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DVIMĖNESINIS ’ SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

NR 3 GEGUŽĖ - BIRŽELIS 1962 XIV METAI

DAILININKAS KĘSTUTIS ZAPKUS

Šių metų birželio mėn. 16-24 d.d. Čikagos Jaunimo Centro patalpose 
vyko mums skautams neeiliniai mielas įvykis — tai Kęstučio Zapkaus ta
pybos paroda. Ji sutraukė apie 500 lankytojų ir, kas svarbiausia, nemažą 
amerikiečių dėmesį. Štai, birželio 30 d. laidoje Chicago Daily News meno 
kritikas Franz Schulze ilgame straipsnyje recenzuoja parodą. Seka keletas 
ištraukų iš jo straipsnio.

'‘Čikagos pietvakarių pusė yra viena iš paskutinių vietų, kur įgudęs 
šio miesto meno pasaulio pilietis tikėtųsi rasti neeilinės vertės parodą. 
Tai juk nėra meno teritorija.

Tačiau, šioj netikėtoj vietovėj — South Claremont Avenue esančiame 
Tėvų Jėzuitų Jaunimo Centre, nesenai vykusi ypatingai aukšto lygio pa
roda, staigiai pertraukė vietinės meno aplinkos vasarišką ramybę.

Paroda, Čiurlionio Galerijoje, 5620 S. Claremont, parodo 24 metų am
žiaus Kęstutį Zapkų paveikslų ir piešinių serijoj, kurie kųnceptiniai yra
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pakankamai išradingi ir subrendusiai atlikti, kad jam galima būtų pilnai 
suteikti vietą tarp pirmaujančių jaunų dailininkų Amerikoje.

Ši išvada nėra lengvabūdiška.
Visų pirma, Zapkaus paroda yra neįprastai didelė ir todėl atskleidžian

ti. Tarp 38 paveikslų paimtų iš praėjusių dviejų metų darbų labai mažai 
yra lengvų ar neapsprendžiančių. Todėl esi pastatytas prieš perteklių įro
dymų nevien jo našumo, bet ryškiai pilnos apimties ir implikacijos ir jo 
išpildymo pastovumo. Bazuojantis šiais įrodymais jį matome kaip savim 
pasitikintį profesionalą ,turintį neeilinį talentą ir techniškus sugebėji
mus.

Peršasi išvada, kad ši rami, niūri galerija, pilnai nutolusi nuo šio mies
to Near North Side dirbtinos sofistikacijos, surengė vieną iš puikausiu me
no parodų Čikagoje pereitų metų bėgyje.”

Tai tikrai gražūs žodžiai mūsų jaunam dailininkui ir smagu, kad jo 
iškilus talentas yra žinovų taip aukštai vertinamas.

Mes, akademikai skautai, pažįstam Kęstutį kaip gyvą, neišsemiamos 
energijos ir visad gero ūpo brolį. Matėm jo darbus per visą eilę metų šio 
leidinio viršeliuose ar puslapiuose, bet tik per šią parodą turėjom progą 
jį pilnai kaip dailininką pažinti.

Šios vasaros pabaigoje Kęstutis apleis mūsų tarpą ilgesniam laikui, 
gavęs “Ryerson Foreign Travel Fellowship”, jis išvyksta keliems metams 
Europon. Kupini pasididžiavimo jo atsiektais laimėjimais visi skautai lin
ki kuo geriausios kloties.

VG

Dail. Kęstutis Zapkus prie vieno savo darbiu.
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MAIRONIS

Didysai tautos atgimimo dainius

Šiemet lapkričio 2 dieną sueina lygiai šimtas metų, kai Pasandvario 
vienkiemy, ten “kur Dubysos mėlyna juosta” savo stačiais aukštais šlai
tais visaip išraižo Raseinių apskrities rytinį šoną, gimė laisvų valstiečių 
šeimoje Jonas Mačiulis - Maironis, kuris jau nuo pat pirmo savo amžiaus 
ketvirčio pradėjo pasireikšti kaip dainius - lyrikas. Sakoma, kad pirmuo
sius savo eilėraščius pradėjęs rašyti dar tebebūdamas gimnazijos suole.

Tai buvo tie sunkūs 19 amžiaus pabaigos laikai, kai Lietuva buvo 
dvasiniai rusų carų žlugdoma, uždraudus (1864) spausdinti lietuvių kalba 
bilekokį raštą, nors tai būtų buvusi net maldaknygė.

Prieš tokią barbarišką priespaudą išėjo į kovą tokie asmenys, kaip 
vyskupai Motiejus Valančius ir Antanas Baranauskas, daktarai — Vincas 
Pietaris ir V. Kudirka, ir visa eilė jų bendradarbių - kovotojų.

Pirmas Maironio polinkis buvo rašyti lenkiškai, bet vyskupo Bara
nausko poveikyje jis greit apsisprendė už lietuvišką žodį, ir vėliau, jau 
būdamas Petrapily dvasinės akademijos inspektorium, sukūrė pačius ge
riausius savo kūrinius, kaip “Pavasario Balsai” ir kita.

Rašančiam šias gilutes spaudos draudimo panaikinimą teko išgyventi 
(1904) dar tebelankant rusišką pradžios mokyklą. Koks didelis buvo 
džiaugsmas, kai 1905 metais į mūsų mokyklą buvo atkeltas pirmas moky
tojas - lietuvis, pavarde Urbonas, kuris mus pradėjo mokyti skaityti lietu
viškai ir lietuviškos knygelės — Žiupsnelio!

Apie lietuvišką poeziją tuomet mes dar neturėjome supratimo, kad 
ir girdėdavome kaimo jaunimą kartais dainuojant žinomas Vienažindžio 
dainas: — Kaip gi gražus gražus rūtelių darželis... ir pan. Apie Maironį 
tada mes dar nieko nebuvome girdėję. Bet ilgai laukti neteko, kaip vienu 
metu po visą Lietuvą pasipylė Maironio “Pavasario Balsai”. Ir jie išties, 
tartum pavasario upių srovė nusinešė į užuomarštės marias visas mūsų 
godas ir vargus. Žmonės pradėjo visur garsiai dainuoti naujas, žavėtinai 
gražias, taip širdžiai artimas ir suprantamas Maironio dainas, kurioms 
mūsų Juozas Naujalis ir kiti lietuviai muzikai pritaikė visai kitokias negu 
lig šiolei gaidas.

Jokių teatro meno mokyklų tuomet nebuvo, o vaidinimai paplito vi
same krašte. Žmonės į vaidinimus suvažiuodavo net iš kelių gretimų pa
rapijų, nes visi veržėsi pakvėpuoti nauju “Pavasario Balsų” oru...

Maironis dainose, Maironis scenoje deklamuojamas, Maironis pirma
vo visur ir už tuos neskaitlingus kitus pasireiškusius dainius, kaip Viena
žindis, Vaičaitis, Ks. Vanagėlis, arba kad ir pats V. Kudirka. Su Maironio 
paplitusiomis dainomis iki pirmojo pasaulinio karo tik ir tegirdėjai kal
bant vis apie Maironį.
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Pasaulinis karas keliems metams Maironio garsą kiek prislopino, bet 
pats mūsų tautos žadintojas rankų nenuleido, jis tebekūrė naujus daly
kus, tuos pačius “Pavasario Baltus” net per šešias laidas papildydamas 
vis naujais eilėraščiais, naujais deimančiukais pradžiugindamas skaitytoją.

Lietuvos Nepriklausomybei atsikūrus, į kultūros barus atėjo kiti, jau
nesni kūrėjai, tik neatsirado tokių, kurie savo poetiniais kūriniais bū
tų nustelbę Maironį. Naujieji, dailiojo žodžio kūrėjai ieškojo naujų kelių 
bei poezijos formų, iš kitur pasisavindami jas, tuo būdu Maironio gerbė
jų eilėse nedaugelis teišliko, gal B. Brazdžionis, Mykolaitis Putinas, o kiti 
su Baliu Sruoga prišaky pasirinko naujuosius kelius. Jaunesniųjų tarpe 
visa galva buvo prasikišęs Kazys Binkis, daug daugiau žadėjęs duoti už 
visą eilę mažesnių eilėdarininkų, kurie gilesnių pėdsakų mūsų poezijoje 
nėra įminę.

Jaunųjų sukeltas triukšmas Maironio kūrybos neatstojo, nepajėgė 
jos nustelbti: ji anais caristinės priespaudos laikais pažadino tautą ir šian
die, Lietuvai patekus į dar žiauresnes maskolio rankas, tebėra gyva, tikrai 
“ugnimi uždega krūtines” kovotojų ir joks nelemties laikas jos nenuslo
pins, bet priešingai.

Lietuva Maironį daugiau tepažino, kaip vieną didžiųjų dainių, nes jis 
kaip dvasiškis: Petrapilio Dvasinės Akademijos inspektorius, o vėliau — 
kaip Kauno Dvasinės Seminarijos rektorius gal kiek arčiau buvo pažįsta
mas dvasiškiams, kuriems jis dėstė teologijos mokslą, susitikdamas su jais 
veik kasdieną. Su ano meto lietuviškąja visuomene jis nedaug tebendra- 
vo, dažniau užsukdamas pas muziką J. Naujalį ar kan. Bylą muzikos pa
siklausyti.

Išoriniai jis neatrodė, kad būtų buvęs socialus, gal daugiau savy užsi
daręs, tačiau jis buvo labai jautrus visokio pobūdžio menui, ar tai būtų

IŠ f u. g. Peniko albumo — grupė sesių X-toje akademinėje stovykloje.
G. Peniko nuotr.
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Los Angeles skautijos 
veiklieji nariai, iš k. į d. 
filisteriai M. Naujokaitis, 
A. Grigaliūnas ir J. Na
vickas.

. K. Mikėno nuotr.

buvus smuiko su cele salioninis koncertėlis pas kan. Bylą, ar fortepijonui 
palydint jo paties sukurtų populiarių dainų interpretavimas bei jo eilių 
deklamacija. Ir tenka tvirtinti, kad jis tuos dalykus labai mėgo, kaip neju
čiomis mėgo ir tuos žmones, kurie jam tą malonumą nešykštėdavo suteikti.

Bet koks skirtingas būdavo Maironis paskaitų auditorijoje, ypač se
minarijoje. Čia, broliuk, tik tas galėdavo ramiai siekti savo užsibrėžto tiks
lo, kas tikrai, nuoširdžiai dirbdavo. Kaip jo paskaitos būdavo be jokių 
pagražinimų, taip ir iš studentų kažko nereikalaudavo, bet niekad nepra
leisdavo pastabos, jei kas mėgindavo išsisukti. Prisimena toks nuotykis: 
kai vienas studentų, pašauktas atsakinėti iš bažnytinės istorijos, atsisakė 
nepasiruošęs, kitą dieną tos pačios istorijos pamokos metu, vėl pašaukė 
tą patį atsakinėti. Ir, kai tas bandė ką tai sakyti, Maironis be jokių įžangų 
pareiškė: — Tai, ar Tamsta esi negabus, vadinas negali būti kunigu, arba 
blogiau, esi tinginys, tai netinki būti kunigu”... Po pamokos pasikvietė jį 
į savo raštinę, ir be jokių ilgų išvedžiojimų pasiūlė jam paduoti prašymą, 
kad iš seminarijos išstoja... Tai toks buvo pareigos žmogus Maironis.

