterpė šalia batus valiusi 
kaimynė.

Norėjau daugiau išgirsti apie jos 
nuotykius, bet kažkas pradėjo pasa
koti, kad indai geri žmonės, bet sun
ku su jais gyventi, nes niekad nesi
prausia. Panašiai buvo atsiliepta ir 
apie egiptiečius ir atrodė, kad tos 
vidurio Amerikos, vidurinio luomo 
šeimų dukros jau nebenori žiūrėti įsa- 
vo kaimynų sūnus.

* * *

Greit nusibodo ši atmosfera, kur 
vyrų gaudymas pasidaręs pilnalaikiu 
užsiėmimu ir nutariau išeiti pasivaikš
čioti, pasidairyti po universiteto rajo-

- Puiki idėja, - nusišypsojo mer
gaitės. - Lengviausias būdas susipa
žinti. Nueini į vidurį universiteto, at
sistoji prie unijos, pameti žemėlapį ir 
paklysti. Vis kas nors pasisiūlo na
mo parvesti, sužino kur gyveni, o to
liau jau visai lengva. Aš jau tris 
kartus taip paklydau. - Ir taip lydi
ma gudrių pamokymų pagaliau išėjau.

O paklysti čia tikrai lengva, nes 
universitetą lanko virš dvidešimt tūks
tančių studentų, tai ir pastatų bei la
boratorijų daugybė. Einu per nusu
susius kukurūzų laukus, kurie, kaip pa
rašyta ant čia pat įsmeigtos lentos, 
yra seniausiai dirbami eksperimenti
niai žemės plotai Amerikoje, ir tik
rai atrodo pervargę. Gal čia seniau 
buvo laukai, bet dabar aplink kukurū
zus jau išaugę universiteto pastatai. 
Čia pat didžioji biblioteka, kuri yra 
viena iš didžiausių Amerikos univer
sitetuose ir turi beveik keturis mili
jonus knygų. Dabar ji beveik tuščia. 
Ta proga sargai blizgina koridoriaus 
grindis ir mane mandagiai nurodo ar
timiausių durų link. Pereinu skersai 
gatvę ir tuo pačiu Champaign atsi
duriu jau Urbanoje, nes tų dviejų mies
telių ribos eina per vieną pagrindinę 
universiteto gatvę.

Čia pat ir didysis keturkampis, 
kvadratinė aikštė, aplink kurią su
statyti pagrindiniai seniausi pastatai. 
Seni gyventojai būtinai pabrėžia, kad 
viskas čia gražiau atrodė kai dar 
aikštė buvo apsodinta dideliais me
džiais, bet atėjo kažkokie kirminai 
ir suėdė visus medžius, iš tikrųjų, 
prie kiekvieno tako dar spokso seni 
milžiniški kelmai, ir niekas nebesu- 
stabdo vėjo, siaučiančio po šias Illi
nois lygumas. Visi namai Jurgio III- 
jo laikų stiliaus, išskyrus matemati
kos pastatą, seniausią visam univer
sitete. Pasakoja, kad kai universite-
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tas atsidarė tai buvo tik agronomi
jos mokykla. Visos patalpos susidė
jo iš tvarto gyvuliams ir vienaaukš
čio pastato klasėms, kurio palėpėje 
buvo įrengtas berniukų bendrabutis. 
Kai profesoriai ir unversiteto parei
gūnai balsavo ar į šį valstybinį uni
versitetą turėtų būti priimtos ir mer
gaitės, tai studentai, labai domėda
miesi šiuo klausimu, palėpėje pada
rė kamine skylę ir klausėsi. Žino
ma, kaip visuomet būna tokiuose pa
sakojimuose, buvo nubalsuota vieno 
balso dauguma - kad mergaitės gali 
mokytis - ir štai, šiandien, jos čia, 
nors jų ir daug mažiau kaip vyrų.

Visas universitetas pėsčiam apei
ti nėra lengva, todėl užsukau į Ulini 
uniją pailsėti. Tai visų studentų na
mai. Galima ir šachmatais pažaisti, 
ir televizijos pažiūrėti, laikraščius 
paskaityti. Yra specialūs kambariai 
kėgliams ir bilijardui. Gal populia
riausia vieta, tai rūsyje įrengta ka- 
feterija, kur vis sutinki kokį draugą 
lietuvį.

