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VIS ATSIŽVELGIANT

Vargiai yra kuomet buvusi panaši kaip šiandien suirutė Žemės ka
muolio paviršiuje. Paskelbto karo nėra. Bet kariaujama visur, ypač Afri
koje ir Azijoje. Labai suspringę reikalai Europoje. Ir kariavimas eina ne 
vien tarp vietinių, sakykim, smulkių valstybėlių, net dar neturinčių, o gal 
net ir nesuprantančių nepriklausomo gyvenimo. Kišasi į tą besaikę mai
šatį senos, galingos valstybės. Kitos nori pritilpti prie turtingų žemės vietų. 
Kitos nenori paleisti iš rankų turtams pasisemti šaltinių.

Anksčiau valdė, nieko neduodami, o tik imdami. Bet dabar iš visų pu
sių perša pagalbą pinigais, ginklais, net žmonėmis. Visi bijo karo, bet visi 
stengiasi erzelius, kariavimus palaikyti.

Nelengva nepasimesti, neįgrimsti į tuos svetimųjų kivirčius, nepaskęs
ti, pamiršus reikalą taupyti visas jėgas. Be to, dabar patogu naudotis gau
siomis progomis pažinti, kaip elgiamasi žmonių santykiuose laisvu metu, 
bei nepaskelbto karo metu. Tai itin brangi aiškių vaizdų gana lengvai pa
gaunama patirtis.

Be aštrių prasikišimų klaikiose naujovėse, daugiau ramaus vidurio, 
gilesnio kaupimosi į save. Aišku, savoji, savųjų tarpe vienybė visų pirma.

Kinta sveikais laikomi samprotavimai. Nesislėpkime patys, savo dar
bų neslėpkime nuo kitų, — vis vien iš šalies pastebės. Lengviau svetimo
mis akimis pamatyti savo klaidas.
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Ne žodžiais vien, kad ir tikrai gražiais, net pamaldžiais einamojo gyve
nimo kelio tikslą tenka siekti, bet nors mažytėlaičiais darbeliais tai pa- 
puoština. Savo ateičiai — senatvei nuopelnų kraitį prisirinksime ne tuo, 
kuomet ir kaip ilgai turiningai kalbėjome, bet kokius ilgus, labai nuosa
kius, besiginčydami laikraščiuose, straipsnius rašėme, bet kiek ir kokių 
darbelių yra pasisekę nudirbti.

Drąsa nelaikytina išmintimi. Laiku ateitina seniesiems į pagalbą pa
sisemti jų patirties, jų klaidoms savam gyvenime išvengti, — čia įsigilina
ma į elgsenos akstinus.

Dar nesame amerikiečiai, nors kartais drąsiai nesinorėtume ir lietu
viais save laikyti, — dėl to nei tas nei kitas pasidarai. Taip galima pakibti 
ore, nebesiekti kojomis žemės, — tai pavojinga.

Ėjo seniau atvykusieji, eikime ir mes, ar jų kelius plėsdami, jų varo
mąsias vagas gilindami, ar patys savais jau einamais kiečiau pėdą spauski-* 
me, stipriau minkime.

Tenka vis turėti .galvoje, kad atsisukus, pažvelgus į savo praeitį, ne- 
pa j austume ten savo eitojo gyvenimo kelio tuštumos, — tai yra pavojin
giau.

Čikagos akademikai skautai uoliai prisidėjo prie “Aidos“ operos pastatymo vaidinda
mi Amneris palydoves ir Egipto karius. j Tamuiaiiio nuotr^
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SKAUTAI IR PASAULĖŽIŪRA
Prof. S. Šalkauskis

Tęsinys iš 1961 m. šešto numerio

1. — Iš to, kas buvo pasakyta apie skautizmo esmę, tikiuos, 
pakankamai yra paaiškėję, kad skautizmas yra visų pirma praktiška 
dorinio auklėjimosi sistema, kurios pagrindiniai principai yra trumpai 
ir ryškiai suglausti iš vienos pusės Skauto {žodyje, o, iš antros pusės, 
Skautų įstatuose. Kaip ir kiekviena kita dorinio auklėjimo sistema, 
skautizmas negali neturėti, arba net negali nesiremti jokia pasaulėžiūra, 
kurios jis pats gali net nekurti ir neapdirbinėti. Atsakyti tad Į klau
simą, kokia pasaulėžiūra remiasi skautizmas, yra ne kas kita, kaip 
Įžvelgti Skauto Įžodyje ir Skautų Įstatuose tam tikros dorinės pasau
lėžiūros pagrindai. Jei prileistume, kad skautizmo pagrinde neglūdi 
joks dorinis pradas, tuo pačiu turėtume pripažinti, kad skautizmo 
rūmai yra pastatyti ant smėlio. Juk, norint rimtai imti skautų auklė
jimosi sistemą, reik rimtai pateisinti ir tas dorinis principas, kuris yra 
joje judinamuoju veiksniu.

O gal skautizmas tėra vien aklas kultūrinių tradicijų padaras, 
kuris negali būti pateisintas kritingos ^pasaulėžiūros šviesoje? Gal tai 
yra auklėjimo fikcija, kuri negali būti rimtai imama suaugusių jau 
žmonių? Taip galėtų pamanyti ne vienas žmogus, pažiūrėjęs abejinga 
akimi j išviršines skautizmo apraiškas ir nesigilindamas į dalyko esmę. 
Tuo tarpu, iš tikrųjų, dalykas siekia žymiai giliau, negu galima būtų 
manyti, remiantis pirmu abejingu pažvelgimu. Gen. R. Baden-Powell’is 
yra statomas pirmoje eilėje pedagogų, kurie kada nors yra rimtai 
pasidarbavę doriniam asmens išsiauklėjimui, ir sykiu pats skautizmas 
yra laikomas viena iš aukščiausių pasaulinės dorinės kultūros apraiškų. 
Šituo atžvilgiu yra Įdomus liūdymas, kuri daro apie skautizmą pran
cūzų pedagogas G. Belotas savo referate, paruoštame IV-am Tarptau
tiniam Dorinio Auklėjimo Kongresui, kuris š. m. balandžio m. 16 — 
20 d. turėjo Įvykti Romoje. „Tasai laukinio gyvenimo laisvanoris, 
kokiu kad yra skautas, sako Belot’as, pasižada laikytis garbės bei 
doros kodekso, kuris prieinamiausioje lytyje suglaudžia žmogiškąjį 
idealą, prie kokio civilizacija yra pakilusi“. (Mano pabraukta. St. Š.1).

Bet, jei galima sutikti, kad skautizmo kodeksas pasaulinės kultūros 
šviesoje yra atspindis aukščiausio žmogiškojo idealo, prie kurio pajėgė 
civilizacija pakilti, tai kitaip teks spręsti apie skautizmo idealą religinės 
pasaulėžiūros, pav., Evangelijos atžvilgiu. Pasirodys, kad, jei skautiz-

l) G. Belot, La personnalitė et les conditions de son dėveloppement dans 
la sociėtė, la famille et l’ėcole, 26 p.).
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mas ir neprieštarauja nė kiek Evangelijos dvasiai, tai vis dėlto jis yra 
jau ne atbaigiamasis, bet tik Įžengiamasis laiptas, kuris tik veda Į evan- 
geliškojo idealo pusę. Maža to, sykiu turės paaiškėti, kad kaip tik 
religijos srityje glūdi tikra skautizmo atrama panašiai, kaip kiekvienos 
tikros doros atrama glūdi religijos sankcijoje. Kad taip iš tikro yra, 
ir turėsime pamatyti, iš vienos pusės, iš skautizmo iniciatoriaus inten
cijų, o iš antros pusės, iš religinio garbės ir prievolės pamatavimo.

2. — Gen. R. Baden-Powell’is ne kartą turėjo progos visai aiškiai 
pabrėžti, kad j skautizmo pagrindą yra padėtas religinis principas. 
„Tokia organizacija, kaip mūsoji, sakė jisai, prasilenktų su savo tikslu, 
jei ji netiektų religijos jaunimui“1). Šita gen. R. Baden-Powell’io pažiūra 
tampa aiški, kai yra žinomas jo Įsitikrinimas, kad „žmogus maža tėra 
vertas, jei jis netiki j Dievą ir nesilaiko Jo Įsakymų“2). „Fundamen- 
talinė deklaracija“, kuri šitam gen. R. Baden-Powell’io įsitikrinimui 
duoda autoritetingą aiškinimą, sako dar šitaip: „Prievolė atžvilgiu į 
Dievą yra svarbiausias iš visų dalykų, būtent, tasai, kuris padaro jau
nuolį ištikimą savo principams, taurų bei lojalų, ir kuris stato iam 
prieš akis idealą ir įdiegia į širdį įsitikinimus, turinčius pražydėti gerais 
darbais“3).

Gen. R. Baden-Powell’is tą patį savo įsitikrinimą pareikšdavo ne 
kartą ir žodžiu įvairiuose pasikalbėjimuose. Taip generaliniam Belgijos 
skautų patarėjui jis yra pasakęs: „Skautas yra visų pirma tikintysis 
žmogus; atmetu bet kurį skautizmą, kuris neturi savo pagrinde 
religijos“*). 1919 m. vienoje iškilmėje gen. R. Baden-Powell’is kreipėsi 
Į kanauninką Cornette, kuris buvo atėjęs Į iškilmę su prancūzų katalikų 
skautų grupe, šitokiais žodžiais: „Gerbiamasis Kunige, aš esu dėkingas 
dangui, kad jūs esate čion atėję, nes jūs atstovaujate religiniam prin
cipui, kurį aš esu pasiryžęs padėti į savo veikalo pagrindą“5). — Po 
to, kas yra pasakyta, visai galima sutikti su J. Sevin’o pasakymu, kad 
„pagal supratimą, kurį turėjo pats iniciatorius, skautizmas yra tikėjimo 
išpažintojas“6).

Dėl šitos irgi priežasties „toje sąžinės laisvės šalyje, kuria yra 
Anglija, netikintieji neturi Įėjimo Į skautizmą“7). Tai įvyksta, būtent,

9 SFB, p. 309, pagal J. Sevin, Le Scoutisme, 27 p.
2) SFB, 228 p. pagal J. Sevin, Le Scoutisme, 27 p.
■') Masters’ Gazette, 1920 m. sausis, 16 p., pagal J. Sevin, Le Scout>sme, 45 p.
l) Master’s Gazette, 1920 m. sausis, 16 p., Tėvo Jacobs S. J. straipsnis „Ar 

skautizmas yra religingas?“, pagal J. Sevin, Le Scoutisme, 22 p.
5) Georges Goyau, Une chevalerie: Le „Scoutisme catholique“, knygoje 

„Le Catholicisme doctrine d’action“, Paris, Editions Spės, 1922 196 p.
6) J. Sevin, Le Scoutisme, 30 p.
') J. Sevin, Le Scoutisme, 30 p.
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arba net neutraliai nusistačiusių religijos atžvilgiu, kokių kad yra Pran
cūzijoje, ir kurie sukelia pas angliškuosius skautizmo iniciatorius pasi
gailėjimo jausmą1).

3. — Tas faktas, kad kai kuriuose kraštuose vis dėlto pasitaiko 
skautų, kurie yra nusistatę religijos atžvilgiu neigiamai arba tik neutra
liai, gali kartais paskatinti manyti, kad skautizmas surištas su religija 
vien pripuolamai, būtent, todėl, kad toks buvo asmeninis jo iniciato
riaus gen. R. Baden-Powell’io nusistatymas. Norint isitikrinti, kad iš 
tikrųjų taip nėra, ir kad, atvirkščiai, skautizmas yra organingai surištas 
su religijos tiesomis, dera visų pirma atsižvelgti Į tai, kad skautizmas 
yra pagrįstas aukštu doros supratimu, kuris, kaipo toks, negali nesi
remti galutinėje sąskaitoje religijos sankcija. Tiesa, norint išrodyti 
kad negali būti tikros doros be religinio pagrindo, reiktų patiekti ištisą 
filosofini traktatą, apie kuri čia kalbos negali būti. Bet mums tuo 
tarpu tereikės pasitenkinti vien keliais nurodymais, kurie, pavyzdžių 
dėliai, telies vien garbės jausmą ir prievolės sąmonę, t. y. tuos doros 
punktus, kurie taip yra svarbūs skautizmo esmei.

Teisybė reikalauja pripažinti, kad gali būti ir esti žmonių, kurie 
pasižymi kilniu garbės jausmu ir aiškia prievolės sąmone, ir kurie 
sykiu neigia religijos tiesas, t.y., tarp kitko, nepripažįsta Dievo buvimo 
ir protingos bei nemirtingosios sielos. Bet sykiu reik irgi lygiai tei
singai konstatuoti, ^kad jie pasižymi kilniu garbės jausmu ir jautria 
prievolės sąžine ne todėl, kad jie yra nuoseklūs atžvilgiu į savo prin
cipus, bet kaip tik todėl, kad jie faktinai nusideda nenuoseklumu atžvilgiu 
į savo neigiamąjį nusistatymą. Jei samprotausime bešališkai ir nuo
sekliai, nejaugi galėsime pripažinti, kad kilnus garbės jausmas yra prie- 
žastingame sąryšyje su teigimais, jog žmogus nėra sukurtas pagal 
Dievo, t. y. tobulos Esybės, panašybę, ir jog jis iš esmės nesiskiria 
nuo neprotingų gyvulių? Taip pat, jei panorėsime būti su savimi iš tikro 
tiesūs bei atviri, nejaugi galėsime manyti, kad aiški prievolės sąmonė gali 
padidėti nuo to. kad paneigsime žmoguje protingą, laisvą ir nemir
tingą sielą, kuri turi atsakyti už žmogaus veiksmus prieš savo amžinąjį 
Kūrėją ir Teisėją? Iš tikrųjų nedaug tereikia atpalaiduotos nuo prietarų 
logikos, kad galima būtų konstatuoti nenuoseklumą tų žmonių, kurie 
tikisi apsaugoti kilnų garbės jausmą, paneigę esmini skirtumą tarp 
žmogaus ir paprasto gyvulio, ir nesusilpninti prievolės sąmonės, atmetę 
protingos bei laisvos žmogaus sielos atsakomybę amžinajame gy
venime.