Negalima griežtai teigti, kad Maironis žmonių nemėgo, ar vengė ben
drauti su jais. Gal būsime arčiau tiesos teigdami, kad jis nedaug teturė
jo bičiulių, bet jų draugėje jis jautėsi kaip namie. Tai teko pastebėti Mai
roniui lankantis tokiame nuošaliame kampely, kaip Panemunėlio klebo
nija, kurioje jis praleido gražų desėtką vasaros atostogų metų. Kas no
rėdavo iš jo senųjų draugų jį pamatyti, galėjo rasti Panemunėly.

Kad jis ir nebuvo mėgėjas palošti kortomis, bet, kai tam pačiam Pa
nemunėly kartais susirinkdavo keli mėgėjai, Maironis neatsisakydavo vie
ną kitą vinto roberį sulošti.

Reikėjo Maironį tik geriau pažinti, kad būtų galima jį pamilti ne vien 
tiktai kaip žymų tautos žadintoją - dainių, bet ir kaip žmogų, kurio gera 
lietuviška širdis nebuvo “iš akmens iškalta”, kaip pats pasisako viename 
savo eilėraščių.

Aš giliai įsitikinęs, kad ir dviejų šimtų metų nuo jo gimimo jubiliejų 
švęsdama lietuvių tauta jį minės tokia pat karšta meile jam, kaip kad mes 
šiandie kad darome. _ _ v. ,.Dr. P. Mačiulis
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Šalia stovintis pavaduotojas, dirstelėjęs į mergaites, sudejuoja:
— Ooo, kaip gaila.
Nusišypsojęs viršininkas duoda nurodymus:
— Esi pirmas iš 14-to būrelio, tad susirask nurodytam rajone tinka

mą vietelę, kad joje galėtų dar tilpti aštuoni vyčiai.
Padėkojau savo viršininkui ir laikinai atsisveikinau. Išrinkau būre

liui tinkamiausią vietą pasistatyti palapines — netoli pagrindinio kelio 
ir arti vandens krano. (Deja, sekančią dieną tą kraną perkėlė maždaug 
50 m. toliau nuo manęs).

Jau buvo vėlyvas popietis. Sesių, nors ir norėjosi, ilgiau laikyti buvo 
nebepatogu. Tad, atsisveikinęs, pradėjau kitų vadinamą “strip tease”, nes 
buvo dar karšta, o reikėjo pasistatyti palapinę. Baigiant atvyko mano 
pirmas draugas — Jeff Irons iš Tasmanijos. Sutemo, ir uodai pradėjo 
kandžioti. Daviau suprasti draugui, kad norėčiau nors vieną naktį išsi
miegoti. Jis man atsakė, kad šią naktį miegoti negalėsiąs iš višo, nes že
mė per kieta. Ji tikrai buvo kieta. Medinių kuoliukų įvaryti buvo neįma
noma. Kai kaliau geležinius, ir tie sulinko.

1961 XII 27
Apie devintą ryto, mūsų pastovyklės viršininkas sušaukė visus vy

čius į vieną didelę palapinę ir davė visą eilę nurodymų. Ta pačia proga 
pranešė, kad, kadangi oras esąs toks karštas, bent koks ugnies kūrimas 
yra griežtai draudžiamas. Vyčiai, negalėdami kurti ugnies, negalės nei 
gaminti sau valgio. Mūto štabas pagalbon pasikvietė kariuomenę. Ji tu
rėjo specialius katilus ir kitus reikmenis. Kiekvienai pastovyklei buvo 
paskirti du virėjai, kurie su vyčiais išstovyklavo nuo pirmos iki paskutinės 
mūto dienos.

Tą vakarą trečia ir ketvirta pastovyklė susijungė bendram laužui., 
Tikro laužo, aišku, nebuvo — per didelis gaisrui pavojus. Bet žibintai 
ant sukrauto laužo neatėmė nei kiek tos tikros skautiškos dvasios, kuri 
moka degti ir liepsnoti be pagalių ir degtuko pagalbos. Pirmasis lauža- 
vedys programą atidarė su daina: “She’ll Be Coming Round the Moun
tain” kartu ir su garso efektais. Pasirodymų buvo tik trys ir tik vienas 
iš jų tebuvo stiprus. Likusią programos dalį užpildė dainos, bet jos buvo 
pravestos gerai, ir švelniai, be jokių rėkimų sudainuotos.

1961 XII 28 Mus aplanko gubernatorius
Anksti iš ryto man berašant savo dienoraštį, staiga per mikrofoną 

pasigirdo: Wakey, wakey, wakey, wakeyyyy — Rise and Shine — The 
Sun’s burning our eyes out. Wakey, wakey, wakeyyy.” Pasirodo, kad tai 
buvo mūsų oficialus kėlimas, kuris pavadavo trimitus. (Trimitų stovyk
loj buvo, bet juos išgirdau tik antros savaitės vieną popietę, kai du vyčiai, 
iš skirtingų pastovy kliu, tarp savęs pravedė pūtimo ištvermės konkursą).

Susiruošę, su būrelio draugais, nuėjome į pagrindinę areną laukti 
atvykstančio Australijos gubernatoriaus Viscount De L’Isle. Jau buvo pu
sė dešimtos. Užjūrio kontigentai išsirikiavo atskirai, o Australijos vy
čiai pagal pastovyklės — į keturias divizijas. Mūto vyriausybė uždraudė 
atsinešti foto aparatus. Ji nenorėjo, kad mes su savo kamerom plauškin- 
tumėm į Australijos gubernatorių tuo laiku, kai jis mus inspektuos. Jie
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sakė, kad taip būtų negražu.
Turėdamas ramią sąžinę, kad nieko negražaus su savo foto aparatu 

nepadarysiu, kad niekas nematytų, įsikišau jį į kairę kišenę ir slaptai 
įgabenau į pagrindinę areną. Laukėm, laukėm, ir nieko daugiau nesulau
kėm, kaip musių. Kai man atsibodo rikiuotėj stovėti, paėmiau ir atsi
sėdau. Man kompaniją ant žemės palaikė dar du vyčiai iš Viktorijos, o 
vėliau — pusė pastovyklės. Kol mes sėdėjom tik trys, paprašiau mūsų 
pastovy klės viršininko pavaduotojo, kad jis mus nufotografuotų. Jis ko 
nenualpo pamatęs pas mane foto aparatą, bet po kokių 10 minučių įsidrą
sino ir nufotografavo. Neužilgo buvo pranešta, kad gubernatorius jau 
atvyksta. Visi atsistojom, ir tikrai, už poros minučių, beveik pilnoj skau
tiškoj uniformoj, į Clifford parką įvažiavo J. E. Australijos Generalinis 
Gubernatorius. Pirmiausia, jis praėjo pro kiekvieną rikiuotėje stovintį 
vytį ,karts nuo karto su kuriuo nors pasikalbėdamas. Pro mane kai pra
ėjo, tai net labas nepasakė — todėl ir pasilikau stovėti užrietęs nosį ir 
įsikibęs *į lietuvišką vyčio lazdą.

Po inspekcijos, Jo Ekselencija oficialiai atidarė stovyklą ir dar atski
rai aplankė kiekvieną pastovyklę.

Daugumas mūsų pastovyklės narių susirinko į bendrą palapinę, ir 
kartu laukėme atvykstančio Lordo De I’ Isle, kai netikėtai ir neformaliai, 
viename kampe pasirodė dar viena galva.

Ji pratarė:
— I’m the Governor General. How are you?
Dar minutė ir jos jau nebebuvo. Sekančią akimirką jau jis stovėjo 

džype pasiruošęs važiuoti į trečią pastovyklę.
1961 XII 29. Gerasis darbelis
Pusę devintos iš ryto mūsų būrelis punktualiai prisistatė prie vartų, 

kur laukė paruoštos mašinos, pasiryžę sąžiningai atlikti savo tarnybą, 
“Community Good Turn”. Vyčiai buvo suskirstyti įvairiems darbams. 
Didžiausia dalis buvo paskirta į Belgrave. Ten pakliuvo ir mūsų būrelis.

Per Belgrave miestelį eina sena “Puffing Billy” turistinio traukinu
ko linija, kuri jau septyni metai kaip nenaudojama ir apaugusi žolėmis.
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Viešnia Pasaulio Skautų 
Vyčių Sąskrydžio stovyk
loj — Jūratė Paragytė 
su grujie N. Zelandijos 
vyčių, apsirengusių mao- 
rų rūbais.

R. Cibo, jr. nuotr.
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Apylinkė vėl nori atidaryti geležinkelį turistams, pastatė naują stotį, ir 
dabar reikėjo nuvalyti geležinkelio liniją.

Tik išlipę iš mašinų gavom pasirinkimą: kirką ar kastuvą? Numa
čiau, kad diena dar ilga, tad neskubėjau ir pasitenkinau tuo kas liko —< 
kastuvu.

Iki pietų dirbom smarkiai. Pavalgę vėl dirbome iki vakaro. Atrodo 
padarėm nedaug, bet vėliau paaiškėjo, kad vyčiai sutaupė tris mėnesius 
normalaus darbo per vieną dieną — ir veltui.

1961 XII 29. Naujasis australas kalba per radiją
Šis vakaras buvo laisvas. Tik spėjau apsitvarkyti, kai per garsiakal

bius išgirdau įdomų pranešimą. Visi oficialių užsienio kontigentų nariai 
kviečiami susirinkti į bendrą palapinę. Yra atvykę atstovai iš Radio Aus
tralia ir jie nori mūte sudaryti Naujųjų metų programą, kad galėtų už
sieniui transliuoti per Naujus metus iš pasaulinio vyčių sąskrydžio.

Daug netruko, kol pakeičiau numatytus to vakaro planus. Pagalvo
jau sau, — ar aš ne iš užsienio? Įsikalbėjau sau: jei kalbėt neduos, tai nors 
paklausyt leis. Mečiau visus savo rašinius, įkalbėjau vieną būrelio narį, 
Peter Carter, kad palaikytų kompaniją ir nuėjom į pirmą pastovyklę 
pasiklausyti Naujųjų metų programos.

Buvo tamsoka, bet ilgai neklaidžiojom, nes pastebėjom, kad iš vie
nos palapinės girdisi nemažas triukšmas. Joje jau buvo susirinkę du, trys 
šimtai vyčių, bet įlyst įlindom. Vėliau ten susigrūdo apie 600, bet jau tada 
vieni sėdėjo, kiti stovėjo, kiti ant stalų ir kėdžių užlipo, kiti nuo viršaus 
pasikorę laikėsi, o priekyje kai kurie net ant žemės gulėjo. Mudu, pasida
linę vieną kėdę per pusę, neblogai įsitaisėm netoli priekio, prie visokių 
viršininkų ir vadų.

Pranešėjai laikinai buvo išvykę — arbatėlės pagerti. Išnaudodamas 
tą progą pasikalbėjau su vienu raudonšlipsiu (svarbesnių įvykių metu 
viršininkai dėvėdavo raudonus šlipsus). Paklausiau kaip čia viskas vyks 
ir ar negalėčiau tarti pora žodžių lietuviškai. Jis tuoj užuodė kuom čia 
kvepia, bet kadangi lig šiol draugiškai kalbėjom, diplomatiškai atsakė, 
kad programa jau nustatyta, ir jei ko norėčiau — kreiptis į pačius pra-

Vienintelis lietuvis sep
tintame Pasaulio Skautų 
Vyčių Sąskridyje, Romas 
Cibas, jr. (priekyje deši
nėje) savo būrelio narių, 
tarpe.

R. Cibo, jr. nuotr.
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nešėjus.
Pagaliau pasirodė pranešėjai ir paaiškino, kad nori sudaryti 45 min. 

programą, ir paprašė, kad australai padainuotų keletą dainų, o su užsie
nio kontingentais jie norėtų praleisti po 2-3 minutes atskirai.