Ir dabar jų grupė sėdi kampe ir 
diskutuoja. O ką taip diskutuoja tai 
nėra sunku atspėti, nes mėgiamiau
sios temos yra religija, politika ir 
moterys. Man irgi įdomu pasiklau
syti, ypač apie moteris. Ir tikrai 
girdžiu kaip vienas kolega įsisma
ginęs aiškina:

- Man tai patinka tik tos, kur ne 
per plonos, - bet pamatęs mane nu
tyla ir paprašo sėstis.

- Kviečiame kolegę šeštadienio va
kar a 4 atsilankyti į mūsų initium se- 
mestri, - pakviečia, ir aš mielai pri
žadu, užmiršusi visus arabus.

Kas sako, kad lietuviai nemandagūs. 
Žinodami, kad aš nepilnametė, pakvie
čia užeiti su jais į Kapitolį alaus iš
gerti, o man atsisakius, pasisiūlo vis 
vien iki Kapitolio palydėti, nes man 

bus pakeliui į namus.

♦ * *

Ir taip su draugais grįžtu namo. 
Grįžta ir du šimtai kitų mergaičių, 
nes bendrabutis uždaromas vienuolik
tą valandą. Niekas nesivėluoja, nes 
sako, jeigu jau pavėluosi, tai geriau 
iš viso tą naktį negrįžti.

Vėl visos dalinasi šio vakaro įspū
džiais ir girdžiu, kaip įbėgusi kaimy
nė šaukia:

- Niekad, niekad savo gyvenime 
daugiau nebeišeisiu su pirmoku!!!. . . .

Po kiek laiko gesinamos didžiosios 
šviesos ir tyliai rengiamės gulti.

Sekantį rytą prasidės naujas se
mestras.

R. K.

MINDAUGAS PLEŠKYS, 1962 m. 
sausio mėn. gavo M.S. laipsnį iš mate
matikos Illinois Universitete, Urba- 
noje. Tame pačiame universitete Min
daugas 1959 m. vasarą buvo gavęs B.S. 
iš aeronautinės inžinerijos. Planuoja 
išvykti į Los Angeles, dirbti prie rake
tų ir lėktuvų gamybos. Pradėjo skau- 
tauti jau Vokietijoje, Čikagoje priklausė 
oro skautams, o 1956 m. įsigijo Korp! 
VYTIS spalvas.
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PAREIŠKIMAS spaudai

Šių metų vasario mėn 3 d. Stamford, 
Conn., Amerikos Lietuvių Prie skomu- 
nistinės Grupės iniciatyva Įvyko arti
mų lietuvĮų kolonijų veikėjų pasitari
mas tikslu surasti ir išryškinti būdus 
ir priemones Amerikos lietuvių prieš- 
komunistinei veiklai sustiprinti. Prog
ramoje - V. Bražėno paskaita ’ ’Ame
rikos prieškomunistinis judėjimas ir 
mes” ir dalyvių pareiškimai, pasiū
lymai bei diskusijos. Pirmininkavo Z. 
Strazdas iš Hartford, Conn., sekreto
riavo L. Bražėnaitė is Bernard College, 
New York. Paskaitoje ir diskusijose 
iškilo šios pagrindinės mintys ir pa
siūlymai:

Amerikos lietuviai, o ypač tremti
niai, turi dvigubų pareigų dalyvauti 
prieškomunistinėje kovoje: pavergto
sios Lietuvos išlaisvinimui ir JAV 
laisvės apsaugojimui. Veikla, siekiant 
vieno iš šių tikslų savaime patarnau
ja kitam tikslui, turint omenyj, jog, 
tiek Lietuvos išlaisvinimas tiek ir 
Amerikos laisvės užtikrinimas Įmano
mas tik per pasaulinio komunizmo są
mokslo sunaikinimų.