Šituo atžvilgiu labai įdomus yra didysis Dostojevskio kūrinys, pava
dintas „Broliai Karamazovai“. Su prigimta sau galinga dialektika Dosto-

*) Ten pat, 21 p.
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jevskis stato čia ir svarsto giliausius pasaulėžiūros klausimus, kurie neduoda 
nurimti žmogaus sąmonei. Tarp kitko, jis suveda pagrindinius pasau
lėžiūros klausimus prie šitokios samprotavimo schemos: „Jei nėra 
Dievo, nėra ir nemirtingos sielos; jei nėra nemirtingos sielos, viskas 
yra leista“. Kai yra sakoma, kad viskas yra leista, tuo pačiu yra 
suprantama, kad tokiu atveju negali būti kalbos nei apie tikrą garbės 
jausmą, nei apie tikrą prievolės sąmonę: jei viskas yra leista, žmo
giškoji asmens nuožiūra panaikina bet kurią objektyvią dorą, bet 
kuriuos dorinius principus, kurie galėtų būti privalomi žmogaus veikimui 
bei elgimuisi. Tokiu irgi atveju negalima kalbėti apie žmogaus nusidė
jimus arba nusižengimus. Tiesa, galima kalbėti apie tai, kas yra 
atskiram žmogui arba visai visuomenei naudinga arba nenaudinga, bet 
sykiu nuoseklumas negali leisti sudaryti žmonėms prievolės elgtis pagal 
savo asmeninę ir visuomeninę naudą, jei pripažinta, kad viskas yra 
leista, ir kad todėl negali būti prievolių.

Šitaip supratus Dostojevskio samprotavimo schemą, reik pasakyti, 
kad jai iš tikro negalime atsakyti nesugriaunamo nuoseklumo: jei 
nėra amžinybės prado, t. y. Dievo, negali būti ir nemirtingos sielos; 
jei nėra nemirtingos sielos, t. y. protingos bei laisvos ir tuo pačiu 
dvasinės, tai negali irgi būti ir dorinės prievolės tikra to žodžio prasme; 
kitaip tariant, tik religijos pagrindinės tiesos tegali sudaryti dorai tikrąjį 
pagrindą ir vyriausiąją sankciją.

Norėdamas išrodyti savo samprotavimo nuoseklumą ir paremti 
jį psichologiniais ir visuomeniniais motyvais, Dostojevskis prileidžia 
teigimą, kad viskas yra leista, ir genialia analize nagrinėja psicholo
gines ir visuomenines išdavas iš šito teigimo taikymo gyvenimo prak
tikai. Tuomet pasirodo, kad priėmus principą „viskas leista“, nesuga
dinta sąžinė visai savaimingu būdu protestuoja prieš jo taikymą gyve
nime bei veikime; užtat žmonės, kurie, išsižadėję sąžinės, ima šitą 
principą taikyti savo elgimosi praktikai, paverčia žmogaus gyvenimą 
skerdžiamojo galvijo kelią, kaip galima būtų interpretuoti pavadinimą 
vietos, kur vyksta „Brolių Karamazovų“ veiksmas. Žodžiu tariant, 
Dostojevskis su visa genijaus galybe išrodo, kad principas „viskas 
leista“ yra taip ar šiaip nepriimtinas žmogaus gyvenimui; o jei taip, 
tai reik prileisti, kad Dievas yra, kad žmogaus siela yra nemirtinga, ir 
kad žmogaus dora remiasi galutinėje sąskaitoje šitos nemirtingos sielos 
atsakomybe prieš amžinuosius Dievo įstatymus.

Sakau, nėra galimybės vienos paskaitos ribose išnagrinėti nors 
kiek pakankamai paliesto čia klausimo apie doros priklausomybę nuo 
religijos. Bet jau to, kas pasakyta, pakanka, kad galima būtų spręsti, 
kad religijos pripažinimas ir nuoseklus ios pritaikymas gyvenimui 
bei veikimui negali nestiprinti garbės jausmo ir prievolės sąmonės, ir
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kad, atvirkščiai, religijos neigimas negali neardyti ir šito jausmo ir 
šitos sąmonės. Štai kodėl skautizmas, kuris iš dorinių veiksnių ypa
tingai išskiria savo reikalams garbės jausmą ir prievolės sąmonę, negali 
nesiremti religijos tiesomis ir netaikyti jų nuosekliai savo praktinio 
dorinio auklėjimo sistemai. Todėl irgi galima sutikti su J. Sevin’u, kai 
jis sako, kad „skautizmui esminis dalykas yra būti praktiškai tikinčiam 
bei religingam“1). Tokiu būdu skautizmas turi religijoje savo šaltini ne 
tik atsižiūrint į jo iniciatorių intencijas, bet ir į principus, kuriais jis 
galutinėje sąskaitoje remiasi.

Ir nejaugi, kitaip esant, skautas galėtų dėti į savo garbės pažadą 
ištikimumą Dievo įsakymams? Skautas nemėgsta tuščių žodžių ir, 
duodamas pažadą, rimtai jį supranta. Tuo tarpu savo pažadą jis 
pradeda garbės pasižadėjimu dėti visas pastangas prievolėms atlikti 
atžvilgiu i Dievą. Skautizmas perdėm būtų melas ir hipokrizija, jei 
šitas pirmasis pažadėjimas teturėtų vien fiktyvinės, arba tariamosios 
reikšmės.

4.—Remdamasis galutinėje sąskaitoje religijos tiesomis, skautizmas 
vis dėlto nesiremia viena kuria tikyba. Todėl skautu gali būti lygiai 
katalikas ir protestantas, krikščionis apskritai ir žydas. Žodžiu tariant, 
visos tikybos, kurios pripažįsta pagrindines religinės pasaulėžiūros 
tiesas, t. y. Dievo buvimą, sielos nemirtingumą ir laisvą valią, sutaria 
su tuo skautizmo pasaulėžiūros minimumu, kuris yra privalomas 
visiems skautams. Priėmus šitą pasaulėžiūros branduolį, palieka dar 
didelis tikybinės laisvės plotas, kuriame kiekvienam skautui leidžiama 
laisvai apsispręsti pagal savo tikybos reikalavimus. Ogi pats skautizmas 
eina savo smulkesniame išsivystyme kultūrinio auklėjimo pakraipa, 
kuri yra priimtina visoms tikyboms. Tokiu būdu, dėdamas į savo 
išsivystymo pagrindą bendruosius prigimtosios doros principus, skau
tizmas tampa plačiai priimtina praktine dorinio auklėjimo sistema. 
„Skautų įstatymas, sako anglų vyskupas Butt’as, sudaro tvirčiausią 
pagrindą, ant kurio kiekviena tikyba gali statyti antgamtinį auklėjimą. 
Ir jame nėra nieko keistino: pakanka jisai praktikuoti krikščioniškosios 
dvasios prasme“.2)

Taigi pasirodo, kad kilnusis religinio gyvenimo idealas, kuris 
glūdi doros pagrinde, yra visiems skautams bendras ir įvairioms 
tikyboms priimtinas. Bet šito idealo išvystymas dogmatiniame moksle 
paliekamas kiekvienos tikybos kompetentingiems organams, ogi kiek
vienam skautui—laisvas apsisprendimas pagal savo tikybos reikalavimus.

1) Le Scoutisme, 26 p
2) J. Sevin, Le Scoutisme 48—49 p.
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Šita prasme skautams paliekama plati laisvė ir sykiu rekomenduojamas 
kuo didžiausias tolerantingumas.

Trečioji iš Bendrųjų Taisyklių, liečianti religinio skautų gyvenimo 
tvarką, yra skautizmo iniciatoriaus nusakyta šitokiu būdu: a) Yra 
laikoma faktu, kad kiekvienas skautas priklauso prie vienos kurios 
tikybos ir prisilaiko jos taisyklių, b) Kai būrys susideda iš vienos 
tikybos narių, yra pageidaujama, kad skautininkas nustatytų kulto 
apraiškas ir pamaldų tvarką susitarimu su būrio kapelionu arba šiaip 
jau su bažnytine vyresnybe, c) Kai būrys susideda iš skautų Įvairių 
tikybų, privalu kiekvienas paraginti prisilaikyti nuosavos tikybos taisyklių 
ir nedera daryti bendrų pamaldų. Stovykloje kasdieninė malda arba 
savaitinės pamaldos turi būti paprasčiausios ir dalyvavimas jose — 
neprivalomas.1)

Gen. R. Baden Powell’is sąmoningai yra palikęs daug laisvės 
religinio skautų gyvenimo tvarkymui, kad Įvairios skautų grupės, 
susidariusios iš vienos tikybos narių, galėtų gyventi daug pilnesniu 
religiniu gyvenimu, kaip kad tada, kai skautų būriai susidaro iš Įvairių 
tikybų narių. Reik juk žinoti, kad, jei Skautizmo Tėvas nustato vien 
tam tikrą pasaulėžiūros minimumą, privalomą visiems skautams, tai 
šitokis bendras reikalavimas dar toli gražu nereiškia, kad jis laiko 
žmogui pageidaujama prisilaikyti gyvenime religijos minimumo ir 
nesistengti išplėsti religinio gyvenimo iki maksimalinio teorinio bei 
praktinio pilnumo. Jis tik šitų uždavinių nestato skautizmui, kaipo 
tokiam, laikydamas pakankamu praktinio skautiškojo auklėjimo reika
lams tą pasaulėžiūros minimumą, kuris buvo anksčiau nusakytas. Bet, 
jei šitas praktinis dorinis auklėjimas gali būti paremtas pilnesniu 
religiniu gyvenimu, tai, skautizmo iniciatoriaus supratimu einant, šitokis 
papildymas tegali būti vien pageidaujamas.

Taip statydamas religijos klausimą, skautizmas tampa ne tik 
religijos parama, pats jąja remdamasis savo doriniame nusistatyme, 
bet—ir religinio tolerantingumo mokykla: čia, būtent, yra toleruojamas 
priemonių įvairumas, nors yra priimtas vienas bendras idealas. Panašiai 
yra ir su skautizmo nusistatymu tautybės atžvilgiu. Būdamas dorinio 
auklėjimo sistema, skautizmas yra sykiu ir stiprus tautinio auklėjimo 
veiksnys. Jis yra per daug realus ir praktiškas, kad galėtų nematyti 
tautybėje teigiamo veiksnio, nors ir individualizuojamo pagal atskirų 
tautų gyvenimo aplinkybes. J. Sevin’as net griežtai teigia, kad skau
tizmas yra ne kas kita, kaip platus tautinio auklėjimo užsimojimas, 
ir kad toks kaip tik buvo gen. R. Baden-Powell’io noras, būtent:

*) Negriežtas vertimas pagal J. Sevin, Le Scoutisme, 20—21 p.
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„pakelti rasė, užtikrinti krašto ateitis, apsaugoti rytojaus žmonės, kol 
nėra dar per vėlu“.1)

Bet, jei skautizmas yra tautinio auklėjimo užsimojimas, tai šitas 
faktas toli gražu nereiškia, kad jis turi iš esmės nors mažiausi palinkimą 
į šovinistinį nacionalizmą, kuris būtų agresyvus kitų tautybių atžvilgiu. 
Ketvirtasis Skautų Įstatų punktas yra to universalinio altruizmo 
išraiška, kuri nėra pripuolama skautizmo esmei: skautas, sakoma 
jame, yra draugas visiems ir brolis kiekvienam kitam skautui, nežiūrint 
to, prie kokios socialinės klasės šis priklauso. Žodžiu tariant, visuotinio 
altruizmo jausmai verčia skautą pergalėti savyje nepateisinamus bet 
kurio ekskliuzivizmo polinkius, t. y. ir socialinio, ir tautinio, ir religinio 
ir 1.1. Tuo pačiu skautizmas tampa socialinės, tautinės ir religinės 
taikos veiksniu, arba, mažiausia, tuo veiksniu, kuris Į luomų, tautybių 
ir pasaulėžiūrų sąspyrį Įneša garbingos kovos principus, pagrįstus 
džentelmeniškuoju garbės supratimu. Ir čia skautizmas pasirodo sveiku 
protestu prieš tuos metodus, kuriuos vartoja dabartinis paskendęs 
praktiškajame nihilizme pasaulis.