Sudainavus kokį pustuzinį dainų, prasidėjo trumpi interview su už
sieniečiais. Juos pakviesdavo į priekį prie mikrofono atskirais kontigen- 
tais, o likusieji vyčiai klausėsi iš toliau. Vienos pertraukėlės metu pavy
ko man įslinkti pro visus viršinnkus į užkulisį. Kai tik pasirodė vyriau
sias pranešėjas, pasigavau jį minutėlei ir pradėjau savo diplomatiją. Pa
klausiau, ar negalėčiau tarti žodį, kaip naujas australas, nes esu vieninte
lis toks visame mūte.

— The only New Australian at this Moot?
Nustebęs pakartojo mano žodžius. (Iš tikrųjų naujųjų buvo pilna, 

bet žinojau, kad niekas daugiau prie jo nemėgins prieiti).
Jam atsakiau:
— To the best of my knowledge, yes, — ir paprašiau, kad leistų man 

pasakyti porą žodžių. Jei nenorėtų angliškai, dar moku kalbėti ir savo 
gimtąja kalba. Iš kažkur atsirado tas raudonšlipsis, su kuriuo anksčiau 
kalbėjau, ir jis įsiterpė į mūsų kalbą sakydamas:

— What he wants to do is say something in Lithuanian.
Nežinau, ar jis man norėjo padėti ar pagadinti, bet pranešėjas ne

beturėjo daugiau laiko, ir tik pasakė, kad mane pašauks vėliau.
Laukti laukiu, šaukti — niekas nešaukia. Programa baigiasi, ir pra

nešėjas Mr. Glover paaiškina, kad nori gauti po vieną savanorį iš kiekvie
nos Australijos valstijos, kad tartų porą žodžių į mikrofoną. Dingtelėjo 
man mintis, kad čia būtų kaip tik gera proga ir naujajam australui tarti 
žodį. Vėl prikombinavau prie Keith Glover ir paklausiau ar čia netiktų 
ir naujasis australas. Jau jis pamatė, kad sunku atsikratyti ir tarė:

— Welllll, yes, — ir greitai pridūrė: ‘'As a matter of fact, I was just 
looking for you.”

Mane pastatė paskutiniuoju, kad galėtų užbaigti su naujuoju .atei
viu ir leido pasakyti porą žodžių lietuviškai. Taip ir buvo, bet kai atė
jo mano eilė prie mikrofono, susimaišiau, ir pasveikinau ne su Naujais 
metais, bet su Kalėdomis. Kaip ten buvo, visvien lietuviškai buvo pasa
kyti keli žodžiai pasaulio klausytojams. Palinkėjau laimingų metų vi
siems lietuviams.

Įvairių tautybių skautai 
vyčiai priima šv. Komu
niją pamaldose Septinta
me Vyčių Sąskridyje, 
Australijoje.

R. Cibo, jr. nuotr.
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KELIOS MINTYS PO ĄSS SUVAŽIAVIMO

Vėlyvą naktį tiesiasi lygus kaip kaspinas Indianos kelias. Į mašinos 
langą teškia smulkus lietus, o švytuoklės įkyriai čypia. Mintys grįžta į 
Christiana Lodge ir ASS suvažiavimo pirmos dienos minutes bei valandas. 
Darosi kažkaip liūdna ir sunku. Turbūt todėl, kad vėlu ir lyja.

Lengviausia perbėgti šią dieną kronikiniu būdu. Suvažiavimas vyksta 
Christiana Lodge vasarvietėje. Dalyvių gana gausu, ypač įskaitant sve
čius. Prie registracijos stalo dirba fil. R. Stravinskaitė ir fil. D. Jėčienė. 
Kviečia dar neužsimokėjusius susimokėti nario mokestį ir tapti pilnatei
siais suvažiavimo dalyviais. Tarp daugumos čikagiečių matyti veidų iš 
Clevelando, Detroito, Omahos ir Urbanos. Įskaitant dalyvaujančius per 
įgaliojimus, suvažiavime užregistruoti 38 FSS ir 72 SSS pilnateisiai na
riai. Matyti būrelis kandidačių ir juniorų. Pagaliau ASS posėdį atidaro 
fil. E. Korzonas. Sudaromos mandatų ir rezoliucijų komisijos. Pirmininka
vimą perima fil. K. Jėčius ir senj. A. Zaparackas, sekretoriauja G. Budrytė 
ir G. Šileikaitė. Seka ASS statuto pakeitimo svarstymas, pietūs, atskiri 
FSS ir SSS posėdžiai, Korp! Vytis ir ASD sueigos. Po vidurnakčio įvyksta 
pakėlimai. Viena sesė ir du broliai gauna spalvas, pora pakeliami į filiste
rius. Sveikinimai. Štai suskamba daina...

Tik tas kronikinis vaizdas toks negyvas, kaip fotografijos negatyvas. 
Pradedu ieškoti jam spalvų iš dienos įspūdžių. Jie kažkaip pilki ir tam
sūs. Ne, tai todėl, kad naktis. Juk galima viską parausti, mes tam labai 
gabūs. Tik reikia smulkmeną paversti dideliu atsiekimu, paploti viens ki
tam per petį ir patenkintiem išsiskirstyti. Tegu organizacija plaukia ma
žiausiai pasipriešinimų teikiančia vaga iki sekančio suvažiavimo... Tačiau 
beieškant, prisimena puikių momentų. Malonu matyti naujus narius žen
giant į Korp! Vytis ir ASD eiles. Malonu sutikti gerą pusmetį nematytus 
draugus, susėsti prie bendro stalo ir persimesti žinutėmis iš viens antro 
gyvenimo. Malonu, kad posėdyje švysteli nuomonių skirtumas ir karštas 
savo minties gynimas. Atrodo dar kam nors, kas nors yra svarbu. Taip 
pat malonu, kad dar kažkas sutraukia virš šimto akademikų skautų į vie
ną būrį.

Tačiau ir vėl užgula pilkos spalvos, niūrios ir nemielos mintys. Sun
ku jų atsiginti. Su nerimu įvelku jas į žodžiuš ir sakinius, nes blogybių 
linksniavimas paprastai atneša tik neviltį, o ne veiklos tobulinimą. Bet 
rašančiam pasidaro lengviau.

Atvykus į suvažiavimą, pirmą įspūdį sudarė išorinio veido pasikeiti
mas. Suvažiavimai būdavo organizacijos šventė. Įžengus suvažiavimo sa- 
lėn pasitikdavo rimtis, orumas, pakili nuotaika. O, užtekdavo klegesio ir 
šūkavimų sutikus nuo pereitos stovyklos nematytus veidus; to nevaržė 
tvarkingos uniformos, gražiai papuoštas prezidiumo stalas, suvažiavimą
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skelbiančios dekoracijos. Tiesa, šis suvažiavimas vyko vasarvietėje, šiltes- 
niame ore, ir išorinis vaizdas anaptol nesudaro esmės. O vistik, ta išorė 
padėdavo sukurti šventišką nuotaiką, kurią nei supamos kėdės, nei dau
gelio dėvimi vasarojimo drabužiai nepadėjo sukurti. Ieškant neformalumo, 
gal jau geriau grįžti prie palapinių ir sueigų medžio pavėsyje.

Apsidairius, reikėjo laukti suvažiavimo atidarymo. Slinko valanda, 
antra... Girdėjau kalbant, kad organizaciniam posėdžiui reikia kvorumo, 
todėl negalima pradėti suvažiavimo, tenka laukti besivėluojančių. Tiesa, 
vėlavimasis mūsų bendra liga, bet kai pasiryžtama, vienas kitas įvykis 
praeina punktualiai. Peršasi pora minčių. Pirma, juk vėlavimasis ne nau
jiena, jo galėjo rengėjai tikėtis. Tad, kodėl nesudaryti suvažiavimo dieno
tvarkės taip, kad pirmam programos punktui nereikėtų kvorumo (pvz. 
paskaita, ar bendri pranešimai) ir tada būtų galima programą pradėti 
punktualiai. Antra, tai kodėl iš viso tiek vėluojamas!? Kažkur dingo pa
reigos ir asmeniškos atsakomybės jausmas, asmeniškas užsiangažavimas 
organizacijai. Juk organizaciją sudaro kiekvienas ASS narys, tik jie ir 
niekas kita; jo buitis ir veikla priklauso nuo to ką kiekvienas narys vei
kia. Bet daugeliui ASS atrodo yra tapęs kokia tai abstrakcija, kuris šiaip 
ar taip egzistuoja, kieno tai “viršūnėse” diriguojamas. Negi jau ir mes 
pradedame užsikrėsti amerikonišku anonimiškumo būryje jausmu? O gal 
kartais nejučiomis jį ugdome? Kai suvažiavime buvo diskutuojamas ASS 
statuto projektas, nebuvo skatinama skirtinas nuomones išdiskutuoti. Kiek
vieną pasiūlytą pakeitimą buvo stengiamasi tuoj pat atremti, kartais net 
tokiu argumentu: tai nedidelis patikslinimas, kam jo reikia, jau šis pro
jektas atiduotas kitai korporacijai patvirtinti, tai jeigu mes ką pakeisime, 
reikės vėl iš naujo tartis. Nenoromis liko įspūdis, kad nariai turi būti “ge
ri” ir viską patvirtinti. O paskui skundžiamasi narių apatija...

Nuklysta mintys prie pagrindinio suvažiavimo programos punkto — 
statuto keitimo. Keitėme statutą su pertraukomis nuo vidudienio iki vi- "V
durnakčio! Ir nebe pirmą Kartą. Sis pakeitimas labai svarbus, to negalima 
paneigti. Bet reikia būti formalizmą mėgstančiu žmogum, kad tokia prog
rama patiktų dešimtį valandų iš eilės. Filisteriai gal dar geriau pakelia 
tokias diskusijas, bet jaunesni ASS nariai viską labiau vertina iš funkci
nės pusės. Ir pagaliau ar organizacija nėra tik priemonė nariams save iš
reikšti ir save praturtinti, bet ne narių veikimo tikslams?

O kartais atrodo, kad veikiame tam, kad veiktume; kuriame didžiau
sią organizacinę struktūrą, valdybos ant valdybų, komisijos ant komisijų, 
lyg mūsų tikslas būtų išvystyti kuo tobulesnę organizacijos formą, ir pa
mirštame pasvarstyti kokius konkrečius uždavinius valdybos ar komisijos 
vykdys. Ir suvažiavime praleidome valandų valandas svarstydami nees
minių žodelių pakeitimus, derindami mūsų statuto terminus prie kito sta
tuto terminų. Rezultatas? Mes turime statutus ir nuostatus, suderintus, 
išlygintus, teisininkų įvertintus, nors parodon statyk! Bet ką tas davė 
konkrečiai kiekvienam organizacijos nariui, kuris atvažiavo kelis šimtus 
mylių ko nors iš suvažiavimo išsinešti?

Pagaliau, kai reikia statuto pakeitimą įvykdyti, gal galima rasti priim
tinesnių būdų. Juk vistiek, be neesminių pakeitimų, viskas buvo palikta 
taip kaip pasiūlyta. Kodėl neišdalinti kiekvienam statuto projektą, paskir-
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ti pusvalandį jam pastudijuoti ir tada pravesti balsavimą? Jeigu iškiltų 
rimtų nuomonės skirtumų, alternatyvus taip pat galima būtų pastatyti 
balsavimui. Likusį laiką gal būtų prasmingiau pašvęsti diskutavimui esmi
nių krypties klausimų, kaip pvz., kuo ASS yra skautiškas, ar norime kaip 
organizacija eiti į politinę veiklą Lietuvos laisvinimui ir t. t. Tačiau reikia 
tikėtis, kad šie pasiūlymai nebeaktualūs, galgi greitai statuto nekeisime.