Komunizmo sunaikinimas neįma
nomas tol, kol Vakarai, o ypač JAV, 
nepasistatys to savo pasaulinės poli
tikos tikslu, atsisakant lig šiolinės 
nuolaidų ir pataikavimo Sovietams li
nijos, kuri vyravo nuo pat pasaulinio 
karo pradžios, nežiūrint partijų ir 
valdžių pasikeitimo Washington1 e. Nuo
laidų politika neišvengiamai veda prie 
tautų pardavimo vergijon ir, kaip is
torija Įrodė, prie pasaulinio karo. To
dėl lietuviai - Amerikos piliečiai tu
rėtų aktyviai ir energingai remti, ne
žiūrint priklausomumo politinei par

tijai, tuos politikus ir valstybės vyrus, 
kurie aiškiai siekia komunizmo su
naikinimo ir Vakarų pergalės šaltaja
me kare. Laiškai ir peticijos būtų 
viena iš priemonių tai paramai pa
reikšti, neskaitant balsavimo teisės 
panaudojimo.

Amerikos didžioji spauda, televizi
ja ir radijas, su mažomis išimtimis 
yra šališki ir prieškomunistinei ko
vai neprielankūs. Jų teikiama infor
macija nepakankama ir neišbalansuo
ta. Efektingai prieškomunistinei ko
vai reikalinga informacija ieškotina vis 
gausėjančių ir stiprėjančių prieško- 
munistinių organizacijų literatūroje, jų 
periodinėje spaudoje ir specialiose, 
tam skirtose, radijo ir TV progra
mose.

Tie, kurie turi galimybės Įsijungti Į 
sau priimtinas amerikiečių prieško- 
munistines organizacijas, turėtų jo
se aktyviai pasireikšti. Tuom sustip
rintų jų eiles ir būtų ryšininkais tarp 
veikliosios lietuvių išeivijos ir kovin
gosios amerikiečių tautos dalies. Tai
pogi kiekvienas lietuvis, kaipo toks, 
pagal savo sugebėjimų turėtų veikliai 
pasireikšti prieškomunistinėje kovoje 
arba pavieniui arba, kur tai Įmanoma, 
organizuotai, pritaikant esamas lie
tuviškas organizacijas. Salia lietuvy
bės iš laky mo tremtyje, Lietuvos va
davimui nukreipta prieškomunistinė 
veikla yra vienintelis lietuviškosios 
tremties pateisinimas. Ta veikla turė
tų turėti dvigubų tikslų: tiesioginiai 
Amerikos lietuvių pilietines teises pa
naudoti ir per plačiosios visuomenės 
nformavimų, Amerikos viešųjų nuo- 
nonę paveikti.

Išeivijos organizacijų prieškomu-
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rastinė veikla nepakankama dėl šių 
pagrindinių ydų: nuolatinio planavi
mo stokos, vadovų atitrūkimo nuo pla
čiosios visuomenės, privačios iniciaty
vos neišnaudojimo ir net atgrasymo, 
centralizuoto informavimo gyvybiniais 
prieškomunistinės veiklos klausimais 
trūkumo, jaunosios kartos potencialo 
neišnaudojimo. Pareikšta viltis, kad 
mūsų vadovaujantieji veiksniai pasi
ims iniciatyvą šiai veiklai sustiprin
ti ir vadovauti. Taip pat pareikšta 
viltis, jog toks konkretus ir svarbus 
darbas paskatins užbaigti vadovybių 
susiskaldymų, kuris dalinai atsakin
gas už trūkumus mūsų prieškomunis- 
tinėje kovoje ir todėl neleistinas.

Su pasitenkinimu pastebėta neku
riu asmenų ir organizacijų pareikšta 

iniciatyva. Užginta Kuchel-Lipscomb 
rezoliucijos parama. Pasidžiaugta da
lyje mūsų spaudos prieškomunistinės 
kovos klausimo dažnesnių kėlimu. Iš
reikštas pageidavimas , kad lietuviško
ji spauda dar labiau užpildytų prieš- 
komunistinės informacijos spragą, ku
rią palieka amerikiečių informacijos 
didžiosios institucijos. Šioje pries- 
komunistinėje veikloje bendrą platfor
mą darbui galės surasti ne tik mūsų 
vyresnioji karta ir jaunimas, bet ir 
lietuviškosios išeivijos čia gimusi, ant
roji karta.