5. — Neatsakyčiau pilnai į pastatytąjį šiai paskaitai klausimą, jei 
praeičiau patylomis skautizmo santykius su krikščionybe. Todėl, eida
mas prie galo, turiu ir apie tai šį tą pasakyti. Reik čia visų pirma 
žinoti, kad į tą tejistinės pasaulėžiūros minimumą, kuriuo principialiai 
ir oficialiai remiasi skautizmas, krikščionybės esmė neįeina. Skautiz
mas, būtent, pripažinęs Dievo buvimą ir Jo įsakymus, stengiasi, kiek 
galėdamas, apsiriboti prigimtųjų doros dėsnių sritimi, kad tuo pačiu 
galėtų pasidaryti priimtinas didžiausiai žmonių daugumai. Užtat visai 
kitaip yra su tomis autonomingomis skautų grupėmis, kurios susidaro 
iš vienos kurios krikščioniškosios tikybos narių. Tuomet krikščioniš
kosios pasaulėžiūros tiesos yra su visu nuoseklumu kuo plačiausiai 
taikomos skautiškojo auklėjimosi reikalams. Pav., belgų skautai su 
visu nuoseklumu praveda skautų veikime katalikiškosios tikybos prin
cipus. Apskritai net yra pripažįstama, kad skautai katalikai yra žymiai 
prisidėję prie skautiškųjų tradicijų išdirbimų ir prie skautiškojo judėji
mo išsivystymo. Katalikų Bažnyčia, matydama skautizme teigiamąjį 
dorinio auklėjimosi pagrindą, atremtą į prigimtuosius doros dėsnius, 
aprobavo net šitą kilnų judėjimą, taip kad „oficialiai skautų organi
zacija yra pasidariusi viena susibūrimo lytimi, patariama jauniems 
katalikams“-).

Bet vis dėlto ne šitame organizaciniame santykiavime glūdi tai, 
kas yra reikšmingiausia skautizmo santykiuose su krikščionybe.

‘) J. Sevin, Le Scoutisme, 6 p.
2) J. Sevin, Le Scoutisme. VIII p. Mano pabraukta, — SL Š.
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Reikšmingiausias, būtent, yra tasai dorinis skautizmo nusistatymas, 
kuris yra jaktinai ne kas kita, kaip prigimtoji įvada į krikščio
niškosios doros žydėjimą. Galima net pasakyti, kad visi charakteringi 
krikščioniškosios doros bruožai randa skautizme atatinkamus dorinius 
polinkius, kultūriniu būdu motyvuojamus. Tiesa, šitie polinkiai, reiš
kią, G. Belot’o pasakymu, aukščiausią žmogiškąjį idealą, prie kurio 
yra pakilusi civilizacija, teužbrėžia vien prigimtąją pakraipą j tą dieviš
kąjį idealą, kurį su visu skaidrumu piešia Evangelija ir krikščioniškasis 
asketizmas, pav., šv. Pranciškaus Asižiečio „gėlelės“. Vis dėlto tam 
tikras atatikimas tarp skautizmo dorinio kodekso ir evangeliškosios 
asketikos yra labai reikšmingas.

Kad galėtume įsitikrinti, imkime keletą pavyzdžių. Jei ieškotume 
visų pirma, kas yra reikšminga doriniame krikščionybės gyvenime, tai 
turėtume taip ar šiaip įsitikinti, kad krikščioniškoji dora stato pirmoje 
vietoje įsakymą mylėti Dievą ir tuč tuojau reikalauja šitą įsakymą 
papildyti antruoju įsakymu mylėti savo artimą, kaipo patį save. Skau- 
tizmas stato pirmoje vietoje reikalavimą atlikti savo prievoles atžvilgiu 
į Dievą ir vyriausybę ir paskui reikalauja tiekti pagalbą savo artimui 
visose aplinkybėse. Krikščioniškasis reikalavimas mylėti Dievą ir 
savo artimą suima į save skautizmo reikalavimus, nes mylėti yra 
daugiau negu atlikti savo prievoles arba patarnauti savo artimui.

Toliau, galima pastebėti, kad krikščioniškosios doros žydėjimas 
ypatingai pasireiškia herojiškame praktikavime tokių evangeliškųjų pa
tarimų, kokiais yra neturto, klusnumo ir vienuoliškosios skaistybės 
patarimai, ir kurie sudaro vienuoliškojo asketizmo pagrindą. Skautiz- 
mas savo išvidiniu nusistatymu kaip tik eina šita pakraipa, nors nenu
eina taip toli, kaip siekia evangeliškieji patarimai. Skautizmas, būtent, 
priešinasi godumui ir pratina prie išmintingo ir ekonomiškojo atsine- 
šimo prie turtų, kurių įsigijimas turi būti atremtas į darbą; reikalauja 
tam tikro klusnumo ir tuo pačiu išdirba jaunime klusnumo drausmę, 
ir pagaliau griežtai reikalauja nuo jaunimo skaistybės mintyse, žodžiuose 
ir veiksmuose. Žinoma, skautizmas neturi savo tikslu padaryti iš jau
nuolių asketus tikra to žodžio prasme. Čia tėra reikšminga vien tai, 
kad skautizmo doriniai reikalavimai ne tik sutaria su krikščioniškąja 
etika, bet yra dargi savo rūšies įvada į tą „vidaus gyvenimą“, kuris 
sudaro krikščioniškojo asketizmo esmę.

Nemažiau reikšminga yra ir tai, kad skautizmas turi bendrų 
bruožų ir su pranciskanizmu. Šv. Pranciškus Asižietis, tasai evange. 
liškosios dvasios žygininkas, ne tik buvo gailestingas gyvuliams, kaip 
to nori anglų skautai, bet ir matydamas Dievą gamtoje, mylėjo aug
menis ir gyvulius, kaip to nori prancūzų katalikų skautai. Pranciska- 
nizmas dvasioje buvo net žymiai didesniame laipsnyje ir gamtos mei-
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lės ir gailestingumo gyvuliams ir to džiaugsmingo jaunatvės nusiteikimo, 
kuris taip yra savas šventiesiems žygininkams. Ir šituo atžvilgiu skau- 
tizmas yra ne naujas apreiškimas, bet tik atspindis tų antgamtinių 
laimėjimų, kurių buvo atsiekę jau viduramžiais pranciskanizmo žygi- 
ninkai. Taip aukščiausias prigimtosios dorinės kultūros laiptas pasi
rodo dar kartą esąs vien religijos laimėjimų prieaugyje. Tuo, žinoma, 
nepaniekinama šitos kultūros, bet tik nustatoma tikra perspektyva tarp 
dorinio ir religinio gyvenimo. Šitoje perspektyvoje kaip tik aiškėja, 
kad skautizmas visu savo nusistatymu eina aukščiausių dorinių laimėji
mų pakraipa, nors ir nėra asketizmo mokykla tikra to žodžio prasme.

Iš tikrųjų, kaip buvo jau anksčiau pakankamai nusakyta, skau
tizmas yra jaunimui dorinio žygiškumo mokykla ir tuo ne tik atmena, 
bet ir yra krikščioniškojo viduramžių riteriškumo atgimimas. Čia 
vėl matomas dar vienas išvidinis santykis, kurio yra ‘tarp skautizmo 
ir krikščionybės. Taip ar šiaip, skautizmas yra krikščioniškosios kul
tūros padaras jau todėl, kad jis yra suplanuotas įsitikinusio krikščio
nies ir pagrįstas doriniu kodeksu, kuris nuosekliai, nors ir iš tolo 
veda prie evangeliškosios etikos. Todėl irgi nėra pripuolamas ir 
sąryšis tarp skautizmo ir krikščioniškojo riteriškumo: skautizmas, kaip 
sakyta, yra šito pastarojo savotiškas atgimimas, pritaikytas prie mūsų 
gyvenimo aplinkybių.

Baigdamas savo išvadžiojimus, norėčiau prie šios progos dar 
padaryti keletą pastabų apie skautiškojo judėjimo reikšmę mūsų 
tėvynei. Man bent yra neabejotina, kad Lietuvos skautai galėtų 
pasidaryti jaunuoju avangardu tolimesnėje mūsų valstybinio, tautinio 
ir dvasinio atgimimo eigoje, jei sugebėtų tinkamai susiorganizuoti ir 
prisitaikyti prie mūsų gyvenimo aplinkybių. Principialiai reik pripa
žinti, kad toje praktinio auklėjimosi pakraipoje, kuria eina skautizmas, 
yra kaip tik labai daug davinių įsigyti tai, ko mūsų tautai šiuo laiku 
stinga. Nesenai turėjau progos paliesti klausimą apie lietuvių tautos 
ugdymo uždavinius1). Kai dabar tenka man lyginti tai, kas yra siek
tina mūsų tautos ugdyme, su tuo, ką gali patiekti skautizmo judė
jimas tarp Lietuvos jaunimo, turiu pasakyti, kad beveik kiekvienam 
mūsų tautinio auklėjimosi uždaviniui kas nors atatinka skautizmo 
sistemoje.

Mums, pav., reikalingi yra tokie tautos nariai, kurie būtų pilnu
tiniai žmonės. Tuo tarpu, kaip galima išauklėti pilnutinis žmogus 
nenormaliose miestiškosios kultūros aplinkybėse, kur labai dažnai 
auklėjimas bei lavinimas yra suprantama, kaipo knygiškas mokymas, 
atitrauktas nuo gamtos ir realaus gyvenimo ir todėl neduodąs prak-

’) ž. Židinys, 1926 m. 3 Nr.
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tinio dorinio išsiauklėjimo? Skautizmas kaip tik gali duoti, kas čia 
yra reikalinga. Tai, žinoma, nereiškia, kad jis gali atstoti mokyklini 
lavinimą, arba net jaunimo lavinimąsi rateliuose, bei užtat tai reiškia, 
kad jis gali sėkmingai papildyti ir vieną ir antrą, vesdamas jaunimą j 
platų gamtos pasauli ir versdamas jį, iš kitos pusės, daryti praktinius 
doros žygius tarp žmonių.

Mums, toliau, reikalinga yra tikra tautos vadovybė, į kurią įeitų 
iš tikro geriausieji žmonės, kurie garbingai sugebėtų vadovauti 
demokratinėms masėms. Skautizmas, kaip buvo savo laiku sakyta, 
jau tuo ruošia būsimų vadų, kad moko, jaunimą drausmingai paklusti 
įstatymams ir principams, nes tik tas sugeba tikrai vadovauti, kas 
sykiu sugeba pats būti klusnus. Taigi, kaip sakyta, vadas glūdi kiek
viename skaute, vertame šito vardo.

Nemažiau mums yra svarbus šeimyninio auklėjimo klausimas, 
nes, nesutvarkius tinkamai šito klausimo, negalima tikėtis tikros kul
tūrinės pažangos mūsų krašte. Skautizmas' ir čia padeda gerą pradžią, 
mokydamas, kad skauto prievolės prasideda šeimynoje. Tokiu būdu 
bendras skautizmo lojalumas pasireiškia jau šeimynos atžvilgiu ir tuo 
pačiu skautizmas auklėja jaunime būsimus gerus šeimynos tėvus. Be 
to, skautizmas sugeba papildyti tą dorinio auklėjimo stoką, kuri dėl 
kokių nors priežasčių susidaro šeimynos gyvenime, — nekompromi
tuodamas net šeimyninio gyvenimo reikšmės.

Pagaliau visos pageidaujamos mums žymės, nuo kurių pareina 
kultūrinė mūsų pažanga, taip ar šiaip išsivysto sąryšyje su praktine 
skautiškojo auklėjimo sistema. Skautas yra pratinamas tiksliai, aku- 
ratiškai, sumaniai ir gerai atlikti bet kurį darbą, įsigijus iš pradžių 
tam tikrų techninių žinių. Tuo pačiu jis yra ruošiamas lemtai orga
nizuoti tiek savo profesinį, kiek ir visuomeninį darbą. Skautas, kaip 
galėjome savo laiku įsitikrinti, yra iš esmės visuomenininkas, kuriam 
nėra svetimas nei drausmingumas, nei teisėtumas, nei solidarumas. 
Žodžiu tariant, tikras visuomeniškumas yra neatskiriamoji skauto 
žymė, t. y. ta žymė, kuri taip yra pageidaujama mūsų žmonėms.