Dar renkasi pora minčių apie filisterius ir studentus. Sustoju ties fi
listeriais. Malonu, kad dar toks būrelis filisterių susirenka, bet daugelio 
jau nebematyti. Realiai galvojant, reikia sutikti, kad profesijos, darbo, šei
mos įsipareigojimai daugumai bus pirmoje vietoje ir tik vienas kitas galės 
pašvęsti pakankamai laiko, kad aktyviai dirbtų organizacijoje.. Ir jeigu 
taip, ar prasminga ta didelė organizacinė struktūra, centro valdyba, sky
riaus valdyba, aplinkraščiai ir susirašinėjimai? Ypač, kad išskyrus Čikagą, 
beveik visur filisteriai nesudaro atskiro skyriaus, o jungiasi su studen
tais. Gal reikėtų kitaip planuoti filisterių veiklą, nes mėginant išvystyti 
panašią veiklą į studentų, tenka tik piktintis ,kad nariai neprisideda ir. ne
silanko. Gal metinis suvažiavimas turėtų virsti studijine švente, proga iš
sikalbėti kultūrinėm - visuomeninėm temom, kuriom kasdienybėje nelie
ka laiko. Kiekvienais metais galima būtų parinkti porą konkrečių uždavi
nių politinėje, kultūrinėje ar šalpos srityje, kuriuos įvykdytų tuo besido
mintys energingesnių narių būreliai, o visi kiti prisidėtų finansiniai. Tada 
tikrai galima būtų sakyti, kad tą ar kitą darbą atliko FSS ir nereikėtų 
girtis vieno ar kito FSS nario nuveiktais darbais, kuriuos jis ar šiaip ar 
taip vistiek būtų įvykdęs.

Galima suprasti ir studentų pasikeitusį atsinešimą į organizaciją. Kai 
dabar esantieji filisteriais tik stojo į ASS eiles, jie jautėsi svetimoje že
mėje, tarp svetimų žmonių. Tada dar betkuris lietuvis buvo artimesnis 
kaip toje pačioje klasėje sėdįs ar tame pat bendrabutyje gyvenąs ameri
kietis. Tik lietuviškoje organizacijoje jie rado žmonių .gyvenančių tais pa
čiais rūpesčiais, žvelgiančių į gyvenimo įvykius iš to pačio taško. Todėl 
netrūko kalbų, diskusijų ir noro susitikti. Dabar studentai nebesijaučia ' 
tarp svetimų savo kasdieniniame gyvenime. Greičiau jiems svetimi yra 
nepažįstami lietuviai sutikti organizacijos susirinkime, o gimnazijoje ar 
bendrabutyje pažinti amerikiečiai yra draugai. Su jais jie gali išdiskutuoti 
asmeniškas ar pasaulio problemas, vartodami galbūt prieinamesnę anglų 
kalbą; jiems nereikia laukti lietuviškos organizacijos susirinkimo. Kam 
tada lietuviška organizacija? Dėl ideologijos? Ideologinės organizacijos 
samprata amerikiečių visuomenei yra svetima. Ir galvoji, negi lietuviška 
organizacija tampa tik poilsio organizacija, tik proga praleisti atostogas, 
pailsėti porą dienų gamtoje, pasišokti, gal dar sudainuoti lietuvišką dainą?

Tačiau gal ne viskas taip pilka. Gal tik todei, kad tamsi nakus ir ne
nustoja lyti. Išvažiuojant sklido lietuviškos dainos garsai. Be abejo, visi 
stovėjo viename dideliame rate ir nuvargusiuose veiduose žaidė šypsena. 
Naujai pakelti nariai gal su pasididžiavimu užmetė žvilgsnį į krūtinę puo
šiančias spalvas. Tos spalvos nei pilkos nei juodos. Geriau pakelsiu žvilgs
nį į jas.

u. i. c.
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KUR DINGO MŪSŲ ETIKETAS?

Redaguoja sesė Luyda

Kaip buvo tikėtasi šią straipsnių seriją planuojant, susilaukta skaity
tojų reakcijos šiose skiltyse pateiktoms mintims. Laukiame ir daugiau pa
sisakymų. Seka vienos skaiytojos nuomonės ir siūlymai.
ŽVELGIANT NE SKAUTIŠKOM AKIM...

Nebūti jokios organizacijos aktyviu nariu yra savotiškai įdomus ir 
kritiškos laisvės neapribotas aspektas. Todėl, pasinaudodama tos neapri
botos laisvės privilegijomis, jaučiu teisę pareikšti nuomonę į sesės Luydos 
etiketo klausimu pateiktas mintis ir siūlymus.

Senas, visas kartas apvaldantis faktas — tai visus mus persekiojantis 
skilimas tarp jaunesniosios ir vyresniosios kartos — tarp studentų ir fi
listerių. Kada ne skautiškom akim gali stebėti jūsų skautišką judėjimą, 
labai stipriai jaučiasi to skilimo spraga.

Apgailiu sesės Luydos mintis, kad filisterių paramos trūksta finansų 
balansuose, kad trūksta jų baliuose, parengimuose. Ji teigia, kad stoka 
mandagumo, nuoširdumo ir pagarbos stumia vyresniuosius tolyn, kol jie 
pagaliau visiškai atitrūksta nuo organizacinės veiklos. Bet, ar tai ne na
tūralu?

Taip, nesilanko filisteriai į akademinius balius, nes paskutiniai šokimo 
būdai ir gražių veidų pamatymas jiems yra nebeįdomus. Taip pat filiste
rių ekstaziškai nebepagauna rusiškų dainų vertimai ar solo kazokiškas 
pasitampimas salės vidury. Nebeįdomu! Ir, rodos, smulkmenos, kurios 

. galvoje kuria negativistines nuotaikas, nes vyresniųjų jaunystė nebuvo 
apglėbta tokių išorinių įkvėpimų.

Ta pati nuotaika yra užvaldžiusi ir žiemos stovyklas. Filisteriai, dau
gumoje, yra šeimos žmonės ir iš organizacijos tikisi šeimyninės nuotai
kos. Jos nėra. Kada žiemos stovyklą rengia skautai akademikai, į ją su
važiuoja geras trečdalis kitų organizacijos narių. Ir kas gaunasi? Kai vieni 
klausosi paskaitos, kiti šalimam kambary garsiai gardžiuojasi alaus puta 
ir automate šaudo skardinius paukščiukus. Tai maža ir pragaru nebau
džiama nuodėmė, bet ji blaško paskaitos klausytojus, ardo šeimynišką 
nuotaiką ir nieko į bendrą organizacinę veiklą neįneša. Kas gavosi tos 
pačios žiemos stovyklos N. Metų sutikime? Nugi, jei nemokėjai “tvisto” 
ar, respektuodamas amžių ir sveikatos stovį, jo nemėginai, tai sėdėjai ant 
stalų (ant kėdžių nebuvo vietos) ir skaičiavai kiek tas pasiutšokis iš žmo
gaus kūno gali atimti kalorijų. Ir veltui, kaip sesė Luyda siūlo, rengėjai 
turi užimti savo svečius! Kaip rengėjai gali užimti svečią, kada sudaryta 
nuotaika nėra visiems tinkanti?

Norint geresnio šių dienų tarpininkavimo, per vėlu yra ieškoti kal
tės, jaunesniųjų atžvilgiu, mandagumo ar padėkos stokoje, nes nuo pat 
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vilkiukų ar paukštyčių dienų praktikuojami susiskaldymo elementai. 
Kuo daugiau susiskaldymų, tuo daugiau teorijų, nuomonių, kurios orga
nizacijos magnetine trauka nesuveda į vieną, didelę, šeimynišką grupę. 
Nesistengiama suprasti, kad suvažiavimai, studijų dienos ir pan. nėra 
planuojami arenoje, į kurią gali suvažiuoti kitų organizacijų nariai, lyg 
svetima kova save patenkinti.

Daugiau privatumo ir įsisąmoninimo, kad suvažiavimai nėra rengia
mi paplaukioti laivelu, palošti kortom ar, į ąžuolo kamieną atsirėmus, 
kramtyti pernykščios smilgos kotą. Suvažiuojama dirbti, nors pašalinis 
žiūrovas pasigenda tos drausmės, kurią skautų organizacija, vienintelė 
turinti šiokį tokį karišką pagrindą, labai stokoja. Filisteris, kuris gyvena 
dar aštresniais demokratijos principais, savo senoj organizacijoj jaučia 
skylant antrą, liberalų skautizmą.

1. m. š.

Akademinio Skautų Sąjūdžio suvažiavi
mo, įvykusio 1962 m. birželio mėn. 9-10 dd., 

Christiana Lodge, Adamsville, Mich.,

REZOLIUCIJOS

1. Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai 
susirinkę į šį, mūsų veikloje svarbų suva
žiavimą, sveikina Akademikių Skaučių 
Dr-vės ir Korp! Vytis garbės narius ir 
mecenatus.

2. Suvažiavimas džiaugiasi, kad Toron
to Suvažiavime 1959 m. pradėti žingsniai 
suburti Akademikus Skautus į trečią ša
ką Lietuvių Skautų Sąjungoj realizuoja
si. Suvažiavimas dėkoja Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybai parėmusiai šią mintį. 
Dėkojame ASS centro valdybai ir nuosta
tų bei reguliaminų redakcijos komisijai už 
jų įdėtą darbą.

3. Akademinis Skautų Sąjūdis pasisako 
už vieningą lietuviškų jėgų veiklą siekiant 
Lietuvos laisvės.

Idant šią lietuvių tautai lemtingą kovą 
sustiprint, siūlome į lietuvių laisvinimo 
organizacijų darbus įtraukti didesnę Ame
rikos lietuvių visuomenės dalį ir studentų 
- filisterių organizacijų narius.

4. Suvažiavimas pageidauja, kad lietu
viškų organizacijų rengiamos lietuvių pre
legentų paskaitos būtų perduodamos lie
tuvių kalboje.

Rezoliucijų Komisija
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Saulius Grėbliūnas

Priešingai daugumai praeityje bu
vusių studentiškų suvažiavimų, ku
rie pasižymėdavo laiko praleidimu 
įvairiems pasilinksminimams, šiais 
metais įvykęs ASS suvažiavimas pra
ėjo darbingoje nuotaikoje.

" Pirmoji diena, iki vėlyvos nakties, 
buvo pašvęsta organizacinių reikalų 
apsvarstymams ir diskusijoms. Dis
kusijoms medžiaga buvo kruopščiai 
paruošta prieš suvažiavimą ir planin
gai pristatyta suvažiavimo dalyviams 
apsvarstyti.

Suvažiavimas, išnagrinėjęs patiek
tą medžiagą, priėmė:

1. Siūlytus ASS nuostatus, ir
2. Korp! Vytis ir ASD reguliami- 

nus.
Pagal suvažiavimo sprencįinmą, 

Studentų Skautų Sąjunga daugiau 
neegzistuoja, o visi ateities darbai 
vyks Korp! Vytis bei ASD regulia- 
minų rėmuose.

Daugumas pakeitimų ASS nuosta
tuose yra formalaus pobūdžio. Svar
biausia priežastis, dėl kurios pasiū
lymai ir nutarimai iškilo, tai, kad 
ASS prašė būti pripažinta kaip tre
čioji Lietuvių Skautų Sąjungos ša
ka, tolygi Brolijai ir Seserijai.