Amerikos Lietuvių 
Prieškomunistine Grupė

114 Old Barn Rd., Stamford, Conn.

LYDI JA ZEBRAUSKAITĖ, naudo
damasi Illinois State stipendija, stu
dijavo du metus Loyolos Universitete 
Čikagoje ir dabar baigė Illinois Uni- 
versietą Urbanoje įsigydama BJS. iš 
psichologijos. Į skautus įstojo 1948 
m. Vokietijoje, priklausė pirmai oro 
skaučių draugovei Čikagoje, ir 1959 
m. vasarą gavo A.S.D. spalvas. 1961 
m. ėjo sekretorės pareigas Studentų 
Sąjungos Urbanos skyriuje ir yra Del
ta Z eta Chi sorority narė.
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MŪSŲ PASTOGĖJE

C LEVE LANDAS

Vasario 4 d. įvyko ASS susirinkimas 
pirmininko A. Giedraičio bute. Dalyva
vo 15 korporantų.

Tą pačią dieną, po pietą įvyko išky
la į Cleveland© Metropolitan parką. Bu
vo saulėta ir šilta diena, todėl nebuvo 
įmanoma įvykdyti svarbiausio progra
mos punkto - slidinėjimo.

URBANA

Pavasarėjant, Urbanos skyrius pla
nuoja suruošti studijų dienas. I jas 
bus pakviesti akademikai iš Čikagos, 
Detroito, Clevelando ir kitų apylinkų.

* * *
Šio semestro gale skyrius neteko 

keturių narių, kurie baigė studijas. 
Tai senj. M. Pleškys , ir tikrosios 
narės - R. Lizdenytė, R. Kviklytė ir 
L. Z ebr aus kaitė.

Iš Čikagos studijuoti atvyko šie 
korporantai: senj. A. Kiemaitis, junj. 
J. Bavarskas ir V. Palčiauskas.

TORONTO

Spalio 9 dieną į senjorus pakelti: 
Kęstutis Augustinavičius ir Gitas Be- 
resevičius. Taip pat, ASD kandidatė
mis įstojo: I. Grabušaitė, D. T am aš aus- 

kaitė, S. Vėlyvytė, G. Rinkūnaitė, L. 
Verbickaitė, D. Treigytė, A. Lingytė.

* * *

Gruodžio 28-29 d. Toronto SSS pir
mininkas senj. Kęstutis Dainora daly
vavo vengrų akademikų suvažiavime 
Buffalo, N.Y., su paskaita apie ASS 
ideologiją, organizacinę struktūrą ir 
veiklos metodiką. Vengrai yra la
bai susidomėję mūsų pasisekimu ir 
žada sekti mūsų sąjūdį struktūroje, 
uniformos pagrinduose ir skautavimo 
veikloje.

NEW YORK

ASS skyrius š.m. balandžio 14 ir 
15 d. rengia jaunųjų menininkų ir fo
tografų parodą. Žinomi lietuvių me
nininkai bus kviečiami išrinkti geriau
sius eksponatus. Šia paroda besido
mintieji asmenys yra prašomi kuo 
skubiausiai susisiekti su New Yorko 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Pirminin
ku Algiu Rimu, 1651 Putnam, Ridge
wood, N. Y.

BOSTONAS

Lapkričio 12 d. akademikai turėjo
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susirinkimą pas t.n. Dalią Simanavi
čiūtę, kurio metu rėži so r ė E. Gus- 
taitienė skaitė paskaitą ” Lietuvos te
atras”. įdomiai ir vaizdžiai buvo 
apšviesta Lietuvos teatro praeitis, ne
priklausomybės laikų teatro reikalavi
mai bei studijos. Režisorės asmeniš
ki pergyvenimai ir teatro pedago
gų apibūdinimas sukėlė didelį susi
domėjimą dalyvių tarpe.

* * *

Gruodžio 25 d., kaip ir kasmet, 
Bostone įvyko tradiciniai Kalėdų šo
kiai. Nors oras buvo nekoks ir keliai 
užversti sniegu, bet tai nesumažino 

. dalyvių skaičiaus. Šokių salė buvo 
pilna ir vakaras - pasisekęs.