Labai svarbu yra dar tai, kad skautizmas išvysto jaunime laisvą 
iniciatyvą ir drąsų užsimojimą gyvenimo žygiuose ir šiaip jau veikime. 
Skautizmas kaip tik stengiasi lavinimąsi bei auklėjimąsi paremti sava
rankiškuoju jaunimo veiklumu, kad jis Įprastų savo pajėgomis stebėti, 
mąstyti, apsispręsti, veikti, žodžiu tariant, vaidinti aktyvią rolę savo 
išsilavinime bei išsiauklėjime ir dargi aplinkybėse, kurios reikalauja 
tikros iniciatyvos ir kultūrinio kuriamojo užsimojimo. Tad ir šituo 
atžvilgiu skautizmas galėtų auklėti mūsų jaunime ypatybes, kurių 
mums taip trūksta ir kurios sykiu taip yra mums pageidaujamos.
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GYVENIMO KLYSTKELIUOSE

Vytautas Kasniūnas

(Santrauka iš pareikštų minčių Vasario 16 d. proga)Štai grupė akademikų susibūrėme minėti Vasario 16 d. Jei imtumėm skirstytis profesijomis, turbūt rastume, kad šiame būryje jos veik visos atstovaujamos. Tad norėtųsi pasidalinti mintimis ir pasižiūrėti į nūdieni mūsų pagrindinių tikslų siekimo kelią.Jei imtumėm grupuotis, turbūt ir čia, savo tarpe greitai sudarytumėm tris būrius, pavadinkime jas partijomis, nes jos mūsuose taip madoje.Vieni sudarytų optimistų grupę, kiti pesimistų, o kiti vidurį tarp abiejų. Tokie, kurie gali pasakyti, ak, dėl manęs vistiek, man nesvarbu, tokių čia nėra, ir iš viso jie į bet kokius minėjimus neina, nes užimti namuose pinigų skaičiavimu, svorio numetimo reikalais, bei savo asmeninės gerovės planų kūrimas. Pesimistai yra dirbančiųjų eilėse, bet slėgiąs vidinis slogutis nesukelia juose entuziazmo ir jų veiklą būtų galima apriboti dairymusi į šalis.Lieka pirmutinė grupė. Čia grupuojasi mūsų smegenynas, entuziazmo žmonės, suprantą savo paskirtį. Jų grupėje, be abejo, pirmose eilėse stovi ir skautai akademikai.Kad mūsų tautinis gyvenimas nuo 1949 m. vasario 16 d. iki šios pasikeitė, kad nebėra to dinamizmo ir polėkių, užtenka tik perversti laikraščių puslapius ir vaizdas bus aiškus. Čia pat, žinoma, galima atvirai pasakyti, kad ir daugumas mūsų laikraščių nesurado savęs, nesuprato mūsų uždavinių ir nesugebėjo bei nesugeba būti tuo kelrodžiu, kokiu turėtų būti. Mažakraujystė žodžiuose, savižudybė straipsniuose. Savo grupės interesai jiems aukščiausias dievaitis. Užtenka tik paminėti Jaunimo Kongresą sku- piai aprašytą ar nutylėjimą tokių didelių dalykų, kaip pavyzdžiui suruoštų Antano Olio vadovautos Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos kelių Kongresų Washingtone, apie kuriuos buvo mirtinai tylima. Šiandien Kruš- čiovo nusičiaudėjimas randa vietos pirmuose puslapiuose, o jauno lietuvio intelektualo moksliniai laimėjimai paminimi keliomis eilutėmis arba visai nutylima. Jei lietuvis studentas pirmuoju baigė Loyolos medicinos universitetą ir dar tokiame jauname amžiuje pirmą kartą visoje universiteto gyvenimo istorijoje, vieni redaktoriai šią žinutę numetė krepšin, o kiti iš straipsnio tik keliom eilutėm tepaminėjo. Jei dar savas, tai priimtinesnis, bet jei ne, ne tų politinių ar visuomeninu įsitikinimų — krepšin metama.O pašūkauti dažnas moka ir rėkia, gelbėkite, duokite skaitytojų, skaitykite ir remkite.Bet šiuose kadugynuose yra ir gražių rožių, puikių laikraščių ir žurnalų, kurie yra gražieji mūsų gyvenimo deimantai.Prisiminėm mūsų dabartinę spaudą vien tik dėl to, kad ji yra mūsų gyvenimo žibintas, kad į ją sudėtos mūsų didžiosios viltys.Kai sustojame ties jaunimo problemomis, pirmiausia susiduriame su aplinkybėmis, kurios veikia mūsų didžiųjų užsimojimų nenaudai. Pirmoji16
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ASS pirmininkas fit. R. 
Korzonas padeda vainiką 
prie Žuvusiųjų už Lietu
vos Laisve paminklo Či
kagoje.

J. Tamulaičio nuotr.

— svetima aplinka, griaudžianti perkūnais. Antroji — mokyklinė sistema, 
kuri nepajėgia paruošti jaunuolį tiek intelektualiai, tiek dvasiniai, kiek 
buvusios mokyklos Nepriklausomoje Lietuvoje bei kituose Europos kraš
tuose. Ir kai toks neparuoštas jaunuolis atsiduria universitete, kur dau
gumoje mokslas yra aukštai pastatytas, supliuška kaip burbulėlis.

Neigiamą įtaką daro ir modernusis menas, arba tiksliau pasakius jo 
apraiškos netinkamas supratimas. Susivelti plaukus, užsiauginti barzdą, 
užsidėti purvinus batus ir vaizduoja bytniką, tai dar nereiškia modernio
jo meno atstovavimą ir jo pasisavinimą. Kas blogiausia, kad jie, save pasi
vadinę genijais ir bešūkaują, jog esą likę niekeno nesuprasti, kartais ima 
griauti pagrindus ant kurių mes stovime. Jiems Maironis, kaip neseniai 
pasakė vienas save vadinąs moderniuoju poetu, yra tik saldainių dėžutė. 
Čia neštoj u prieš modernizmą ir jo dailės, literatūros kryptis, bet prieš 
tuos, kurie valandomis išstovi prie veidrodžio, kad tik kitaip negu kiti at
rodytų, kuriems tėvynė ir lietuviškumas tik tėvų nuodėmės išdava. Ir kas 
blogiausia, kad jie knaisiojasi po žemę, save laiko išrinktąja klase. Tiesa, 
mes turime aukštos kultūros žmonių modernistų tarpe, tiek literatūroje, 
tiek dailės mene, kurie yra verti aukštos pagarbos ir savo formomis kaip 
tik stengiasi iškelti mūsų liaudies meną, liaudies dainas. Jais mes didžiuo
jamės, jų parodas lankome, jų ir literatūrą skaitome.

Tad šiuose moderniojo meno sukūriuose kaip tik turime stengtis at
skirti tikrąjį grožį nuo pseudo. Ir reikia pasidžiaugti, kad skautai akade
mikai tai vienur, tai kitur yra suruošę eilę puikių dailės parodų, literatū
ros vakarų.

Veikdami akademikų tarpe, norime turėti narius, sugebančius netik 
gerai kalbėti lietuviškai, bet taip pat laisvai reikšti savo mintis raštu. O 
čia ir yra ta geležinė uždanga, kurią peršoka tik didžios galios ryžtuoliai. 
Šeimos neparuošia jaunuolių šiam uždaviniui, o lituanistinė mokykla, tu-
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rėdama savaitėje tik vieną darbo dieną ir nenorinčius ją lankyti vaikus, 
negali įstengti jų išmokyti. Mokytojai pavargo, išsisėmė, jų idealizmas ir 
darbas didelis, ir dažnai klausiame, kas ateis juos pavaduoti, jiems padėti?

Viliamės ir laukiame. Yra ir daug prošvaisčių ir tikimės, kad spindu
lių sušvitimo sulauksime vėliau, nes daug studentų lanko Lituanistinį Pe
dagoginį institutą. Jūsų dalis esate tėvai, kiti kursite lietuviškas šeimas ir 
susidursite su tais pačiais sunkumais.

Gera užsibrėžti plačiai, norint paruošti vaikus, kad jie domėtųsi ir ak
tyviai dalyvautų lietuviškoje veikloje, kad jie skaitytų knygas ir išmoktų 
gražiai valdyti plunksną. Bet čia jau bus mūsų siekimų idealas.

Pats pagrindas, nuo kurio negalima nė žingsnio atgal žengti — tai jau
nuolio taurus lietuviškos dvasios užgrūdinimas. Kad viso jo gyvenimo sie
kime būtų lietuvybės išlaikymas.

Ant. Olis pasakojo, kad jis pamėgo lietuvybę iš pamotės pasakojimų 
apie Lietuvą, jos didvyrius, istoriją. Bankininkas Jonas Brenza sako, — 
gelbėjo diržiukas. Neskaitysi Lietuvininkų Vienybės, žinai, gausi kailiukan.

Optimizmo daug, bet reikia darbininkų. Skautų akademikų veikla žy
mi, užsimojimai platūs. Iš jūsų ypatingai daug tikimasi. Mūsų skautų or
ganizacijai akademikai skautai daug padeda. Bet jei jūs, kurie neturite 
didesnių įsipareigojimų, sakykime, ateitumėt talkon globoti skiltis. Tikė
kite, paruoštumėt skiltininką, gražiai skiltį sutvarkytumėt ir skautų veik
la pagyvėtų ir jų eilės padidėtų. Darbo ir įsipareigojimų, rodos, nedaug, 
bet vaisiai būtų gražūs.

Susirinkę minime skaudančias savo veiklos vietas ir ryžtui pasiruo- 
šiame, ypatingai šiuo laiku, kada minime Maironio metus, kada kitais me
tais švęsime skautų jubiliejaus metus.

Jei šiandien, minint Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 44 metus, 
nebeskamba Kaune, Karo Muziejaus bokšte Amerikos lietuvių padova
notas Laisvės varpas ir neskleidžia savo garsus: “O, skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”, mes skambinkime 
ir skleiskime šiuos garsus. Jei šiandien negalime sustoti prie Nežinomojo 
Kareivio kapo ir jam pagarbą aiduoti, nešiokime širdyje paminkle įrašy
tus žodžius: “Per amžius budėję, laisvę laimėjom per aukas ir pasišventi
mą”...

Jei šiandien tautinė dvasia slopinama tėviškės krašte, mes būkime tie 
lietuvybės gaivintojai ir lyg vaidilos, pasiėmę kankles skambinkime ir 
skleiskime lietuvybės dvasią.

Klyskime į tėvynę mintimis dienos kelyje keliaudami ir nakties sap
nuose sapnuodami. Keliaukime į Kernavę, į Mindaugo sostinę pirmųjų 
valstybės dienų kūrimu pasigrožėti, sustokime Gedimino pilyje Vilniaus 
vaizdais pasidžiaugti bei prie Aušros Vartų maldoje pasiguosti, išeikime 
aplankyti piliakalnių ir milžinkapių ir pasižadėkime būti dvasios milži
nais, žuvusio partizano ir to kankinio Sibiro tremtinio vietoje šimtus nau
jų ąžuolų išauginti.

Ir kai grįšime iš minčių kelionės ir pasakų šalies, iš krašto, kur viską 
burianti daina skambėjo, atsiminkime, kad mes esame pasižadėję savo 
kenčiančiai motinai Lietuvai...

Tad, Dieve, mums padėk!
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KUR DINGO MŪSŲ ETIKETAS?