Kiek kitokio pobūdžio buvo antro
jo punkto svarstymai. Juos išugdė 
pats gyvenimas ir narių tarpe atsiran 
dantis nepasitenkinimas. Buvo girdė
ti, kad SSS pareigūnai dominuoja są
jūdį, ir, kad organizacinį darbą dir
bančiųjų ASD ir Korp! Vytis vado

vų reikšmė ir pareigos labai nesvar
bios. Kai kuriais atvejais atrodė, kad 
šie vienetai dingę iš veiklos. Pasižiū
rėjus į Korp! Vytis ir ASD narių pa
sižadėjimus ir duodamas spalvas, ma
nau, kad šie vienetai verti dėmesio, 
o jų vadovai atsakingi už sąjūdžio 
veiklą. Tikimasi, kad ateityje taip ir 
bus. Pradžioje gal ir pasitaikys vie
nas kitas nesklandumas, bet gi tarpu
savy skautai (broliai ir sesės) turėtų 
pajėgti sunkumus pašalinti. Kai 
anksčiau buvo oficialus ryšis per SSS 
valdybą, dabar ryšis bus palaikomas 
Korp! vadovo ir ASD vadovės. Veik
los kelrodžiai atsiras patys su gerais 
norais ir mūsų visų pagalba. Ateities 
valdyboms linkėtina pasiryžimo, iš
tvermės ir sėkmės.

1962-1963 akademiniams metams 
jau išrinkta JAV Lietuvių Studentų 
Sąjungos centrinė valdyba, nors tuo 
tarpu dar pareigomis nepasiskirstė. 
Malonu, kad valdybos sudėtyje yra 
žmonių iš skautiškų korporacijų, bū
tent: Korp! Vytis — R. Penčyla, ASD 
— L. Petrauskaitė ir L. Šileikytė, 
Korp! Gintaro — D. Karvelytė ir A. 
Bartkus. Sveikiname ir linkime sėk
mės, o kitiems ASS nariams prime-, 
name, kad Studentų Sąjungos gyva
vimas lygiai svarbus, kaip ir mūsų 
Sąjūdžio, tad nepasigailėkim pastan
gų šiai lietuvių studentų organizaci
jai.
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Kalbant apie pačius rinkimus, rei
kia pastebėti, kad visdėlto studentai 
dar neturi pilno paregingumo jaus
mo. Štai šiuose rinkimuose dalyvavo 
maždaug tik 20% nario mokestį su
simokėjusių kolegų-ių. Jeigu besi
darbuojantieji pajėgia visiems išsiųs
ti voką su balsavimo lapeliu, tai tik 
jau studentas turi jausti moralinę pa
reigą tą balsavimo lapelį sugrąžinti. 
Po tokių balsavimų, naujajai valdy
bai gali kilti abejonių dėl pasitikėji
mo ir jos rėmimo.•

“Abstraktus pasaulis realistinėje 
formoje” — “Drauge” tilpęs aprašy
mas Kęstučio Zapkaus įvykusios me
no parodos proga. Jaunasis meninin

kas, per palyginamai labai trumpą 
laiką, pagamino paveikslų ir paruo
šė parodą, kuri patraukė tiek lietu
vių, tiek svetimtaučių dėmesį. Parodą 
aplankė virš 500 lankytojų, parduo
ta 10 paveikslų. Vienu iš ryškių lai
mėjimų yra Čikagos galerijų (From- 
kin ir Grės) užsakymai paveikslus 
išstatyti savo galerijose. Fil. Kęstu
tis Zapkus ir anksčiau reiškėsi me
no srityje ir buvo apdovanotas pre
mijomis. Akademinis Skautų Sąjū
dis parodos proga gavo iš visuomenės 
daug sveikinimų, nors jie priklauso 
nusipelnusiam jaunam menininkui. 
ASS drauge su visuomene linki Kęs
tučiui ir toliau uoliai studijuoti ir 
gilintis meno srityje.

FSS POLITINĖS VEIKLOS KLAUSIMU

Tomas Remeikis

1. Dėl mūsų politinio darbo bendrai

Kiekvienas organizuotos visuomenės padalinys neša dalį atsakomybės 
už savo didesnės visuomenės siekių įvykdymą ar neįvykdymą, už savo vi
suomenės klestėjimą ar merdėjimą. Po individo sekanti politiškumo pa
kopa pasireiškia grupėse — organizacijose. FSS, kaip pilnai organizuotas 
padalinys lietuvių išeivijos vsuomenėje, yra savaime įpareigotas rūpintis 
lietuvių visuomene. Šis rūpinimasis ir konkreti akcija sudaro ką mes vadi
name visuomenės politiniu procesu. Atseit, norime ar nenorime, esame 
integrali lietuviškos politikos, plačiąja prasme, dalis. Aktyviai politiniam 
gyvenime dalyvauti esame įgalinti ir mūsų nuostatų, kurių demokratiš
kai įsipareigojom laikytis ir, kurie mums uždeda pareigą aktyviai daly
vauti Lietuvos reikaluose. Visi reikalai liečia mūsų tautą, jos interesus 
turi mums rūpėti.

Ką čia rašau, daug kam atrodys savaime suprantama. Tačiau jaučiu, 
kad dalis iš mūsų, supratę politiką siaura partinių rietenų prasme, bijome 
ja užsiimti. Be to, ASS yra įsigalėjusi tradicija, kad, neva, Sąjūdis yra 
nepolitinė organizacija ir todėl jam nedera politinėj veikloj dalyvauti. 
Šiuo įvadu norėjau labai bendrais argumentais parodyti, kodėl tokia tra
dicija yra klaidingas reikalo supratimas. Kad taip yra, ryškiai pasirodė ir
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per 1961 m. FSS suvažiavimą, kada iškilo karštos diskusijos dėl politinių 
sąjungos gairių, su rezultatu, kad politinės veiklos vežios nebuvo nusta
tytos. Mano teigimas yra, kad būti pasyviems stebėtojams, kaip organi
zuotam vienetui, yra tolygu išsižadėti aktyvaus siekimo, lietuvių išeivijos 
svarbiausio tikslo — laisvos Lietuvos. Jau vien tik mūsų įžodis reikalauja 
būti sąmoningais pilečiais.

Viena pati ideologija dar nepateisina grupės egzistencijos, jei nėra 
aktyviai siekiama ideologijoj išreikštų tikslų. Kova ir darbas už pagrindi
nius siekius tad ir sudaro egzistencijai pateisinimą. Mūsų ideologijoj yra 
implikuojama plati atsakomybė už visuomenės gerovę. Politika yra viena 
iš pagrindinių sričių, kurioje šios atsakomybės pajutimas yra išreiškiamas. 
Mes, tačiau, šios atsakomybės neišreiškiame, pasitenkndami nenustatytu 
“vidurio keliu” politikoje ar, specifiškiau tariant, pasilikdami indvidualūs 
ir pasyvūs politikos stebėtojai, bet ne jos aktyvūs formuotojai. Ypač fi
listerių tarpe tokia situacija turėtų būti nepakenčiama.

Viso to šviesoje siūlau sekančią išvadą:
FSS, vykdydama savo statutinius bei ideologinius įsipareigojimus bu

dėti dėl išeivijos ir lietuvių tautos gerovės, atseit, aktyviai reikštis politi
nėje veikloje, atsižvelgdama į ypatingai kritišką pasaulio politinę situaci
ją ir lietuvių išeivijos politinės veklos tikslingumo ir efektyvumo reika
lingumą tokioje situacijoje, turėtų:

a. sustiprinti FSS politinių įsipareigojimų realizavimą;
b. organizuoti FSS narius į aktyvų, pasaulinės ir lietuviškos politikos 

nagrinėjimą ir darbą;
c. atkreipti ypatingą dėmesį į dabartinę lietuvių išeivijos politinę si

tuaciją ir realiai bei veiksmingai įsijungti į politinių jėgų kreipimą pro
duktyviai akcijai dėl Lietuvos interesų;

d. įpareigoti FSS Centro Valdybą sudaryti organizacinį vienetą poli
tinei programai vykdyti.

2. Dėl mūsų politinio darbo specifiniai

Visiems yra gerai žinomas ALT—LB susikirtimas dėl delegacijos į 
Baltuosius Rūmus sudarymo ir pravedimo. Šis susikirtimas iššaukė plačią 
reakciją mūsų visuomenėje ir, kaip matyt iš pagrindinių mūsų politinių 
srovių pareiškimų, artimoj ateityje turės įvykti toli siekiančios reformos 
Amerikos lietuvių politinėje vadovybėje. Mums, kaip organizuotam visuo- 
.menės vienetui bei politiniai sąmoningai grupei, palikti nuošalyje šios 
problemos nei tikslu, nei statutiniai ar ideologiniai daleistina. Mano įsiti
kinimu, FSS turi paimti tam tikrą poziciją ALT pagrindų klausimu ir 
šią poziciją mėginti realizuoti. Noriu pateikti savo išvedžiojimus, kokią 
poziciją FSS turėtų imti.

Pirmiausia, reikėtų pripažinti, kad politinė vadovybė gali būti tiek 
veiksminga, kiek ji pajėgia pasiremti realiai organizuota visuomene. ALT 
sudarytas organizacijų — “politinių srovių” pagrindu. Savo egzistencijos 
pradžioje ALT gal ir apėmė beveik visą Amerikos lietuvi ją. Šiandien, ta
čiau, kyla rimtas klausimas ar tai tiesa. Pavyzdžiui, manęs kaip individo 
ir kaip, sakykim, lietuviškai partijai ar srovei nepriklausančio, bet, tačiau, 
FSS ir kitų lietuvių organizacijų nario, nei viena dabartinė “srovė” ALT’e
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neatstovauja. Manau, kad taip yra su didele jaunosios kartos dalimi.
Toliau, dalis tų srovių, kurios sudaro ALT, yra vos veikiančios, be

veik popierinės grupės, kai tuo tarpu gyvos organizacijos, apjungiančios 
tūkstančius lietuvių, neturi ten balso. Tad peršasi išvada, kad ALT šian
dieninis pagrindas yra per siauras. ALT veiksmingumui būtinai reikalin
gas praplėstas visuomenės pagrindas. Tas bazės praplėtimas neturi ribotis 
politinėmis grupėmis, srovėmis ar partijomis, bet apimti ir didesnius, veiks
mingus kultūrinius - socialinius visuomenės junginius. Į tokių junginių 
tarpą įskaitau ir Lietuvių Bendruomenę ir organizuotą studentiją ir jauno
sios kartos filisterių judėjimus ir kai kuriuos fraternalinius sąjūdžius. At
seit, mano supratimu turėtų ir FSS-gai būti prieinama realiai savo nuomo
nę išreikšti ALT’e bei jo darbų schemoje dalyvauti.

Savo mintis noriu susumuoti sekančiomis išvadomis:
a. Politinė vadovybė yra tiek veiksminga, kiek ji apjungia organizuo

tus ir sąmoningus visuomenės narius sutartinam darbui ir, tik demokrati
niai ir atvirai vedama politinė kova už mūsų tautos interesus gali būti 
sėkminga.

b. Amerikos Lietuvių Taryba yra pagrindinis Amerikos lietuvių po
litinės akcijos veiksnys, per ilgus metus savo veiklos atsiekęs daug gražių 
laimėjimų lietuvių tautai.

c. Paskutiiniu metu ryškiai pastebėta, kad ALT turi siaurą politinį 
pagrindą bei įsigyvenusias oligarchines tendencijas, kas gerokai susmuk- 
dė visuomenės pasitikėjimą ALT’u bei mažina šios svarbios politinės insti
tucijos veiksmingumą.

d. Visos rimtos pastangos įžvelgti į ALT problemas bei pasiryžimas 
padaryti atatinkamas reformas, yra sveikintini reiškiniai.

e. ALT politinis pagrindas artimiausioj ateity turi būti praplėstas įjun
giant ir kultūrines - socialines organizacijas bei politiniai veiksmingus 
individus.

f. FSS turėtų surasti būdus, kaip ji galėtų būti realiai atstovaujama 
ALT’e bei galėtų dalyvauti jo darbuose.