* * *

Sausio 5 ir 12 dienomis įvyko ASS 
valdybos susirinkimai apsvarstyti 
’’Ragainės” kavinės atidarymo prog
ramą, sutvarkyti reguliaminą, ir ap
tarti atsakymus į mums pasiųstus MV 
klausimus.

Čikaga

SSS suruoštas susipažinimo vakaras 
per Studentų Sąjungos suvažiavimą Či
kagoje buvo visų pripažintas labai pa
sisekusiu. Visi gerai pasišoko, padai
navo, susitiko senus draugus ir susi
pažino su atvykusiais iš kitų vietovių. 
Be to, skyrius turėjo gražaus pelno.

* * *

Dar dabar susitikę akademikai vie
nas kitam pasakoja apie nuotykius ant

Grupė entuziastų ASS žiemos sto
vykloje. iš k. į d.: A. Mickevičius, D. 
Kriščiūnaitė, J. Varnaitė, S. Krasaus
kaitė, H. Juknaitis, ir V. Kanišaus- 
kaitė.

J. Tamulaičio nuotr.
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slidžių ir be slidžių, kuriuos patyrė 
žiemos stovykloje, įvykusioje Caber
fae, Mich. Cikagiečiai sudarė apie 
70% stovyklautojų.

* * ♦

Sen j. Giedrius Penčyla, tik perė
męs SSS Čikagos skyriaus pirmininko 
pareigas, buvo netikėtai pasauktas į 
kariuomenę. Skyrius pirmininku iš
rinko senj. Joną Žukauskų. Tai visiems 
Čikagoje žinomas energingas skautų 
vadovas, aktyviai dalyvauja studentų 
parengimuose ir sporto komandose, o 
taip pat vadovauja skautų btireliui Ci
cero. Šiuo metu Giedrius Penčyla at
lieka karinę pareigų Ft. Carson,Colo.

♦ ♦ ♦

SSS skyrius nutarė išleisti studen
tams dainorėlį, kuriame bus surink
tos liaudies, skautų ir studentų dai
nos. Senj. Henrikas Juknaitis buvo 
paskirta šio leidinio redaktorium. 
Skyrius prašo, kad žinantieji dainų, 
kurios būtų tinkamos ir įdomios aka

demikams, atsiųstų jas senj. Juknai- 
čiui. Jo adresas yra :7028 S. Maple
wood Ave., Chicago 29, Illinois.

VENGRŲ STUDENTŲ SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 28-29 d.d. Buffalo, N.Y., 
įvyko vengrų akademikų skautų suva
žiavimas. Nors oras buvo ir prastas, 
tačiau susirinko apie 20 narių iš New 
Yorko, Rochesterio, Toronto irlthaca- 
Suvažiavimo tikslas buvo pažvelgti į 
vengrų studentų skautų judėjimų, ieš
koti priemonių jį atgaivinti, nes, nuo 
1957 m. įsisteigimo, organizacija bu
vo pradėjusi šlubuoti.

Nuo pat pradžios jautėsi darbinga 
ir maloni nuotaika. Pirmąjį vakarą 
suvažiavimo dalyviai buvo supažin
dinti su ASS tikslais, struktūra bei 
veiklos metodais. Vengrai labai do
mėjosi mūsų organizacija ir turime 
gero pagrindo manyti, kad jų sąjūdis 
bus panašus į mūsiškį.

Senj. K. Dainora, Torontas

* ♦ ♦ *

STASYS VANAGUNAS šių žiemų 
baigė Illinois universitetą, įsigydamas 
B. S. iš ekonomijos. Baigęs Sv. Igna
cijaus gimnaziją Čikagoje, jis įstojo į 
marinus ir per du metus atlikęs kari
nę prievolę, pradėjo lankyti Illinois 
universitetų Čikagoje. Studijuodamas, 
Stasys sugebėjo ne vien tik per tris su 
puse metų baigti studijas, bet taip pat 
pasireikšti studentiškoje ir akademiš
koje veikloje. J skautus įstojo 1946 m. 
Vokietijoje. Spalvas gavo 1960 m. Ur- 
banoje, 1961 buvo išrinktas SSS Urba