Visoje žmonijos istorijoje randami laikysenos — elgesio įstatymai.Keičiantis civilizacijos kultūriniams centrams, laikysenos sąvoka irgi kito. Bet, nežiūrint kuriame istorijos laikotarpyje vdiksmas vyko, to laikotarpio priimta elgesio forma turėjo būti visų vykdoma ir prisilaikoma. Ta forma apėmė visus gyvenimo veiksmus, nustatydama kaip kam priderėjo rengtis, kas kam turėjo lankstytis, ir net paskirdama gyvenamą vietą ir būdą.Šiais laikais mūsų gyvenimo laikysena vadinama etiketu. Tas žodis kilęs iš prancūzų “etiquette” ir reiškia bilietą arba etiketę. Kaip matome, pats žodis lyg duoda leidimą dalyvauti visuomenėje, ir būti tos visuomenės pilnateisiu nariu. Pagrindinė etiketo reikšmė reikalauja iš žmogaus atsižvelgimo į kitus — nusako kaip reikia laikytis kitų žmonių aplinkoje neužgaunant ar neįžeidžiant jų jausmų bei garbės.Etiketo supratimas ir vykdymas smarkiai skiriasi tarp įvairių pasaulio tautų. Net ir vienoje tautoje etiketo praktika keičiasi tarp įvairių išsilavinimų ar finansinio pajėgumo žmonių. Dar ir šio šimtmečio pradžioje išsilavinęs žmogus privalėjo mokėti ir laikytis etiketo dėsnių. Aukštesnėse mokyklose, universitetuose, o ypač namuose, tas buvo mokinama kaipo vienas iš pagrindinių, gyvenimui reikalingų, dalykų.Atominio šimtmečio visuomenė irgi turi savo etiketo standartus. Jų žinojimas ir praktikavimas buvo ir tebėra pasisekimo pagrindas bet kokioje gyvenimo šakoje.Deja, šių dienų mokyklos nebepajėgia etiketo mokinti — laikas yra sunaudojamas vis didėjančiam techniškajam specializavimui. Namuose, gyvenant Amerikoje, grįžus iš sunkaus ir įtempto darbo, tėvams nebėra noro bei jėgų kreipti dėmesį į vaikų lavinimą. Ir taip, mūsų karo ir bėgimo chaosų blaškomoje kartoje, etiketas virto negirdėtu dalyku, kurį, gal būt, dar vienas kitas šiek tiek praktikuojame santykiuose su darbdaviais, bet ne su savo bendradarbiais profesijoje ar organizacijoje, lyg manydami, kad jiems parodyti mandagumą būtų savęs pažeminimas.Jusdama tą trūkumą mūsų organizacijoje ir ieškodama priemonių mus visus suvesti į artimesnius santykius, noriu panagrinėti etiketo klausimus, liečiančius organizacinį gyvenimą. Pradedant su šiuo numeriu, talpinsiu seriją etiketą liečiančių straipsnelių “Mūsų Vytis” puslapiuose. Visas seses ir brolius kviečiu prisidėti prie šio skyrelio idėjos ugdymo, papildant patiektas mintis savo patarimais, komentarais ir straipsniais. Sesė Lūyda
1. Laikysena SueigoseKaip sueigą pravesti yra jau nusistovėjusi tvarka mūsų tradicijose, todėl to neaiškinsiu. Šį kartą bandysiu panagrinėti ir atkreipti dėmesį į dalyvių laikyseną sueigų metu.Paklauskime savęs ko mes einame į sueigas? Kiekvienas turime kitokią priežastį. Vieni ateiname pasiklausyti prelegento kalbos, kiti gal
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pasižiūrėti ką mūsų organizacija veikia ir planuoja, o treti tik ateiname susitikti ir pasikalbėti su pažįstamais ir linksmai praleisti vakarą mokslo draugų tarpe. Bet tai juk nesvarbu. Svarbu tik, kad mes turime norą sueigose dalyvauti, todėl ir stenkimės jas padaryti tokias, kad ir sekantį kartą su malonumu į jas ateitume.Atėję į sueigas pradėkime oficialią dalį tvarkingai ir laiku. Pirmiausia — nevėluokime. Turėkime bent pagarbos tiems, kurie atėjo laiku ir neverskime jų dėl mūsų nepunktualumo gaišti laiką. Tvarkingai visi už- imkime vietas, o nestovėkime pakampiuose pasakodami senus anekdotus — jiems bus daug laiko po sueigos. Nesistenkime sėsti tik su draugais. Pasimainykime ir pažinkime kitus mūsų organizacijos narius, tada bus visiems įdomiau ir nė vienas nesijausime išskirtas.Kuomet sueiga prasideda, savi pasikalbėjimai turi būti tuojau pabaigti. Sukaupkime dėmesį tiems, kuriuos mes patys esame išrinkę vesti mus akademišku keliu.Pradžioje sueigos valdyba pakviečia vieną asmenį sueigos pravedimui. Kartais net juokinga, kaip sunku .gauti žmogų sekretoriavimui! Rodos, visi mokame rašyti, todėl nematau jokios priežasties atsisakinėjimams, ne- ūžirint ar turime jau du daktaratus ar tik pradedame studijas. Juk esame vienos bendros organizacijos nariai, tad ir nebandykime išsiskirti.Būti pakviestam dalyvauti bet kokioje komisijoje turėtų visiems būti garbė; juk tas parodo, kad kiti mumis pasitiki. Pas mus yra įprotis nuo bet kokių pareigų kuo greičiausiai atsisakyti (aišku, jeigu jau nesame valdyboje), ir visą darbą palikti keliems asmenims, kurie jaučia pareigą organizacijai ir nenori matyti jos nusmukime. Tie žmonės daugiausia ir neša organizacijos darbą, o visi kiti tik jų pastangas kritikuoja. Kuomet komisija atlieka pavestą darbą, valdyba privalo sueigos metu tinkamai jų triūsą įvertinti ir jiems padėkoti. Padėka, o ne pajuoka, turi būti jų atlyginimas! Kam malonu dirbti, stengtis, ir žinoti, kad vėliau jo triūsas bus iškritikuotas ir išjuoktas? Pagalvokime, sesės .broliai, nes sekantį kartą mums patiems gali taip atsitikti.Jei norime kalbėti sueigos metu neužmirškime paprašyti balso. Atminkime, kad tik vienas žmogus tuo pačiu laiku gali būti visų girdimas, o kiti kantriai laukime savo eilės nuomonėms pareikšti. Kai vienas iš mūsų atsistoja kalbėti, neskubėkime jį pertraukti, kritikuoti. Jeigu su kalbėtojo nuomone nesutinkame, nesiųskime pusgarsiai komentarų bei “špilkų”. Palaukime; atsistoję galėsime tą patį pasakyti ir būsime užtikrinti, kad visi mus girdės. Svarbiausia, kad šitokiu pasisakymu, nors ir priešingu, neįžeisime kito akademiko. Neskubėkime taip greit iškritikuoti kitų planus, bei išsijuokti iš jų nuomonių. Kritikuoti yra labai lengva, bet kurti — kur kas sunkiau. Tik konstruktyvi kritika, ugdanti idėjas, yra tinkama akademikui. Geriau papildykime kolegų mintis, praplėskime jas, tik negriaukime tai ko patys nepajėgėme sukurti. Atsiminkime, kad visi turime siekti to paties tikslo — mūsų organizacijos tobulėjimo ir augimo.Sekant įkartą pakalbėsiu apie prelegentų ir svečių dalyvavimą mūsų sueigose bei šventėse. Tad iki pasimatymo sekančiame numeryje. Ad Meliorem!
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ĮVYKIAI ir KOMENTARAI

ARNE LAIKAS JAUNIMUI SUSIPAŽINTI SU

LIETUVIŠKŲ VEIKSNIŲ DARBAIS?

Saulius Grebliūnas

Iš praeities. 1940 metais Amerikoje 
susiorganizavo Amerikos Lietuvių 
Taryba, kurią mes sutrumpintai va
diname ALT. Jos tikslas buvo ir yra 
kovoti už Lietuvos nepriklausomybę 
— išvaduoti iš komunistinės okupa
cijos. Šios organizacijos padarytos in
tervencijos Amerikos vyriausybėje 
turėjo didelės reikšmės, nes per jas 
mes turėjome Amerikos aukštųjų pa
reigūnų pareiškimus, neigiančius Lie
tuvos okupaciją.

Laikas reikalauja progreso. Kaip 
ginklavimosi, technikos, medicinos ir 
kitose srityse, taip politikoje metodai 
ir priemonės modernėja. Tik ALT or
ganizacijos veikimas per visą laiką 
paliko vienodas. Surastas žmogus, ku
riam vyriausybės tarnautojai buvo 
prieinamesnį ir per juos Vasario 16 
d. minėjimo proga ALT Vykdomasis 
Komitetas kasmet parveždavo lietu
viams komplimentų, apgailestavimų, 
ir tt. Vardan šių žygių per Vasario 
16 d. minėjimus ALT Vykdomojo Ko
miteto nariai graudeno lietuviškąją 

visuomenę, rinko aukas, mokėjo al
gas, honorarus ir tt.

Paskiras lietuvis, privatūs susibūri
mai ir organizacijos dažnai kalbėda
vo apie šį nenormalų reiškinį. Visuo
menė buvo kantri ir laukė. Laukė, ar 
tie nepamainomieji ALT vadai ne
praregės. Tuo tarpu įsikūrė visa eilė 
kitų organizacijų, bet tik joms pra
dėjus kelti Lietuvos vadavimo klau
simus, tuojau ALT vadovai priešta
raudavo, kad štai organizuojasi grio
vikai, ardytojai, skaldytojai.

Šių laikų įvykiai. Praeitų metų 
rugsėjo 2—3 d.d. Lietuvių Bendruo
menės (toliau vadinsiu LB) Tarybos 
sesijoj buvo nutarta siekti audienci
jos pas JAV Prezidentą J. F. Ken
nedy. LB, per savo organizavimosi 
dešimtmetį imdavosi tokių veiksmų 
ir žygių, kurių kitos organizacijos ne
atlikdavo. Kadangi per eilę metų 
Amerikos lietuvių delegacija Baltuo
siuose Rūmuose nesilankė, tai tarėsi, 
kad laikas ir šią spragą užpildyti. 
Beto, LB norėjo tą apsilankymą su-
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rišti su dešimtmečio veikimu ir iš
reikšti padėką už šio krašto galimybių 
teikimą reikštis ir veikti kiekvienai 
tautinei bendruomenei.

Audiencijai gauti sudaryta komisi
ja. Dr. P. Vileišis buvo šio klausimo 
referentas, todėl jam buvo pavesta aiš 
kinti ir siekti Baltuosiuose Rūmuose 
apsilankymo. Lapkričio mėnesio vi
dury sužinota, kad audiencija LB ver
du gauta, bet, kadangi audiencijos 
prašo ir ALT, yra pasiūlyta sudaryti 
vieną delegaciją. Tuo reikalu i Čika
gą (XI.25) buvo atvykęs LB Tarybos 
pirmininkas St. Barzdukas ir turėjo 
pasitarimą su ALT pirmininku L. Si
mučiu. Į pasiūlymą sudaryti vieną 
delegaciją, žadėjo atsakyti raštu pa
sitarus su kitais ALT Vykdomojo Ko
miteto nariais. Gaila, bet atsakymo 
LB nesulaukė. Į prcl. Balkūno laišką 
ALT pirmininkas atsakė: ALTas šiuo 
laiku prezidento audiencijos neieškąs 
ir kartu su Bendruomene pas prezi
dentą eiti nemanąs. Po tokių atsaky
mų LB Centro Valdyba ėmėsi organi
zuoti plačios apimties delegaciją, į 
kurią būtų įtrauktas visų organizaci
jų ir susibūrimų atstovavimas (pav. 
jaunimo — V. Adamkavičius, Lietu
vių Skautų Sąjungos Pirmijos pirmi
ninkas — A. Dundzila, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Centro Valdybęs pir
mininkas — A. Rimas ir kiti).

Per tą laiką ALT sekretorius Dr. P. 
Grigaitis ir New Yorke esanti infor
macijos vedėja p. Kižytė pastiprino 
pastangas audiencijai ALT vardu gau
ti ir Dr. Vileišį politiniai suniekinti 
(mat jis esąs respublikonas, o siekda
mas audiencijos prisistatė kaip de
mokratų veikėjas). Taigi atrodė, pa
gal Naujienų rašeivas, kad Washing- 
tonui priimtiniau ALT organizuota 
delegacija, o ne LB su Dr. Vileišiu. 
LB, siekdama kaip nors delegaciją, 
sudaryti ir progos nepraleisti, susi
tarė su ALT Vykdomuoju Komitetu 
susirinkti į bendrą posėdį (II.3). Čia 

Dr. Grigaitis referavo, kad David 
Martin, kuris buvo paėmęs audienci
ja rūpintis, telefoniniu pasikalbėjimu 
net atsiprašė už ALT apėjimą ir siū
lė tą pačią dieną pranešti apie vie
nos delegacijos sudarymą. Laikas bu
vo trumpas ir abejoti ar patikrinti 
nebuvo galima. Nieko nelaukus buvo 
pranešta, kad dėl vienos delegacijos 
susitarta ir tada lietuvių delegacija 
(11.16) prezidentūroje įregistruota).

Derybos dėl delegacijos sąstato. Po 
pranešimo Washingtonui apie vienos 
delegacijos sutarimą, ALTo vyrai pa
reiškė, kad delegacija susidės iš 5 as
menų, įskaitant vieną LB narį. Mo
tyvas, kad ALT atstovauja visą lie
tuvišką visuomenę ir LB žmogus pri
imamas tik aplinkybėms susidėjus. 
Kietai laikantis iš LB pusės, buvo su
daryta platesnės apimties delegacija, 
bet su sąlyga (ALT sekretoriaus), kad 
delegacijos sąstatas neturi būti iš an
ksto skelbiamas. Į delegacijos sąsta
tą buvo įtrauktas ir Dr. Vileišis, bet, 
perduodant į prezidentūrą, jis buvo 
išbrauktas. Ryšy su jo iš delegatų pa
šalinimu, savo kandidatūrą atsiėmė 
ir Prel. Balkūnas. (Apie Dr. Vileišio 
išbraukimą jis sužinojo iš Washing- 
tono).

Po didelių derybų susitarta, kad de
legacijai pirmininkaus ir pristatys 
ALT pirmininkas Šimutis, memoran
dumą skaitys inž. V. Adamkavičius, 
ir žodžiu papildys Dr. Grigaitis. (Su 
tuo tik Dr. Grigaitis nesutiko, kad 
memorandumą skaitytų kas kitas, o 
ne jis).

Memorandumo redakcija. Buvo pa
vesta memorandumą suredaguoti Dr. 
Grigaičiui ir inž. Adamkavičiui. Pas
tarojo projektas Grigaičio buvo igno
ruotas, o į posėdžio dalyvių pastabas 
žadėjo imti dėmesio ir memorandumą 
pataisyti. Ir posėdį ignoruodamas, su 
savo memorandumu, Dr. Grigaitis iš
važiavo į Washingtoną niekam jo ne- 
rodęs. Tik susirinkus Washingtone bu
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Kovo 31 d. Lietuviu Ben
druomenės New Yorko 
apygardos valdyba suren
gė jaunimo teismą, kurį 
organizavo apygardos at
stovas jaunimo reikalams 
fil. Romas Kezys. Nuo
traukoje teismo teisėjai: 
V. Radzivanas, V. Raste
nis ir fil. D. Bulgaraus- 
kaitė.

G. Peniko nuotr.

vo paprašytas memorandumą paro
dyti, kuris pasirodė labai nevykęs. 

. LB atsivežė savo atspausdintą memo
randumą, bet šis gal būt iš princijo 
ALT vadovams buvo nepriimtinas. Na 
ir ant greitųjų (su ALT tarpininko 
Mr. Allen pąge.lba) buvo suredaguo
tas ar, geriau sakant, su nežymiais 
pakeitimais perrašytas LB, o ne ALT 
memorandumas. Dėl tos priežasties 
memorandumu nebuvo aprūpinti 
spaudos atstovai, kurie pasitiko de
legaciją jiem apleidžiant Baltuosius 
Rūmus.

Procedūros pakeitimai. Prieš au
dienciją, ALT vicepirmininkas E. 
Bartkus pranešė, kad ALT Vykdoma
sis Komitetas savo posėdy nutarė šią 
audienciją laikyti ALT vardu, kad 
pirm. Šimutis pasveikina žodžiu pre
zidentą, o Dr. Grigaitis bus pagrin
dinių kalbėtoju. Taip nutarta, taip ir 
bus — užakcentavo. (Taigi vėl anks
tyvesni sutarimai sulaužyti).