Los Angeles Kaziuko Mu
gėje akademikai įrengė 
kavinę. Nuotraukoje trys 
uolios ASD narės prie 
skanėstų stalo.

K. Mikėno nuotr.
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MŪSŲ FILISTERIS NAUJAS MED. DAKTARAS

Kiekvieną pavasarį malonu matyti 
filisterių eiles didėjančias naujais 
nariais, bet ypač malonu kada jos pri
auga jau antrosios kartos akademi
kais skautais.

Šiandien džiaugiamės, sveikindami 
naują filisterį Rimvydą Joną Dai- 
nauską, ką tik sėkmingai išlaikiusį 
baigiamuosius egzaminus ir tapusį 
medicinos daktaru.

Dr. R. J. Dainauskas gimė 1930 m. 
Kaune, kur 1941-44 metais lankė 
“Aušros” gimnaziją. Karo bangai iš- 
bloškus iš tėvynės, Rimvydas mokslą 
tęsė lietuviškose mokyklose Wuerz- 
burge ir Schweinfurte. 1949 m. atvy
ko į Jungtines Amerikos Valstybes ir 
mokėsi Grand Island, Nebraska. At
likęs karinę tarnybą 1956-58 m. stu
dijavo biologiją Loyolos universitete 
Čikagoje, o nuo 1958 m. perėjo į tos 
pačios mokyklos medicinos fakultetą, 

kurį ir baigė 1962 m. pavasarį. Pri
klauso “American Medical Associa
tion” ir “Phi Chi Medical Fraterni
ty”.

Dr. R. J. Dainauskas specializuo
jasi patalogijos srityje ir praktiką ti
kisi atlikti St. Luke Presbyterian li
goninėje Čikagoje. Patalogijos srity
je naujasis daktaras, kartu su savo 
profesorium R. W. Carton, yra para
šęs ir atspausdinęs mokslinį rašinį 
apie plaučių audinius “Isolation and 
Physical Properties of Single Elas
tic Fibers”. Šis rašinys jau buvo ci
tuotas prof. J. Mead darbuose (Har
vard School of Public Health).

Mūsų filisteris į lietuvių skautų 
organizaciją įstojo 1945 metais Wusrz 
burge. Vėliau, 1950 m., davė Skauto 
Vyčio įžodį ir 1957 m. buvo pakeltas 
į Korp! Vytis senjorus. Tais pačiais 
metais jis buvo išrinktas korp! Vytis 
Čikagos skyriaus valdybon. NesvetL 
mas jis ir “Mūsų Vytis” redakcijoje 
— 1957-58 metais buvo mūsų žurnalo 
užsienio skyriaus vedėju.

Fil. R. J. Dainauskas yra sukūręs 
akademišką, lietuvišką šeimą. 1958 
m. vedė akademikę skautę Jūratę 
Elvikytę, kuri dabar yra Filisterių 
Skautų Sąjungos C V iždininkė. Rim
vydo tėvelis fil. Jonas Dainauskas 
yra buvęs Lietuvoje įsisteigusios mū
sų organizacijos pirmuoju filisterių 
pirmininku.

“Mūsų Vytis ir jo skaitytojai jun
giasi kartu, sveikindami mūsų kole
gą, naująjį daktarą, ir linki darbš
čios, sėkmingos ateities savo profesi
joje. V. S.
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CLEVELANDAS

• Birželio 8 d. įvyko Initium Semestri. 
Latvis Martynas Kampe skaitė paskaitą 
“Musical Evening”.

• Vitas ir Jūratė Kokliai išvažiuoja į 
Californiją. Birž. 17 d. įvyko jiems atsi
sveikinimo vakaras- staigmena pas sės? 
Gelažytę.

• T. n. Audronė Gelažytė baigė chemi
ją Ursuline College, birželio 4 d., 1962 m.

• .Liepos 4 d. įvyko ASS susirinkimas 
gamtoje. Programoje buvo paskaita, spor
tas ir kiti “rimti” reikalai.

• Jeigu kas manytų, kad Clevelando 
skyrius būtų šiek tiek apmiręs, tai tegul 
psižiūri į mūsų prieauglį: Algis ir Irena 
Giedraičiai — dukrelė Ingrida. Algis ir 
Amanda Mulioliai — dukrelė Elena. Vytau
tas ir Eglė Mulioliai — sūnus Rimas. Vy
tautas ir Aldona Kamantai — dukrelė 
Daina.

NEW YORKAS

• T. n. Laima Šileikytė, ASD New 
Yorko skyriaus susirinkime birželio 7 
d. buvo išrinkta naująja skyriaus pirmi
ninke. Šią vasarą Laima praleidžia Čika
goje, bet rudenį grįš į New Yorką tęsti 
studijas Fordhamo universitete.

• ASD kandidačių globėja išrinkta t. 
n. Ligi ja Babarskaitė.

• Senj. Algis Šetikas duoda praneši
mus iš New Yorko akadaminio gyvenime 
per Jokūbo Stuko vadovaujamų “Lietuvos 
atsiminimų” radio programą.

• Fil. Romas Kezys Atlanto Rajono 
skautų vyčių ir vyr. skaučių sąskrydyje 
davė pašnekesį apie Brolijos - Seserijos ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio santykius.

• Fil. Sigitas Liaukus, Atlanto rajono 
skautų vyčių skyriaus vedėjas, vadovavo 
skautų vyčių sąskrydžiui, kuris įvyko bir
želio 9-10 d. N. Colebrook, Conn.

• FSS New Yorko skyriaus sueigo’e, 
birželio 5 d. buvo priimta rezoliucija ASS 
—Alto reikalu. Rezoliucija buvo pasiusta 
ASS suvažiavimui su siūlymu ją priimti.

• ASS New Yorko skyriaus tikrosios 
narės aktyviai prisideda prie vadovavimo, 
eidamos įvairias pareigas “Neringos” skau
čių tunte: Birutė Šetikaitė — tunto adju
tante, Ramunė Vilkutaitytė — skaučių 
dr-vės draugininke, Auksė Vilpišauskaitė 
— vyr. skaučių “Aušros” būrelio vadovė, 
Regina Kulytė — skaučių d-vės adjutante, 
Audronė Senkutė ir VirgTija Motekūnai- 
tė — vyr. skaučių būrelių pavaduotojos.

WORCESTER

• Zigmas šermukšnis baigė Worcester 
Industrial institute braižybą.

• Irena Štaraitė baigė Becker Jr. Col- 
ledge ir išvyko dirbti į Californiją.

• Vytautas Gailiūnas sugrįžo iš Ha
lifax’©, Kanados, vasaros atostogoms. Jis 
ten studijuoja mediciną Dalhousie univer
sitete.

• Rimas židžiūnas išvyksta atlikti ka
rinės prievolės kaipo armijos (signal 
corps) leitenantas. Pabuvęs ten kelis mė
nesius, bus siunčiamas į Vokietiją. Rimas 
yra 1961 m. baigęs mechaninę inžineriją 
ir šiuo metu ruošėsi magistro laipsniui.
• Fil. Gytis Šernas įsteigė savo firmą, 

kuri specializuosis miestų inžinerijos, 
struktūrinių projektavimų ir statybų pri
žiūrėjimo srityje.

LOS ANGELES

• FSS skyrius išrinko naują valdžią. 
Ją sudaro: A. Varnas — pirmininkas, A. 
Grigaliūnas ir J. Vazbys.

• Kaziuko Mugės metu akademikai 
skautai įrengė puikią kavinę, papuoštą
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“tropinių vandenų” temos dekoracijomis^ 
Teko girdėti, kad lankytojai buvo pavai
šinti kava su kitais skanėstais.

DETROITAS

Yra kažin kas tai pasakęs: “Pavasarį 
berniukų dėmesys krypsta į mergaites. Pa
sirodo, kad tai yra teisybė, ypatingai, jei 
sąlygos yra palankios. Sakykim, šviečia 
švelnios šviesos, groja romantiška muzi
ka, ir net girdisi svirplių orkestrai.

Birželio 15 d. vakare Detroito AS S sky
rius Dainavos ūkyje prie Manchester, Mich, 
suruošė Finis Semestri visiems studen
tams. Vakaras prasidėjo laužu, kuris bu
vo uždegtas netoli vandens. R. Griškelis 
pravedė dainas ir perskaitė Pempelio at
neštą “Sumuštinį”.

Taigi ir prasidėjo švelni muzika (tvis
to), prie kurios jaunuoliai kraipėsi su gra
žuolėm. Taip pat buvo galima pasigar
džiuoti šaltais užkandžiais ir skaniais tor
tais, kuriuos paruošė G. Staniulytė, J. 
Jokšaitė ir G. Šileikytė.

Sekančią dieną atvyko sen j. Arūnas Dai- 
lydė iš Toronto. Ta proga buvo padaryta 
sueiga su Detroito ASS valdyba. Buvo 
sprendžiami vasaros stovyklos reikalai. Po 

sueigos dalyviai vėl grįžo į Dainavos ūkį 
apulankyti ateitininkus ir dalyvauti jų stu
dijų dienose.

IŠ VISUR

Birželio 30 — liepos 8 d. Latvių jauni
mas suruošė festivalį Chicago  j e. Progra
moje dalyvavo latvių baletas iš Kanados, 
buvo pastatyta operetė — “Senoviškos lat
vių vestuvės” ir taip pat jaunųjų pianis
tų koncertas. Šventė baigėsi liepos 7 d. 
latvių tautinių kostiumų paradu ir tau
tinių šokių festivaliu. Tos savaitės metu 
buvo atidarytos rankdarbių, pinigų, foto
grafijų ir pašto ženklų parodos. Taip pat 
buvo surengta 18-kos jaunųjų latvių dai
lininkų paroda. Ši paroda pasinaudojo 
lietuvių Čiurlionio galerijos patalpomis.

• ASS suvažiavimo metu du Urbanos 
skyriaus nariai, Viktoras Palčiauskas ir 
Justinas Bavarskis, buvo pakelti į senjo
rus.

< Tėvas J. Kubilius, S.J. ir fil. Br. 
Kviklys skaitė paskaitas per ASS suva
žiavimą. Tėvo Kubiliaus paskaita buvo 
apie akademiką ir jo religiją, o fil. Kvik
lio — apie rusų padarytas nuoskaudas Lie
tuvoje.

Kęstučio Zapkaus parodos atidarymo metu kalba dail. A. Kurauskas.
V. Noreikos nuotr.
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ATLANTO RAJONO SKAUTŲ 
VYČIŲ — VYR. SKAUČIŲ 

SĄSKRYDIS

Atlanto Rajono skautai vyčiai ir vyr. 
skautės suskrido į vešliame miške pasken
dusią YMCA stovyklavietę No. Colebrook, 
Conn., birželio 9-10 d.d. Sąskridyje daly
vavo netoli šimtinės. Programa nebuvo 
vientisa, negvildeno kokios nors specifinės 
temos. Gal dėl to ji buvo nenuobodi, ir 
dalyvių atydžiai sekama. Buvo išklausyti 
sekantys pašnekesiai: Romo Kezio — 
“Glaudesnio bendradarbiavimo beieškant”. 
Prelegentas lietė ASS ir Brolijos-Seseri- 
jos santykius, nurodė priežastis, kurios 
kelia nesutarimus, ir būdus tiems nesuta
rimams panaikinti. Pašnekesys iššaukė gy
vas diskusijas. Vilius Bražėnas davė ver
tingą paskaitą apie komunizmo grėsmę ir 
antikomunistinę kovą. Net ir tiems, kurie 
mano, kad jie yra tvirti antikomunistai, 
vertėtų tokios paskaitos pasiklausyti. Su
žinai daug ką, apie ką gal tik pasąmonėje 
buvai žinojęs. Šia proga skautai vyčiai 
priėmė atitinkamą rezoliuciją.