nos skyriaus pirmininku. 1960 m. buvo 
Urbanos SSS skyriaus iždininku. 1959 
m. buvo Navy Pier Lituanicos klubo 
socialinių reikalų vedėjas. Paskutinį 
semestrą Urbano j e č ic 7 V ,k -. taus 
pirmininko pareiga.. - jų aietu, 
keturius kartus jo pavardė buvo pa
minėta dekano sąraše, ir taip pat bu
vo pakviestas į komercijos garbės or
ganizaciją Sigma lota Epsilon. Gavęs 
tyrinėjimų asistento vietą, toliau tęs 
ekonomijos mokslus Illinois universi
tete.
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žiemos stovyklą prisiminus

Sniegas nuo mažens mane be galo 
žavėdavo, nes tai tokia lanksti žaidi
mo priemonė, kad gali pati ant jo iš
sivolioti, čiuožti, na ir artimiausiam 
draugui už apykaklės pridrėbti. Tokių 
sniego entuziastų, atrodo, yra ir dau
giau, nes žiemos stovykla knibždėjo 
skautiškais, ne skautiškais, ženotaisir 
jų žmonų veidais. Tik man, kuriai 
žiemos sportas prasidėjo ir baigėsi 
sniego gniūžtėje, slidinėjimo menas at
rodė skausmingai kišenės, sėdynės ir 
gan kaulingų šonų atžvilgiu. Nenorė
dama būti skaitoma baile ir sociali
ne ištižėle ir aš nusprendžiau išmė
ginti savo talentą slidinėjime.

Pusryčiam sukirtau kiaušinių po
rą su kumpio lopeliu ir su ūsoto po
no mašina išvažiavome į kalnus. Su 
pirma mylia kažkur tai sniege ar pu
šynuose ištirpo drąsa ir susimaišius 
nebežinojau ar paslapčia persiskai- 
tyti savo mėlyno kryžiaus knygutę ar 
išsipūsti ir pavaizduoti didelę sporti
ninkę.

- Tai ką, kolege, ar dažnai esi sli
dinėjusi?

- O, žinai, esu. . . , - atsakiau.
- Ar ant augštų kalnų?
- Nu, kaip čia parodžius. . . , -Mė

ginau kelti ranką ir jos atstumu apytik
riai apibrėžti kalno formą, bet riešas 
atsimušė į mašinos stogą , kuriam tuo 
momentu pasijutau be galo dėkinga. 
Daugiau šia tema bijojau kalbos ir 
nudžiugau prieš save pamačius kalnų 
gūbrius, judančias virves ir prie jų 

prisikabinusias, parazitiškai atrodan
čias būtybes.

Atsistojus ant slidžių atrodė, kad 
visas aplink esąs slidinėjimo pasaulis 
tik į mane žiūri ir laukia, kada visom 
keturiom sulįsiu Į pirmąją sniego pus
nį.

- Kolege, į kalnus, į kalnus. . . - 
šūktelėjo jaunuolis su ūsais ir susi
lenkęs nuklapojo kalnų link.

Sukaupus jėgas ir visas pusryčiuo
se suvalgytas kalorijas, pasinešiau ir 
aš. Bet kur tu žmogus gali prie tų 
kalnų prieti, kada tris žingsnius žen
gęs pirmyn, keturis nuvažiuoji atgal. 
Ir tai ne viskas! Guliu iki dantų užsi- 
kapsčius sniege, o kojų pajudinti ne
galiu. Mat, jeigu keli dešinę koją, tai 
kairiosios neturi kur pastatyti ir, ne
duok Dieve, abi kojas pastačius drauge. 
Tada vėl išgriūni į tokią poziciją, kad 
viena slidė žiūri į Maskvos pusę, o 
kita tiesiai traukia Kalifornijos link.

- Tai ką, sese, kalną apsikabinai? 
- šūktelėjo svečias su mėlynu švarke
liu.