Audiencija užtruko 20 minučių ir 
čia Prezidentas labai šiltai priėmė ir 
pareiškė Lietuvos problemą senai ži
nąs. Jis užtikrino ir ateity laikytis 
Lietuvos okupacijos nepripažinimo. 
Audiencija buvo didelis įvykis, bet 

jos džiaugsmą temdė pasirengimas, 
nebuvęs toks, koks normaliai turėjo 
būti.

Paskutinio mėnesio bėgyje matosi 
daug pasisakymų spaudoje, nors per
svara aiškiai LB-ei. ALT ir Dr. Gri
gaičio klubui liko ištikimi tik Nau
jienos (redaktorius — Dr. Grigaitis) 
ir Keleivis. Kiti rodo aiškų nepasiten
kinimą su ALTo, o ypač Vykdomojo 
Komiteto Sekretoriaus darbais ir as
meniškais nusistatymais. Vienas reik
šmingas pasisakymas randasi Dirvo
je, kovo 7 d., nr. 28, pusi. 3: “kad AL- 
Tas, apsisprendęs su Bendruomene į 
Baltuosius Rūmus eiti (vienas nueiti 
negalėjo), toliau rūpinosi ne audien
cijos geru pasisekimu, bet ‘Grigaičio 
asmenybės kulto’ organizavimu”. Aiš
ku, kad daug prijaučiančių žmonių 
atkrito nuo ALTo sparno.

Žiauru, kai pagalvoju kiek žalos to
kie išsidrąskymai gali atnešti. Dabar 
pasekmių galime nejausti, bet kas vė
liau? Amerikos valdžios pareigūnas 
ateityje gali elgtis kaip ranką nuside
ginęs vaikas, liečiant lietuviškas or- 
gąnizacijas ir veiksnius. Žydai užsi
dirbo vieningumo skydą; mes galim 
tapti egoizmo simboliu.
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O kas dabar? Galime eiti senuoju 
keliu, bet aš manau, kad reiktų tvar
kytis su vienu objektu, būtent, Lie
tuvos gerove. Abejoju, pavyzdžiui, ar 
studentija ir bendrai jaunimas žy
giuotų su ALTu. Jau senai Dr. Gri
gaičio nusistatymas prieš LITUANUS 
žurnalą yra žinomas. O kaip su šios 
delegacijos jaunimu? LB buvo numa
čiusi anksčiau minėtus jaunimo or
ganizacijų atstovus, tai kas gi juos iš 
delegacijos sąrašų išbraukė, jeigu ne 
ALT Vykdomasis Komitetas? Taigi, 
prieinam prie klausimo, o kas dabar? 
ALTo teoretiniai užsibrėžimai pui
kūs, bet koks jų aukščiausiųjų pa
reigūnų darbas? Skandinti ne, bet 
naujus kapitonus pastatyti taip! Ge
ras patarimas randasi p. Rastenio 
straipsnyje Dirvoje, Nr. 34: “Iš es
mės su ALT laivu nieko bloga, tik 
jau reikia naujos, jaunesnės, vikres
nės, drąsesnės, sumanesnės, geriau te
oretiškai pasirengusios įgulos.” Taigi, 
šiuos nenormalumus jaunimas turė
tų netik pažinti, bet ir reaguoti, jun
giantis į Lietuvos išlaisvinimui mo- 
derniškesnėmis priemonėmis apsišar
vavusias gretas.

Jonas Gimbutas, Bostono ASS skyriaus 
mininkas, skaito paskaitą.

R. Bričkaus nuotr.
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Egipto mergelės — Am- 
neris palydovės, iš k. į 
d.: V. Kriščiūnaitė, D. 
Kriščiūnaitė, B. Koncytė 
ir J. Varnaitė.

J. Tamulaičio nuotr.
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ARVYDAS KLIORĖ - MOKSLO DAKTARAS

Yra ypatingai malonu, kad dar vie
nas iš mūsų tarpo atsiekė savo senai 
numatyto mokslinio tikslo, ir ta pro
ga norisi trumpai perbėgti per mū
sų naujojo daktaro visuomeninio ir 
mokslinio gyvenimo raidą.

Arvydas gimė 1935 m. Kaune. Mok
slo pradai — Lietuvoje ir tremties 
gimnazijoj, Augsburge, Vokietijoj. 
Gimnaziją baigė jis jau Čikagoj 1952 
m. Tais pačiais metais įstojo į Uni
versity of Illinois — Navy Pier ir 
palinkimo vedamas pasirinko inžine
rijos šaką. 1956 m. Urbanoj jam bu
vo suteiktas bakalauro laipsnis elek
tros inžinerijoj. 1957 m. Arvydas įsi
gijo magistro laipsnį (M.S.E.) univer
sity of Michigan, kur jam tam tiks
lui buvo paskirta stipendija. Su ma
gistro laipsniu jis grįžo Chicagon ir, 
keletą metų dirbo Armour Research 
Foundation kaip inžinierius. Nerim
damas “pusiaukely” 1960 m. Arvydas 
pasuko link Michigan State Universi
teto. Atlikdamas dalinas asistento pa
reigas ir su stipendijos pagalba čia 
jis tęsė studijas ir rinko medžiagą sa
vo tezei. 1962 m. kovo 13 d. sėkmin
gai apgynęs disertaciją Arvydas pa
siekė doktorato laipsnio (Ph. d. E. E.). 
Jo mokslinis darbas: “Evalution of 
the Weighting Function of a Linear 
System by the Method of Deconvo
lution.” Pagrindinai tema sprendžia 
atpažinimo (indentification) proble
mą savaime prisitaikančiųjų (adapti
ve) kontrolinių sistemų srityje.

Bestudijuojant už ypatingą atsižy- 
mėjimą moksle Arvydas buvo pakar
totinai įtrauktas į semestrinius iš
skirtinų mokinių sąrašus, o vėliau pa
kviestas į sekančias garbės korpora

cijas: 1955 m. Eta Kappa Nu ir Sig
ma Tau; 1956 m. Tau Beta Pi ir Phi 
Kappa Phi; 1960 m. Pi Mu Epsilon; 
1962 m. Sigma Xi.

Bet ne vien prie knygų Arvydą 
prisimenam. Matėm jį ir su nuotai
kinga drąsa dainą pravedant, ir mė
gėjiško sporto nesibaidant, ir visuo
meniniam skautiškam veikimui savo 
dalį dedant. Jis skautas jau Vokieti
joj, nuo 1946 metų. Studijas pradė
jęs su entuziazmu įsijungė į Korp! 
VYTIS Čikagos skyrių. Aktyviai da
lyvaudamas veikloj, 1954—5 metais 
Sekretoriavo Korp! VYTIS Centro 
Valdyboj, o 1958—59 metais buvo Či
kagos Skyriaus ASS ir Korp! VYTIS
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pirmininkas . Susitinkam Arvydą ir 
meniškam pasauly. Gyvendamas Či
kagoj energingai dalyvavo “Daina
vos” Tautinio Ansamblio chore ir tau
tinių šokių grupėj. Vėliau prisidėjo 
prie Akademikų Skautų Kvarteto or
ganizavimo ir sėkmingo, kad ir ap
gailėtinai trumpo, gyvavimo.

Naujojo daktaro f ii. Arvydo Klio- 
rės dabartiniais atsiekimais nuošir
džiai džiaugiamės visi. Jo profesinė 
ateitis šviesi — linkime nupelnytos 
sėkmės. Nors formalios studijos ir 
baigtos, bet linkime vis ryškesnių lai
mėjimų visuomeniniam - akademi
niam pasauly.

.!■

ŽIEMOS STOVYKLĄ PRISIMINUS

5

Susidomėjimas žiemos stovykla yra dide
lis, ką rodo kasmet vis didėjantis dalyviu 
būrys. Tačiau bendras stovyklų pasiseki
mas mažėja. Pasikalbėjus su keletą sto
vyklautojų, susidaro jspūdis, jog žiemos 
stovyklos yra būtinos pataisų.

Pirmiausia kyla pačios stovyklos atmos
feros klausimas, ypač ūpo bei draugišku
mo atžvilgiu. Skundžiasi, kad stovykloje 
nepravedami užsiėmimai, kurie įjungtų vi
sus Į nuotaikingą pasilinksminimą. Mums 
kartais reikia prisiminti, kad malonus šyp
sais ar paslaugumas kitam nėra tik sura
šyti skautiškumo reikalavimai, bet prak
tikoje stebuklingai veikia kitus. Nuoširdu
mas taip pat dar neišėjo iš mados, nors 
kartais tenka suabejoti.

Šalia šių elementarinių, dažnai girdimų, 
priekaištų yra ir kelios praktiškos prie
žastys, kurios apsunkina stovyklų pasise
kimą. Viena jų tai pakankamai didėlių pa
talpų trūkumas vis augančiam stovyklau
tojų skaičiui. Nes iš tikrųjų, nors ir su ge
riausiais norais bei dideliu šypsniu, sunku 
pravesti nuotaikingą vakarą išsibarsčiusiai 
didelei grupei. Tokiai grupei sunku sukur
ti ryšius, iš kurių kiltų bendri nuotykiai ir 

liktų malonūs prisiminimai. Didelei gru
pei sunku pritaikyti programą, ypač kuo
met yra amžiaus bei išsilavinimo skirtu
mai.

Atsižvelgiant į šias problematiškas sąly
gas, reikėtų neskriausti slidinėjimą ir žie
mos stovyklas pamėgusius narius, ir suda
ryti tinkamas sąlygas jų norus įgyvendin
ti. Praktiškumo dėlei reiktų pagalvoti apie 
dviejų žiemos stovyklų galimybę. Vienas pa
tartinas pasidalinimas būtų tarp studentu 
ir filisterių, nors tai gal ir nėra esminis 
bruožas. Svarbiausia, kad pasidalinimas j 
dvi stovyklas būtų naudingas keliais atve
jais: 1. perskirtų per didelę stovyklautojų 
grupę, įgalinant surasti stovykloms geres
nes patogesnes patalpas; 2. padėtų sukur
ti artimą, nuotaikingą ir draugišką atmos
ferą; 3. būtų lengvesnis programos pasi
rinkimo bei išpildymo klausimas.

J šias trumpas mintis, kurios iškilo pra
ėjusią žiemos stovyklą prisiminus, būtų 
įdomu išgirsti pasjsakymų ir iš kitų žie
mos stovyklų mėgėjų.

< D. K.
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JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA

Studentų Skautų S-gos New Yorko sky
rius įvedė gražių tradicijų New Yorke — 
kiekvienais metais prieš Velykas surengti 
taip vadinamų jaunųjų dailininkų parodų. 
Čia turi progų su savo kūriniais pasireikš
ti meno studentai, o taip pat ir meno mė
gėjai —■ kitų profesijų žmonės. Šios pa
rodos kiekvienais metais darosi turtinges
nės ir gausesnės dalyvių ir lankytojų skai
čiumi.

Šių metų jaunųjų dailininkų paroda vy
ko balandžio 14—15 d. Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne. Tai yra trečioji 
metinė paroda. Joje dalyvavo 9 menininkai 
su 61 paveikslu, ir vienas fotografas su 15 
nuotraukų. Taip pat buvo išstatytos Čiur
lionio kūrinių reprodukcijos. Iš išstatytų 
paveikslų 8 buvo parduoti.

Sekmadienį buvo oficialus parodos ati
darymas, kurio metu dalyvius ir apie šim
tinę susirinkusių lankytojų pasveikino Stud. 
Skautų S-gos New Yorko skyriaus pirm, 
senj. Algis Rimas. Atidarymo proga žodį 
tarė iš Čikagos atsilankęs svečias JAV LB 
centro valdybos pirm. J. Jasaitis. Jie 
džiaugėsi jaunųjų menininkų ir rengėjų 
pastangomis puoselėti lietuvių kultūrines 
vertybes.

Dail. Pranas Lapė, kuris šiuo metu dės
to menų Thomas School, Conn., davė paskai
tų tema “Akademijos šmėkla“. Prelegentas 
trumpai peržvelgė meno raidų nuo Akade
mijos didakcinio meno laikų iki dabartinio 
aletorinio meno amžiaus.

Keletu minčių iš tos paskaitos:
Laisvo kūrybingumo siekimas devyniolik

to amžiaus pabaigoje pamažu išlaisvino 
menų iš Akademijos nustatytų formų bei 
technikos, ir menas palaipsniui pradėjo tol
ti nuo publikos. Dabartinė meno kryptis 
yra aletorinė — atsitiktina. Įvairios tech
nikos yra vartojamos, kurios išvaduoja 
paveikslų iš menininko varžtų. Paveikslo 
pasisekimas ar nepasisekimas tampa at
sitiktinumo reikalas — tarsi, ruletės žaidi
mas. Ši aletorinė srovė nesiriboja vien me
no srityje. Ji taip pat pasireiškia literatū
roj bei muzikoj. Atsitiktino meno techni
kos yra iškėlusios daug neaiškumų meno 
interpretacijoje bei įvertinime. Prelegento 
nuomone turėtų būti įvesta nauja meno 
terminologija, kuri apimtų visus kūrinius, 

ir tokiu būdu panaikintų egzistuojančius 
neiškumus.

Visiška laisvė, kaip ir nelaisvė, yra ža
linga, tačiau dabartinio meno formos su
varžymas būtų grįžimas prie Akademijos 
arba dabartinės Sovietinės Rusijos didak
cinio meno pažiūros. Gi istorija parodė, kad 
didakcinis menas yra žalingas kūrybai, 
ir todėl jis yra pasmerktas žūti.