Algis Banevičius suskirstė dalyvius gru
pėmis, ir kiekvienai grupei pateikė eilę 
klausimų skautiškomis - lietuviškomis te
momis. Kun. prof. Stasys Yla įdomiai kal
bėjo apie Maironio gyvenimą. Audronė 

Dragunevičiūtė davė pašnekesį meno tema.
ŠaliS. pašnekesių Atlanto Rajono vadovai 

turėjo savo posėdį, kur buvo aptarta atei
ties veikla.

Šeštadienį vakare įvyko laužas, kurį ve
dė Laima Katauskaitė.

Šia proga galima pasiūlyti, kad tokiame 
sąskridyje vietoj kai kurių bendro pobū
džio pašnekesių, ar nebūtų vertingiau pa
šnekėti apie prasmingos veiklos ir tikslų 
nustatymą skautams vyčiams ir vyr. skau
tėms. Po R. Kezio pašnekesio tokios disku
sijos lyg ir pradėjo vystytis, tačiau dėl 
laiko stokos jas reikėjo nutraukti. Susidaro 
įspūdis, kad Korp! Vytis vis daugiau ir 
daugiau užimponuoja skautus vyčius, stu
dentus, taip kaip studijuojančios mergai
tės mažiau prasmės randa vyr. skaučių 
veikloje, ir buriasi apie ASD. Tektų pra
vesti gilesnę studiją, kaip šias vienos or
ganizacijos šakas suderinti, kuo jos tu
rėtų skirtis ir kuo būti panašios viena "ki
tai, ar programoje daugiau akcentuoti 
skautų vyčių ir vyr. skaučių akademišku- 
mą, ar korporantų ir ASD narių skautišku- 
mą. Diskusijos šiomis temomis yra aktua
lios ir svarbios, nes jos turi nustatyti 
skautiškų šakų kryptį taip, kad jaunuolis 
ar mergaitė, pasirinkdami vieną iš jų, 
tiksliai žinotų, ko jie gali tikėtis iš to ar 
kito padalinio.

J. P.

Atlanto Rajono skautu, vyčių — vyr. skaučių suvažiavimo, vykusio gegužės mėn. 9 d.
North Colebrook, Conn., dalyviai. K. Kezio nuotr.
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LAIMA ŠILEIKYTĖ š. m. birželio«nėn. 
gavo bakalauro laipsnį sociologijoje iš Ann- 
hurst College, South Woddstock, Conn.

Gimė 1939 m. spalio 30 d. Kaune. 1944 
m. išvyko iš Lietuvos, ir apsigyveno In- 
golstadte, kur įstojo į paukštytes 1946 m. 
Atvykusi į Ameriką 1949 m., Laima apsi
gyveno New Yorke. 1950 m. davė skautės 
įžodį ir po to aktyviai įsijungė į skautišką 
veiklą. 1956 m. Laima baigė Brooklyno 
Lituanistinę šeštadieninę Mokyklą. Kol gy
veno New Yorke ji priklausė New Yorko 
tautinių šokių grupei.

Baigusi Bishop MacDonnell High School, 
1958 m. išvyko studijuoti. Studijų metu 
gyveno Putnamo seselių bendrabutyje, kur 
tris metus buvo socialinių reikalų vedė
ja ir bendrabučio studenčių atstovė. Lai
ma priklausė kolegijoj Dainavos klubui, 
kurį sudarė tos kolegijos lietuvaitės stu
dentės. Ji taip pat buvo du metus Sociologi
jos klubo prezidentė. Už gerą mokymąsi du 
metus buvo įrašyta Dekano sąraše. Kurį 
laiką ji redagavo bendrabučio laikraštėlį 
“Raudondvario 'padangėje”.

1959 m. Laima gavo ASD spalvas.
Už pasižymėjimą moksle Catholic So

ciety suteikė Laimai pilną dvejų metų sti
pendiją tęsti studijas Fordhamo universi
tete. 1962 m. birželio 7 d. buvo išrinkta 
Akademikių Skaučių Draugovės New Yor
ko skyriaus pirmininke.
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VYTAUTAS A. ŠETIKAS š. m. birže
lio mėn. baigė New York City College ir 
gavo Bachelor of Science laipsnį ekonomi
jos šakoje.

Vytautas gimė 1938 m. Mažeikiuose. Ar
tėjant sovietų armijoms, drauge su tėvais 
pasitraukė į V. Vokietiją, čia baigė pra
džios mokyklą ir įstojo į gimnaziją. Į 
JAV Vytautas atvyko 1949 m. ir apsigyve
no New Yorke, kur ir ligi šiol tebegyvena. 
Išlaikęs konkursinius egzaminus įstojo 
į Stuyvesant High High School. Šią mo
kyklą baigė su aukščiausiais pažymiais ir 
buvo priimtas į City College be įstojamųjų 
egzaminų.

1956 m. jis sėkmingai baigė Lituanisti
nę šeštadieninę Mokyklą Brooklyne, kur 
priklausė mokyklos tautinių šokių grupei.

Studijuodamas kolegijoje, priklausė Del
ta Kappa Epsilon korporacijai, Ekonomi
jos Klubui ir Baltų Klubui, kurį sudarė 
tos kolegijos lietuviai, latviai ir estai stu
dentai. Vytautas aktyviai reiškėsi ir skau
tų veikloje, eidamas įvairias pareigas Tau
ro Tunte. 1957 m. jis davė Korp! Vytis 
senjoro pasižadėjimą ir kurį laiką turėjo 
pareigas Korp. Vytis New Yorko skyriaus 
valdyboje.

1961 m. Vytautas pertraukė savo studi
jas šešiems mėnesiams, kada jis atliko sa
vo karinę prievolę.

Vytautas rengiasi toliau tęsti studijas, 
siekdamas magistro laipsnio “Business Ad
ministration” srityje New York University. 
Jis buvo priimtas į Chemical Bank of New 
York “executive trainee” programą, kur 
mano pasilikti tolimesnei tarnybai.
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GEDIMINAS J. VĖLYVIS, gimęs 1932 
m. Vilkaviškyje. Pradžios mokyklą ir pir
mą gimnazijos klasę baigė Lietuvoje. Vo
kietijoje gyveno Oldenburg’o liet, stovyk
loje, o 1949 m. su tėvais atsikėlė į Kanadą. 
1958 m. įstojo į Toronto un-to mechaninės 
inžinerijos fakultetą, kurį sėkmingai šį pa
vasarį pabaigė. Pradės dirbti Amerikoje 
Sprague elektros b-vėje. Mėgėjas boksinin
kas nuo gimnazijos suolo laikų, Olden
burg’o vokiečių jaunių grupėje laimėjęs 
čempionatą. Priklauso Akademikų Skautų 
Sąjūdžiui, Liet. Stud. S-gai ir sporto klu
bui “Vytis”.

BIRUTĖ STRIKAITYTĖ šiais metais 
baigė Illinois universitetą, gaudama BS 
iš pedagogikos ir šį rudenį pradės moky
tojauti Chicago je.

Birutė įstojo į skautų organizaciją 1958 
m. ir, dirbdama Cicero draugovėje, įsigijo 
vyr. skiltininkės laipsnį. 1959 m. buvo pa
kelta į tikrąsias nares. Studijuodama Illi
nois universitete Navy Pier ir Urbano j e, 
priklausė lietuvių studentų klubams ir 
akademiniam sąjūdžiui. 1960-61 m. buvo 
Urbanos SSS skyriaus sekretorė.

ARŪNAS P. DAILYDĖ gimė 1937 m., 
Šiauliuose. Pradžios mokyklą ir gimnaziją 
baigė Toronte, o šį pavasarį sėkmingai už
baigė Toronto universiteto odontologijos 
fakultetą, gaudamas “Doctor of Dental 
Surgery” laipsnį. Studijavo gavęs Kanados 
kariuomenės stipendiją, todėl dabar iš
vyksta į Edmonton, Alberta atlikti trijų 
metų prievolę.

Į skautus įstojo dar būdaams Augustdzr- 
fe, Vokietijoje. Kanadoje veikliai dalyva
vo Toronto Rambyno tunte, kol pradėjo 
studijas. Vėliau įstojo į Korp. Vytis ir 
1959-60 m. buvo išrinktas ASS Toronto 
skyriaus pįrmininku. Sekančiais mokslo 
metais buvo išrinktas. Toronto Korp. Vy
tis skyriaus pirmininku.
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SKAUTŲ JUBILIEJINIAI METAI

Lietuviškoje spaudoje jau skaitėme, kad 
LSS Pirmija 1963-sius metus paskeloė 
skautų Jubiliejiniais Metais. Norima pa
minėti trys sukaktys: 100 metų nuo Lie
tuvos sukilimo, 70 metų nuo Kražių sker
dynių ir 45 metus nuo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo. Jubiliejiniai me
tai prasidės 1962 m. lapkričio 1 d. (Lietu
vos skautų įsteigimo dieną) ir baigsis 1963 
m. lapkričio 1 d.

Jubiliejiniams metams ruošti ir tinka
mai juos pravesti yra sudarytas Komite
tas su penkiomis Komisijomis: Spaudos, 
Jubiliejinės Stovyklos, Pažangumo Kon
kurso, Iškilmių organizavimo ir Finansų 
Komisijos užsibrėžė atlikti sekančius da_- 
bus: išleisti skautišką sieninį kalendorių, 
išleisti skautams vadovėlį, 1963 m. rug- 
piūčio mėn. suruošti Atlanto rajone Jubi
liejinę Stovyklą, suorganizuoti įvairiose 
vietose atatinkamus minėjimus, sporto var
žybas ir t. t.

I Jubiliejinio Komiteto ir Komisijų dar
bą yra aktyviai įsijungę ir daugeks aka
demikų skautų: f ii. s. O. Ščiukaitė (Komi
teto vicepirm.), f ii. S. Stasiškienė, t. n. D. 
Dundzilienė, fil. v. s. S. Kairys, fil. R. 
Viskanta, fil. J. Dainauskas, fil. V. Šliū

pas ir kiti.
Komitetas kreipiasi į visus skautus p a- 

šydamas sukurti Jubiliejinių Metų dainą. 
Dainos projektą, o taip pat kitokius suma
nymus bei klausimus siųsti Komiteto pir
mininkui: J. Vaišniui, S.J., 2345 West 56 
St., Chicago 36, Ill.

JAUNŲJŲ MENININKU PARODA

LB Čikagos apygardos valdyba pavedė 
Dr. A. Verbickui susitarus su jaunųjų dai
lininkų grupe suorganizuoti Čikagoje Čiur
lionio Galerijoje meno parodą.

Jaunieji menininkai mielai sutiko tokią 
parodą rengti ir š. m. spalio mėn. 13 d. 
jie pirmą kartą pasirodys mūsų visuome
nei.

Apygardos valdyba džiaugiasi, kad ši 
jos paskatinta ir globojama paroda prisi
dės prie lietuvių kultūros ugdymo.