Ot ir pasirodžiau slidinėto j a, pagal
vojau, kad nors po medžių šaknim pra
dink. Piktai palydėjau svečią akimis, 
kuris be šviesdamas moteriško skonio 
apranga, kapstėsi keltuvo link. Ir kas 
per skonio aštrumas! Švarkas, kelnės, 
pirštinės ir batų šniūriukai suderinti 
su ryškiai mėlynos spalvos dekora
tyviniu rombu batų kulnyse. Tik pama
nyk kas per dioriškas jautrumas spal
vai!
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Iš tolo mačiau kaip tūpčiodamas jis 
taikėsi sėkmingai pagauti į kalną ko- 
piančipa virvę, o užpakaly čirškėjo ir 
moksliškai kikeno slidinėtoja Dalė su 
drauge Rita. I jas abi pasižiūrėjus 
neabejotinai galėjau spręsti, kad tiesa, 
jog moterim slidinėjimo aprangos iš
radimas yra daug rimtesnis reikalas 
negu raketos iššovimas į mėnulį. Tik 
pažiūrėk į kepurę! Tai kupranugario, 
avies ir velnio plauko mišinys, kuris 
suveltas į koštuvo formą turi atsto
ti šiltą ir patogų galvos priedangalą. 
O būnant aklu medžiojimu entuziastu 
tokį žvėrį pamatęs griebtum šautuvą 
ir nušautum.

Nekaltai ir tyliai pakritikavus žvilg
terėjau į save. Galva skara apsukta, 
prastos vilnonės kelnės, iki pusės 
blauzdų išlindusios vyriškos kojinės ir 
švarkas perjuostas juodo plastiko dir
žu, Šitoks rūbas netik kad neduoda for
mos, bet ir pagrindinai sugadina tai 
ką turi. Stačiai pasityčiojimas iš vi
so madingo ant kalno stovinčio ir pa
kalnėse gulinčio slidininkiško elemen
to.

Šitokių minčių persunkta pasispy- 
riau nuo gūburėlio. Sėkmingai! Tik 
vaikai, paspaudę po pažastim lazdas, 
išsilakstė į visas puses, o aš susto
jau dramblio lengvumu, iki kelių įklim
pusi į sniegą. Tokios sėkmės pagauta 
šliumpavau didesnio kalno link, kur 
daktaras, poros draugių lydimas, stu
dijavo sveikiausią anatominę slidinė
jimo poziciją. Porą kartų prisiplo
jus užlipau iki kalno viršūnės, nutai
kiau poziciją ir. . . pasileidau. Visi 
važiavo šonais, zigzagais, o aš tik 
tiesiais, medžių ir krūmų link. Ap
lenkus pirmą ne vietoj išaugusį ąžuo
lą, su lazdom, slidėm ir visa siberiš- 
ka apranga per tarpkojį pasikoriau ant 
snieguoto vilkuogių krūmo. Dievulė
liau, šakos subadė blauzdas, o kel
nių užpakalys juokėsi baltu, išdrasky

tu lopu. Nors bėk iš bėdos ir verk su
sigėdęs. Su slidėm ant pečių krūmy
nais grįžau atgal ir laukiau ūsoto šo
ferio.

Artėjo N. Metų sutikimo išvakarės. 
Snieguoti, išsukinėtais sąnariais ir 
patrauktam sausgyslėm sugriuvome į 
artimiausio kaimelio salę. Daug kas 
iš kišenių traukė buteliukus, o valan
dai artėjant visi popieriniuose puo
dukuose gavome spriksinčio šampano. 
Ištroškusi gurkštelėjau ir sustojau, 
nes skonis labai priminė chemijos kla
sėje gerai destiliuotą garsų chemika
lą. Ryji ir bijai, kad vandens užgė- 
rus, per burną nepasipiltų baltų dū
mų kamuoliai. Su baime gurkšno
dama stebiu publiką. Plokštelė vel
nioniškų pasiutimu rėžia ”tvistą” ir 
jaunimėlis šoka. Ir galvą dedu, jeigu 
senis Freudas būtų dagyvenęs ’’tvisto” 
laikus, tą šokį būtų padaręs svarbes
niu leidiniu negu savo sapnų interpre
tacijas. Juk tai aiškus psicho-fizi
nis būdas iškratyti ligas, negalavimus 
ir mintis. Ir kas keisčiausia, kad 
salėje kratėsi visi: inžinieriai, chemi
kai, elektronikai, psichologai ir dak
tarai. Savaime aišku, kad ’’tvistas” 
yra tam tikros rūšies terapijos bū
das, kuriuo salėje viešai naudojosi 
įvairiausių profesijų akademikai. Tik 
aš viena, nesijausdama jokių didelių 
psichologinių problemų slopinama, pa
likau sėdėti kampely, su chemikalinio 
skonio šampano puoduku rankose. Gal
vojau, kad greit reiks grįžti į mote
lį paskutiniai nakčiai, paskutiniam žie
mos savaitgalio džiaugsmui.