Po paskaitos visi atsilankę svečiai buvo 
pavaišinti kava ir sausainiais.

Parodoje dalyvavo šie menininkai:
Vytas Abromaitis, baigęs Ontario Colle

ge of Art, gyvenus Woodhaven, N. Y. Jis 
buvo išstatęs 9 paveikslus.

Audronė Dragunevičiūtė, 19 m., studijuo
ja laisvų menų Philadelphia Museum Colle
ge of Art. Išstatė 4 paveikslus.

Marija Jakimavičiūtė, 20 m., studijuoja 
menų City College of New York. Išstatė 10 
paveikslų.

Vidas Montvila, studijuoja inžinerijų Po
lytechnic Institute of Brooklyn. Buvo iš
statęs 4 paveikslus.

Giedrė Ūselytė, studijuoja Queens Colle
ge, N. Y. ir dirba kaip modelis.
Turėjo išstačius! 5 paveikslus.

Viktoras Vizbarą, 23 m., baigęs Pratt 
Institute su Bachelor of Fine Arts. Taip 
pat tęsė studijas New School. Buvo išsta
tęs 4 paveikslus ir keliolika fotografijų.

Judita Žiliūtė turėjo 3 paveikslus.
Tadas Žilius buvo išstatęs 11 paveikslų. 
Marija Žukauskienė — 10 paveikslų.
Už gerai suorganizuotų ir pravestų paro

dų padėka priklauso Studentų ^Skautų 
S-gos New Yorko skyriaus pirm. senj. Al
giui Rimui ir šiems SSS nariams, aktyviai 
prisidėjusiems prie parodos rengimo: ASD 
pirm. t. n. Ligijai Babarskaitei, Korp! 
Vytis prim. senj. Viktorui Kirkylai, senj. 
Algiui Šetikui, senj. Rimui Klivečkai, kand. 
Ramunei Vilkutaitytei, kand. Irenai Pet- 
niūnaitei, t. n. Aldonai Šileikytei, kand. 
Virgilijai Matekūnaitei, kand. Audronei 
Sutkutei, kand. Auksei Vilpišauskaitei, senj. 
Kęstučiui Bileriui, senj. Vidui Montvilai, 
senj. Evaldui Remezai, junj. Broniuj Ne- 
mickui, junj. Vidui Kleizai, junj. Rimui 
Budraičiui, junj. Rimui šiūltei, junj. Vla
dui Bileriui.
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LSS VADOVAMS

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir- 
mija, baigdama savo kandencijos pirmuo
sius metus, svarstė mūsų organizacijos to
limesnio ugdymo bei plėtojimo bruožus ir 
nutarė, žemiau tiekiamu pareiškimu, at
kreipti vadovų dėmesį į tris reikalus: Są
jungos būklę, Sąjungos tvarką ir narių 
skautiškąjį ugdymą.

1. Sąjungos būklė. Sąjungos atkūrimą 
užjūriuose laikant pasibaigusiu, yra ma
tomas gyvas reikalas į vienetų veiklą bei 
aplinką žiūrėti su didesne energija bei vei
klos sąlygų gerinimo akimis. Atseit, vie
netų, vadovų, vadi jų, šakų veikla yra tai
kytina ne vien tik mus supančios aplinkos 
dabartiniams reikalavimams, bet ir toli
mesnio darbo užmačioms.

Pirmi ja pripažįsta ir vertina emigraci
nio Sąjungos gyvavimo vadovų pastangas, 
kurios, daugelyje atvejų, buvo telkiamos į 
atsikūrimo stadijoje mus spaudusios atski
ros dienos reikalavimus. Tačiau šis kūri
mosi, “pradėti darbą“, “susiorganizuoti vie
netą”, “įleisti šaknis”, gyvenimo momentas 
dabar jau yra praėjęs. Todėl šiandieniniai 
vienetai, jų vadovai yra prašomi nepamirš
ti skautiško darbo plėtojimo bei gerinimo 
galimybių, yra prašomi žiūrėti į rytojų ir 
klausti savęs: Ko mums reikės rytoj ir 
kaip šį reikalavimą patenkinti? Ir čia pat, 
dar šiandieną, tiems klausimams ieškoti 
atsakymų bei sprendimų.

Pirmija mano, kad nėra vieneto nei va
dovo, kuris šiandieninių atsiekimų planus 
galėtų ramiausiai palikti naudojimui ry
toj, kuris nerastų taisytino, tobulintino, 
ugdytino, plėstino darbo srities savo apy
linkėje. Jei patyrimo laipsniai išeinami nor
malia tvarka — galima griebtis už spe
cialybių; jei specialybės išeinamos — ga
lima dėmesį kaupti geresniam lituanisti
niam paruošimui; jei sueigos aukštame ly
gyje — galima daugiau iškilauti; galima 
rūpintis buklų, inventoriaus įsitaisymu bei 
sutvarkymu, rėmėjų globa, vadų paruoši
mu, vienetų spauda, instrukcine medžiaga, 
vienetų skaičių ugdymu — bendrai žiūrint, 
tokioms galimybėms nėra ribų. Be plečia
mo darbo vienetai netobulės; neveikli va- 
dija — kuri galėtų pasakyti, kad vienetuo
se veikla aukštame lygyje, tad mes tik 

prižiūrime, koordinuojame arba darbo ne
turime — veiklą žlugdys. Lietuvių Skau
tų Sąjungos nariai savaisiais siekimais yra 
pasistatę idealų sintezę, o idealai, pagal de
finiciją, yra nepasiekiami. Šia nepasiekie- 
mybe ir yra apibrėžiama begalinė pasireiš
kimo dirva.

Ieškant ryt dienos planų visai Sąjungai 
rūpimais reikalais, Tarybos Pirmija yra 
sudariusi eilę komisijų, (kurios rūpinasi 
svarbiais klausimais. Šioms komisijoms yra 
tiekiama nepaprasta reikšmė, iš jų yra ti
kimasi svarių, nuoširdžiai ir nuosekliai iš
gvildentų nuomonių bei rekomendacijų. 
Analoginiai, ryt dienos sąlygų ieškojimo 
yra laukiama iš kiekvienos Sąjungos ląste
lės, iš kiekvieno vadovo.

2. Sąjungos tvarka, besirūpinant narių 
ugdymu, vienetų ryšiais bei Sąjungos ad
ministracija, Pirmija atkreipia vadovų dė
mesį į visus galiojančius Sąjungos nuosta
tus bei Statutą.

Auklėjant drausmingą, sąžiningai savo 
pareigas atliekantį skautą-skautę, vado
vai yra statomi pavyzdžiu jaunesniems vi
suose santykiuose bei veiksmuose. Lygia
grečiai, visi vadovai nori, stengiasi ir tu
ri turėti sudarytą galimybę, savo pareigų 
gairėse, būti tokiu pavyzdžiu. Šis krite
rijus liečia dirbančius tiesioginiai su jau
nimu, jis yra taikomas ir kolektyvinių Są
jungos organų nariams. Todėl Pirmija ir 
randa reikalo kreiptis į visus vadovus, 
juos prašyti laikytis atitinkamuose nuosta
tuose nusakytos tvarkos. Yra manoma, kad 
šiuo būdu Sąjungoje visai pamatuotai bus 
slopinami išimčių darymo, taisyklių nesilai
kymo ir lokalinių, asmeninių reikalų virš 
Sąjungos gerovės statymo pavyzdžiai, nuo
taikos bei praktika.

Išimčių pasitaikė praeityje ir jos nėra 
smerkiamos ar analizuojamos: kitokios ap
linkybės jas galėjo skatinti arba, tuometi
niu laiku, neklasifikuoti išimties katego
rijai. Tačiau šiandieną yra laikoma, kad 
praeityje padarytos išimtys visiškai ne
įpareigoja dabartinio Pirmijos kolektyvo 
išimtis daryti šiuo metu. Dar daugiau: šios 
kadencijos Pirmija principiniai pasisako 
prieš išimčių darymo praktiką Sąjungoje 
ir laiko, kad toks nusistatymas gali būti
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Sąjungai tik naudingas.
3. Skautiškas ugdymas. Skautiškojo auk

lėjimo principai yra mūsų Sąjungos pačiu 
pagrindiniu bruožu. Pilnutinio skauto-skau- 
tės asmenybės ugdyme glūdi Sąjungos tiks
lai, pastangos ir metodai. Čia suplaukia 
visas jaunuolių paruošimas būti religin
gais savo konfesijos nariais, dorais, kilnios 
dvasios, tvirto būdo sveikais žmonėmis, są
moningais lietuviais ir naudingais pilie
čiais.

Pirmi ja skatina:
a) Ir toliau puoselėti užakcentuotą jau

nųjų Sąjungos narių skautiškąjį paruoši
mą, lietuviškosios skautybės supratimą bei 
prisirišimą jai.

b) Kreipti dėmesį į skautavimo mokyk

lą pradėjusių ar dar einančių vyresnio am
žiaus skautų-skautų vyčių, vyresnių skau
čių, akademikų, skautininkų, židiniečių — 
pastangas skautiškajam jaunimo auklėji
mui bei skautiškosios minties plėtojimui.

c) Ir kartojame dešimtąjį skautų įstaty
mą, turėti Dievą širdyje ir atminti savo 
šūkį — budėk!

Remiantis LSS Statuto 16-h punktu, čia 
išsakytas mintis Tarybos Pirmija laiko sa
vo kadencijos uždavinių dalimi.

Budėkime Į

LSS TARYBOS PIRMIJA

Čikaga, 1961-11-16

VAIDEVUTIS DRAUGELIS gimė 1937 
m. liepos mėn. 9 d. Kaune. 1951 m. kartu 
su savo tėvais atvyko Čikagon, vėliau per
sikėlė gyventi į Crown Point Ind., o iš ten 
atvyko į Rochester, N. Y. 1955 m. baigė 
Ben. Franklin High School ir, konkurso 
keliu laimėjęs Pfaudler Permutit Co. Inc. 
stipendiją, įstojo į Rochesterio technologi
jos institutą studijuoti mechanikos inži
neriją. Institutą baigė vienas iš pirmųjų, 
gaudamas Bachelor of Science laipsnį. Bai
gęs institutą, kaip vienas su aukščiausiais 
pažymiais, Vaidevutis atstovavo mechani
kos departamento studentus, suteikiant B. 
S. laipsnį. Taip pat buvo išrinktas Ame
rican Society of Tool and Manufacturing 
Engineers studentų skyriaus vicepirminin
ku. Profesoriai jį išrinko American So
ciety For Testing Materials garbės nariu.

Tolimesnėm studijom 1960 m. įstojo į 
Columbia universitetą, kur už pasižymėjimą 
moksle gavo stipendiją. Šių metų vasario 
mėn. gavo Magistro laipsnį mechaninės in
žinerijos srityje. Studijuodamas inž. Vai
devutis dalyvavo Bendruomenės chore, tau
tinių šokių grupėje, studentų ir skautų są
jungose. Su skautais suaugęs nuo pat savo 
jaunystės ir, eidamas įvairias pareigas 
kaip skautas, vėliau skiltininkas ir drau
gininkas, 1958 m. įsteigė skautų vyčių bū
relį ir buvo pirmuoju jo vadovu.
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ŠAUKIAMAS SUVAŽIAVIMAS

Šių metų birželio mėn. 9—10 dd. Chris
tiana Lodge (p. Linkų vasarvietėje), 
Adamsvillei Mich. šaukiami visuotiniai 
ASS, SSS ir FSS suvažiavimai. Pradžia 
1962 m. birželio mėn. 9 d. 11:30 vai. ryto.

ASS. suvažiavimo da rbotvarkė:
1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Suvažiavimo Prezidiumo rinkimas.
3. Mandatų, rezoliucijų ir kitų darbo 

komisijų sudarymas.
4. ASS Centro Valdybos apyskaitinis 

pranešimas.
5. ASS statuto pakeitimas ir papildy

mas.
6. ASS Kontrolės Komisijos pranešimas.
7. ASS Kontrolės Komisijos rinkimas.
8. ASD ir Korp Į “Vytis” Garbės Teis

mų ir Garbės Gynėjų pranešimai.
9. ASD ir Korp. “Vytis” Garbės Teis

mų ir Garbės Gynėjų rinkimas.
10. ASS ateities veikimo planas.
11. Bėgamieji reikalai.
12. Suvažiavimo uždarymas.

SSS suvažiavimo darbotvarkė:

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Suvažiavimo Prezidiumo rinkimas.

3. SSS Centro Valdybos apyskaitinis 
pranešimas.

4. SSS reguliamino keitimas bei papil
dymas.

5. ASS centrinių organų rinkimas.
6. SSS, ASD ir Korp. “Vytis” ateities 

darbo planai.
7. Bėgamieji reikalai.
8. Suvažiavimo uždarymas.

FSS suvažiavimo darbotvarkė:

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Suvažiavimo Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų, Rezoliucijų ir kitų darbo 

komisijų rinkimai.
4. Centro valdybos pranešimai.
5. Dr. Vidūno Vardo Šalpos Fondo pra

nešimai.
6. Veiklos apžvalga.
7. FSS Reguliaminų keitimo ir papil

dymo klausimas.
8. Nario mokesčio paskirstymo klau

simas.
9. FSS Centrinių Organų rinkimai.