Fuksas
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EDAKTORIAUS PUSLAPIS

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Su šiuo numeriu, nors jau žengda
mi 1962-jų dienomis, baigiame trylik
tuosius MŪSŲ VYČIO gyvavimo me
tus.

Skaitytojams ir rėmėjams tenka 
mūsų padėka už parodytą dėmesį, už 
patarimą, pastabas ar kritikos žodį, 

. bendradarbiams bei autoriams - už 
bendro rūpesčio ir atsidėjimo valan
das. Dėkojame už paramą, aukas ir 
prenumeratas. MŪSŲ VYČIO pusla
pių pagalba, lyg kokio tai ryšio jungia
mi, jautėmės vienos šeimos nariais ir 
drįsome tikėtis, manyti, kad nors ret
karčiais, vienu kitu straipsniu ar nuot
rauka Jūsų dėmesį dilginti pajėgėme, 
skelbėme ir rašėme kas buvo naudin- 
ga, įdomu ir reikalinga. Gi jei ne, 
tai gal savo žurnalu neapvylėme Jūsų 
tiek daug, kad jau būtumėt visas vil

tis praradę: kad ir paraginami, vis 
prenumeratos mokestį atsiųsdavote, 
auką pridėdavo te, straipsnį ar kokią 
žinią parašydavote - vis tikėjote mu
mis, kad su trupučiuku daugiau pas
tangų, kiek platesne talka tobulėti ir 
augti pajėgsime. Ačiū Jums!

Su šiuo numeriu dabartinė redakci
ja bei administracija savo pareigas 
baigia ir^atsisvelkina. 1962 metų MŪ
SŲ VYČIO redakcijai vadovaus V. 
Germanas, administracijai - H. Bo- 
kas. Savąjį pasitikėjimą, talką ir 
prasminjgiausias linkėjimų viltis su
telkime jiems bei jų vedamiems ko

lektyvams.

Ad Meliorem!

Redaktorius

Oficialus lietuvių sfcautų-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.

VISJ LS SĄJUNGOS NARIAI PRENUMERUOJA SKAUTŲ AIDĄ
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MŪSŲ VYČIO VAJUS•• •

Rūpinantis padidinti MV skaityto
jų skaičių, o tuo pačiu ir galimai 
anksčiau išrinkti 1962 m. prenume
ratas, skelbiame 1962 metų MŪSŲ 
VYČIO vajų, kuris baigiasi gegužės 
1 dienų. Visi skaitytojai yra kvie
čiami talkon:

1. Daugiausiai prenumeratos mo
kesčių surinkęs asmuo gauna pirmos 
vietos dovaną - kietais viršeliais įriš
tą 1961 m. MŪSŲ VYČIO komplektą.

2. Antros ir trecios vietos laimė
tojai gauna Akademinio Skautų Są
jūdžio leidinį - n Akademinę s kauti j ąn

3. Bent du naujus prenume
ratorius radę vajaus talkininkai gauna 
vieną 1962 m. MV prenumeratą nemo
kamai.

1962 GARBĖS PRENUMERATORIAI
kun. J. Pakalniškis
G. Vėžys
A. Plate ris
G. M. Sernas
R. Korzonas
R. Viskanta
D. ir R. Keziai

RĖMĖJAI:
A. Stepaitis
V. Mikūnas
V. Kamnntas,
V. Abromaitis
L. Pečiūra
D. Remys
V. Braziulis
A. Juodikis

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS SKAITYTOJAMS LINKI

MŪSŲ VYČIO Redakcija ir Administracija

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 
siusti 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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Viršelyje: Procesija, Ados Korsakaitės
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