10. Einamieji reikalai.
11. Suvažiavimo uždarymas.

Vaidinimo “Užgavėnės 
bendrabutyje ties krei
vuoju tiltu” dalyviai. Pa 
statymą atliko Čikagos jū 
rą skautai balandžio 1 
d. Jūrą S-kautijos 40 
metą sukakčiai paminėti.

P. Petružio nuotr.
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BOSTONAS

• Dažnai nusiskundžiama, kad kandi
datų temos būna labai vienodos ir nuobo
džios. To negalima pasakyti apie junj. G. 
Margaičio temą “Pornografinė literatūra 
ir moralė“, skaitytą vasario 2 d. Korp! Vy
tis susirinkime pas pirm, sen j. R. Venckų.

• Bostono skyrius turi įsirengęs kavi
nę “Ragainę“, kuri ypač žiemos metu yra 
dažnai naudojama ir labai reikalinga. Va
sario 11 d., kai dėl staigaus oro pasikeiti
mo turėjo būti putraukta čiuožinėjimo iš
kyla, korporantams nereikėjo skirstytis na
mo. Jie susirinko į “Ragainę“ ir linksmai 
tęsė antrą išvykos dalį — dainas, užkan
džius ir šokius.

• Atrodo, kad jaunimui yra labai nusi
bodę kasmet kartojami vasario 16 d. minė
jimai su ilgomis paskaitomis ir aukų rin
kimais. Užtai, Bostono skyriaus minėjimas 
buvo atidarytas Lietuvos ir Amerikos him
nais, trumpu pirmininko R. Venckaus žo
džiu, o po to buvo parodytos dvi kontraver- 
sinės flimos “Operation Abolition” ir 
“Nightmare in Red”.

• Bostono skyrius beveik kas dvi sa
vaites šaukia susirinkimus, kuriuose skai
tomos labai įvairios temos.

Vasario 23 d. junj. A. Mockus skaitė sa
vo temą “Tauta ir asmuo Europoje ir 
Amerikoje.”

Kovo 4 d. fil. Vaidevutis Mantautas iš 
Worcester, Mass, skaitė temą “Individo 
kūrybos šaltinis”, kuri privertė klausytojus 
susidomėti pačiais savimi ir suteikė jėgų 
stipriau pasiryžti tęsti savo nusistatymus, 
gabumus ir norus.

Kovo 18 d. kand. Rima Steponaitytė skai
tė temą “Dvilypė pilietybė”, o kovo 30 d. 
junj. U. Kubilius — referatą “Patriotiz
mas — tautos širdis”, iš Dr. J. Girniaus 
knygos “Tauta ir tautinė ištikimybė’.’

Dr. J. Girnius buvo pakviestas pagrindi
niu kalbėtoju balandžio 15 d. suruoštame

ASS susirinkime, į kurį kviesti visi Bosto
no skautai.

NEW YORKAS

• Filisteriai sudarė naują Vasario 16 
gimnazijai remti būrelį. Jam priklauso: V. 
Abromaitis, V. Augulis, V. Aukštikalnis, 
J. Bačianskas, P. Bernotas, J. Birutis, A. 
Eidukevičius, V. Gobužas, R. Kazlauskienė, 
R. Kezys, G. Klingienė, S. Liaukus, D. Ne- 
nortaitė, G. Penikas, S. Sirusąs, V. Strolia, 
A. Šilbajoris, J. Ulėnas, M. Vygantienė ir 
dr. A. Zarskus. Gimnazijos direktorius prof. 
Dr. L. Gronis, dėkodamas rašo, kad būre
lio globojamas mokinys yra skautas Vikto
ras Gailius.

• Senj. Algis Rimas perrinktas SSS 
skyriaus pirmininku. Senj. V. Kirkyla iš
rinktas naujuoju Korp! Vytis skyriaus 
vadovu. Iki 1962 m. šias pareigas ėjo senj. 
Algis Šetikas.

• Kovo 4 d. pirmą kartą New Yorke 
skautės surengė Kaziuko mugę. Buvo par
davinėjami skaučių ir skautų rankdarbiai, 
ir įvyko šokiai, kuriuose dalyvavo apie 200 
žmonių.

• Fil. dr. H. Lukaševičius kiek sun
kiau susirgo ir gydėsi vienoje Yonkers, N. 
Y. ligoninėje.

• Kovo 17 d. ASD pirm. t. n. Ligijos 
Babarskaitės bute įvyko ASD sueiga, ku
rios metu kandidatės skaitė referatus. Ire
na Petniūnaitė skaitė apie žmogų, jo sie
kimus ir jo santykius su Dievu. Daina Bo- 
tyriūtė davė referatą tema: “Menas oku
puotoje Lietuvoje”. Prelegentė pastebėjo, 
kad dabartinės Lietuvos menininko stilius 
turi remtis socialinio realizmo tema. Ne vi
si menininkai laikosi šio įstatymo. Kai ku
rie tendencingai krypsta prie impresioniz
mo. Jų kūriniuose yra ryškus pastelinėm 
spalvom perduotas gamtos vaizdų sentimen
talizmas.
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Pažymėtina, kad praeitose ASD sueigose 
savo referatus skaitė šios kandidatės: Ra
munė Vilkutaitytė “Lietuvių tautiniai rū
bai”, Auksė Vilpišauskaitė “Partizanai”, 
Audronė Senkutė “Lietuvių liaudies dai
nos“, Virgilija Matekūnaitė “Genijus — ar 
jis žmogus, ar ne?“

TORONTO

• Ir tarp kitataučių skautų yra žino
ma, kad ASS yra seniausia skautiška kor
poracija. Todėl nenuostabu, kad vengrai 
akademikai pakvietė Toronto SSS skyriaus 
pirmininką sen j. K. Dainorą dalyvauti jų 
suvažiavime Buffalo N. Y., gruodžio 28— 
29 d. Vengrai yra labai susidomėję mūsų 
pasisekimu ir žada sekti mūsų sąjūdį struk 
tūroje, uniformos pagrinduose, ir skauta- 
vimo veikloje.

• Sausio 19 d. skyrius turėjo sueigą, 
kuri buvo pradėta čiuožimu Toronto High 
Parke. Sušalę ir išalkę, svečiai susirinko 
pas t. n. Dalią Galinauskaitę, kur fil. Al
gimantas Banelis pravedė diskusijas, tik 
gaila, kad korespondentas pamiršo pažy
mėti apie ką tos diskusijos buvo.

• Visokios universitetų ruošiamos tarp
tautinės parodos yra gera proga pagar
sinti Lietuvą tarp Amerikos profesūros ir 
studentijos. Vasario 9—10 d. fil. A. Bane- 
lio priežiūroje Toronto universit. skyriaus 
nariai išstatė parodėlę apie Lietuvą.

• Šiais metais Toronto skyrius ruošia 
vasaros stovyklą. T. n. Gintarė Šileikytė, 
atsilankiusi iš Detroito kovo 24 d., pada
rė pranešimą apie stovyklos programą, ku
rią padės sustatyti Detroito skyrius.

URBANA

• Prasidėjus pavasario semestrui, ASS 
Urbanos skyrius turėjo dvi sueigas. Vasa
rio 23 d. fil. V. Užgiris kalbėjo apie gyvy
bės evoliuciją žemėje, o balandžio 6 d. junj. 
J. Bavarskis pristatė Archibald MacLeish 
veikalą J. 13.

• Kovo 10 d. akademikai suruošė vi
siems Urbanos studentams smagų Užga
vėnių blynų vakarą - šokius. Po amerikoniš
ko “twisto” visiems buvo skanu pasivaišinti 
lietuviškais blynais.

• Urbanoje įsisteigė diskusinis būrelis, 
formaliai nepriklausantis nei vienai ideo
loginei organizacijai. Būrelis susirenka sek
madienio popietėm diskutuoti filosofines, li

teratūrines, bei šiaip įdomias temas. Būrelį 
įkūrė fil. I. Užgirienė. Jam priklauso ir 
keletas ASS narių.

ČIKAGA

• Ar patriotinė literatūra šiais laikais 
populiari? Vasario 16 d. SSS sueigoje B. 
Babrauskas nagrinėjo lietuvių patrijotinės 
literatūros galimybes. Gal svarbiausia pre
legento padaryta išvada, tai ta, kad tik 
gimtąja kalba rašąs rašytojas padaro nau
dos savo kraštui. Kaip pavyzdį, suminėjo 
lenkų rašytoją Conrad, kuris rašė angliš
kai ir lietuvių rašytoją Baltrušaitį, rašiu
sį rusiškai.

• Manau, visiems įdomu pamatyti kaip 
atrodo mūsų korporantai, apsivilkę trum
pais sijonėliais. Gal todėl Čikagoje buvo 
taip sunku gauti bilietus į “Aidos” operos 
pastatymą, kur virš trisdešimt vytiečių pa
sirodė kaip šaunūs faraono kareiviai, o ke
lios ASD narės — kaip faraono dukters 
tarnaitės.

Be šių “svarbių” ir pagrindinių artistų, 
operos choro valdyboje darbuojasi vytie- 
Čiai A. Trinkūnas ii- V. Stropus.

• Mums įdomu korporacijos istorija, o 
apie ją daugiausia gali papasakoti tie, ku
rie ją sukūrė. Todėl vasario 25 d. ASD kan
didatės pakvietė fil. Dr. Budrienę papasa
koti apie ASD įsikūrimą ir veiklą Lietu
voje.

• Dažnai kandidačių apklausinėjimas, 
jas priimant į tikrąsias nares, atliekamas 
labai paviršutiniškai. Tai daroma ne drau
giškumo, bet dažniausia nerūpestingumo 
sumetimais. Todėl Čikagoje buvo sudaryta 
komisija paruošti ASD kandidačių prog
ramos konspektus. ASD CV pirm. t. n. Da
lia Dundzilienė į šią komisiją pakvietė: 
t. n. G. Budrytę, G. Stasiškytę ir filisteres 
A. Ščiukaitę, D. Korzonienę ir R. Stravins- 
kaitę.

• Kovo 4 d. suruoštoje Kaziuko mugėje, 
tarp pardavinėjamų širdžių (meduolių), 
motinų keptų tortų, ir jūrų skautų bebriu- 
kų išdrožtų peilių, kurie, kaip pripažįsta 
jų mokytojas tėvas Raibužis S. J., buvo 
labai panašūs į pjūklus, akademikai skau
tai buvo įruošę knygynėlįį. Nebuvo didelės 
reklamos, bet žmonės, įėję į azartą, pirko 
viską, o kai nieko nebeliko, tai pirko ir 
lietuviškas knygas.

ASD kandidatės seseriškai padėjo “Li- 
tuanicos” berniukų tuntui jų suruoštoje ka
vinėje.
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EDAKTORIAUS PUSLAPIS

MIELI SKAITYTOJAI

Pradėdami keturioliktus MŪSŲ VYČIO 
leidimo metus, norime tarti nuoširdų ačiū 
filisteriams Antanui Dundzilai ir Anta
nui Paužuoliui ištikimai ir kantriai vado
vavusiems 1961 metų bėgyje. Tariame ypa
tingų ačiū tiems darbuotojams, kurie su
tiko ir toliau likti savo pareigose. Tiki
me, kad ir Jūs, mieli bendradarbiai ir skai
tytojai, liksite uolūs ir mūsų pastangas pa- 
remsite. Vieno norime prašyti: turėdami 
minutę laiko parašykit kas MŪSŲ VYČIO 
puslapiuose patinka ar nepatinka. Jūsų nuo
monės, siūlymai, patarimai padės mums 
žurnalą tobulinti ir padaryti jį tokį, kokį 
Jūs norėtumėt matyti.

Šia proga noriu pristatyti redakcinio ko- 
kolektyvo narius:

Fil. Dalė Koklytė rūpinsis kultūrinių 
apraiškų straipsniais ir recenzijomis; t. n. 
Rūta Kviklytė telks ir paruoš kronikinę 
medžiagą; senj. Rimvydas Cinką rūpinsis 
meniniu apipavidalinimu ir “Sumuštiniu” 
ir senj. Saulius Grėbliūnas paruoš “Įvy
kius ir Komentarus”. Vieną iš svarbiausių 
pareigų — administraciją sutiko perimti 
fil. Henrikas Bokas.

Baigdamas noriu pareikšti administrato
riaus ir savo padėką žemiau išvardintiems 
MŪSŲ VYČIO garbės prenumeratoriams 
ir rėmėjams.

Ad Meliorem!
Redaktorius

GARBĖS PRENUMERATORIAI

Dr. J. ir K. Aglinskai
V. Stadelninkas
G. Stasiškytė
R. Liaugminas

RĖMĖJAI

V. K. Dailydė
R. Jurkštaitytė
E. Vilkas
A. Rumšą
V. Strolia
I. Kairytė
B. Kožicienė
G. V. Kvedaras
G. Juškėnas
J. Gepneris

SKAUTŲ AIDAS
Oficialus lietuvių sKautų-čių laikraštis. Leidžia LSS Ta

rybos Pirmija. Prenumerata metams 3 Kanados doleriai. Ra
šyti: administracija, L. Eimantas, 91 King Edward Ave., 
London, Ont.: redakcija, Č. Senkevičius, 40 Burrows Ave., 
Islington, Ont.

VISJ LS SĄJUNGOS NARIAI PRENUMERUOJA SKAUTŲ AIDĄ
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Viršelis: (tail. Danutės Vebeliūnaitės
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