Jau yra suregistruota apie 20 jaunųjų 
menininkų ir dar tikimasi, kad šis gražus 
skaičius žymiai padidės. Dėl to, dar ne
užsiregistravusieji parodoje dalyvauti su 
savo kūriniais, prašomi tuojau kreiptis į 
Parodos Rengimo Komisiją, 3711 W. 69 
St., Chicago 29, Ill, dėl reikalingų infor
macijų. D. V.

Grupė svečių Kęstučio Zapkaus parodos atidaryme: Ju tarpe: kun. Vaišnys, S J, p. 
Varnienė, p. Pavilčius, dail. Varnas, dr. Biežis. V. Noreikos nuotr.
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KAZYS MATONIS baigė Worcester Po
lytechnic Institutą su B S elektros inžine
rijos srityje. Priklausė tarptautiniam ir 
šachmatų klubui. Šią vasarą jam suteik
tas armijos (Signal Corps) leitenanto laip
snis.

Gimė 1940 m. Kaune. Skautauti pradė
jo 1954 m. Amerikoje. Ėjo įvairias parei
gas: paskiltininko, skiltininko, adjutanto, 
draugininko, s. v. būrelio vado, s. v. d-vės 
dr-ko. Teko dirbti su vilkiukais, skautais 
ir sk. vyčiais. Bendradarbiavo stovykli
niuose laikraščiuose. Turi vyr. skl. laipsnį. 
Priklausė tautinių šokių grupei.

1960 m. prisijungė prie Bostono ASS 
skyriaus ir Korp! Vytis spalvas gavo 
1961 m.

Vasaros gale pradės dirbti Ft. Mon
mouth, N. J., Signal Corps Research and 
Development laboratorijoje.

SIGITA SKIRGAILAITE-RAMANAUS- 
KIENĖ baigė University of Toronto B.A. 
laipsniu. Studijavo Honour Psychology. 
Lankė Bloor Collegiate Institute gimnazi
ją. Baigus laimėjo keletą stipendijų; tarp 
jų keturių metų universiteto stipendiją. 
Gimė 1939 m. Kaune. I skautes įstojo 1946 
m. Vokietijoj. Paskutinius du metus ėjo 
tuntininkės pareigas Toronte.- Taip pat bu
vo Lietuvių Studentų Sąjungos valdybos 
narė ir Studenčių Skaučių pirmininkė. Iš
tekėjo 1960 m. už inž. V. Ramanausko iš 
New Yorko. Planuoja savo srityje dirbti 
Hartforde, Conn.

MYKOLAS SLAPŠYS gimė 1931 m. 
birželio 12 d. Tauragėje. Pradžios mokyk
lą ir dvi gimnazijos klases baigė Lietuvo
je. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir, ka
rui pasibaigus, gimnaziją lankė Liubeke. 
1949 m. išvažiavo į Kanadą. Kanadoje tęs
ti mokslą iš karto nebuvo sąlygų. 1958 m. 
įstojo į Ontario College of Art meno ins
titutą, pasirinkdamas industrinio meno 
kursą, kurį baigė 1962 m.

Į skautų eiles įstojo 1945 m. Vokieti
joj. Atvykęs į Torontą įstojo į jūrų skau
tus ir priklausė “Vaidoto” laivui. Pradė
jus mokslą įstojo į Toronto ASS skyrių 
ir 1959 m. gavo spalvas.

Yra vedęs Ritą Juknevičiūtę ir augina 
sūnų Edvardą.
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ALDONA PAULIŪTĖ gavo BS iš eko
nomijos - statistikos. Ji baigė Illinois uni
versitetą Urbanoje. Skautaudama priklau
sė gen. Gustaičio oro skaučių būreliui. 
1961-62 m. ėjo ASD vadovės ir skyriaus 
sekretorės pareigas Urbanoje.
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VYTENIS K. NENORTAS gimė 1939 
m. Marijampolėje. Į skautų eiles jstojo 
Vokietijoje, Schwaebisch Gmuend 1946 m. 
Skautų įžodį davė 1952 m. Hartford, Conn. 
Ten pat davė ir skauto vyčio įžodį 1957 m. 
Vytenis priklausė Žalgirio skautų vyčių 
būreliui, kurio vadu buvo 1957-1958 metų 
laikotarpyje. Į Korp Į Vytis įstojo 1958 
m. ir 1959 m. davė senjoro pasižadėjimą.

Šią vasarą Vytenis baigė Mount Saint 
Mary’s College, Emmitsburg, Md. su B. S. 
laipsniu ekonomijos šakoje. Būdamas ko
legijoj priklausė šiom organizacijom: Sac- 
ret Heart Society, Nutmeg Club, Drama 
Club ir kolegijos laikraščio “The Mount
ain Echo” redakciniam kolektyvui.

Birželio 25 d. Vytenis įstojo į laivyną 
— Naval Officer Candidate School, New
port, R. I.

ALGIS NORKEVIČIUS šį pavasarį bai
gė Assumption College, Worcester, gau
damas BA iš chemijos. Mokykloje priklau
sė lengvosios atletikos koamndai, istorijos, 
prancūzų kalbos ir “science” klubams.

Algis gimė 1939 m. Alvite. Į skautų or
ganizaciją įstojo Amerikoje 1954 m. Ėjo 
skiltininko ir skautų dr-vės adjutanto pa
reigas. Ilgą laiką priklausė tautinių šo
kių grupei. Skauto vyčio įžodį davė 1958 
m. Prisijungė prie Bostono ASS skyriaus 
1961 m. ir Korp! Vytis spalvas gavo 1962 
m.

Šiuo metu dirba vienos Worcester’io li
goninės laboratorijoje — savo srityje. Sau
sio mėnesį žada įstoti į laivyną.
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Su šiuo numeriu pradedame laiškų redakcijai skyrelį. Jo gyvavimas priklausys 
grynai nuo Jūsų, mieli Skaitytojai. Tad kviečiu visus atvirai pasisakyti apie “Mūsų 
Vyčio” turinį, išvaizdų, reaguoti į autorių reiškiamas mintis ar trumpai pasisakyti 
akademikus,* skautijų bei mūsų visuomenę liečiančiais klausimais. Autoriai, norį sa
vo laiškus pasirašyti slapyvardžiais ar inicialais, turi duoti savo vardų, pavardę ir 
adresų, tačiau, tai liks redaktoriaus paslaptyje. Radaktorius

GERB. REDAKTORIAU

Perskaičius gerb. kolegės ar kolegos 
D. K. prisiminimus ir nusiminimus apie 
paskutiniąją žiemos stovyklą, negalėjau 
susilaikyti nuo jos-j o bendro kvietimo į 
debatų aikštę, ypač kai dar pati preten
duoja į tą garbingą, narsųjį slidinėjimo 
mėgėją tarpą.

Taip, praėjusi žiemos stovykla, trum
pai ir aiškiai kalbant, buvo palaida bala. 
Gaila, liūdna, skaudu ir t. t. Bet kodėl 
taip buvo. Buvo daug žmonių, daug po
tencialo. Organizatoriai ir programos 
planuotojai dėjo pastangas paruošti įdo
mią programą, nuotaikingus užsiėmimus. 
Aš jų nekaltinčiau, o verčiau save, mus 
visus, kurie toje stovykloje dalyvavo
me. Gal čia buvo tik dar vienas simpto
mas mūsą apatijos, mūsą forsuoto, kom- 
pulsyvaus [nuotykių ieškojimo, blašky
mosi. "Man čia visiškai neįdomu — jau 
žymiai geriau būtą kur nors kabinoje su 
chebra susimesti ir pastavinti”. Teko tą 
girdėti, ar ne? Bet tokią analizę toliau 
tęsiant galima būtą visai susinarplioti 
metafizinėje - psichologinėje - sociologi
nėje košėje. O juk mes esam praktiško 
empiricizmo ir eksperimentą amžiaus gy
ventojai. Mums svarbu ne žmonių vidu
jinė galvosena, motyvai, bet ją išorinis 

elgesys — kaip jį iš anksto pranašauti ir 
kaip jį kontroliuoti. Tiesa, ar ne?

Lieka tas esminis klausimas — ką da
ryti su mūsą žiemos stovyklom, kaip 
jas pagerinti, kaip sugrąžinti ir sukurti 
tą idealią... ’’artimą, nuotaikingą ir drau
gišką atmosferą”? Nors sutinku su kol. 
D. K. apibūdinimu problemos, bet ne
perku jos siūlytos išeities: pasidalinimą 
į dvi stovyklas. Šis sumanymas turi ke
lius minusus:

1. Visą pirma, dvi stovyklos (studen- 
tų ir filisteriu) dar padidintą tą egzis
tuojančią spragą tarp studentą ir filis- 
tervą mūsų ^organizacijoje. Abi pusės 
jaučia šiokį tokį trynimąsi, nesugyveni- 
mą. Tai kodėl reikalą dar komplikuoti? 
Šis klausimas ypač realus prisiminus tą 
organizacinį persitvarkymą, kuris šio
mis dienomis vyksta mūsą tarpe. Dabar, 
kai egzistuoja ir veikia S SS ir FSSS, 
lengviau ir natūraliau būtą persiskirti. 
Bet, jeigu liks tik FSS, AS D ir K! Vy
tis — kas tada?

2. Iš praktiškos pusės žiūrinį, būtą 
visai nepraktiška. Duplikuotusi darbas, 
pareigos. Būtą dar sunkiau gauti pre
legentus, sulopyti programas.

3. O galą gale, nemanau, kad tokia 
idėja iš viso praeitą publikai, nors ir bū
tą labai įdomus "group dynamics” eks-
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perimentas. Studentės mergaitės ir filis
teriai vyrai (su viena išimtimi, vedusie
ji, kurie iš viso yra išimtis iš bet kurio 
taško), tikiu, keltų maištą. Dabartinė 
vyrų - moterų santykiavimo ir drauga
vimo sistema per daug Įaugus mūsų kul
tūroje, kad apsimokėtų prieš ją kovoti.

Yra dvi galimybės — ruošti' vieną 
tradicinę ZlSS žiemos stovyklą arba iŠ 
viso nieko oficialaus nedaryti ir tegu 
kompanijos susimėto ir daro ką jos no
ri. Jeigu pasirenkam pirmąją galimybę, 
siūlyčiau padaryti mūsų žiemos stovyk
las tikrai akademiškas, skautiškas ir už
daras. Priėjom prie taško, kad žmogus 
atvažiavęs į mūsų stovyklą negali pasa
kyti kieno čia stovykla. Praradom savo 
dvasią, nuotaiką ir esprit de corps. Pra
radom savo akademišką asmenybę ir 
identitetą. Žinoma, nėra susigyvenimo 
ir draugiškumo, nes nėra ryšio, tradici
jų. Paskutinėje stovykloje buvo pradėta 
eiti tradicijų ir akademinio atspalvio su
grąžinimo keliu. Naujų Metų išvakarė
se akademikiį uždaras laužas buvo ban
dymas, menkutis kaip ir visi pirmieji 

bandymai, bet visvien mielas, suartinan
tis. Pats linksmiausias stovyklos mo
mentas buvo Naujų Metų sutikimo pro
grama, skautiško laužo pobūdžio pasi
rodymas, išpildytas jaunųjų akademikų 
iš Clevelando.

Ruoškime 'uždaras žiemos stovyklas 
ASS nariams ir jų kviestiems svečiams 
(t. y. žmonoms, vyrams, sužadėtiniams 
ir pan.) Bus vieninga, susigyvenusi gru
pė, surišta bendrais interesais, kurioje 
žmonės bent viens kitą pažins. Didelėje 
žmonių masėje neįmanoiTia pravesti ben
drą programą, sukurti nuotaiką, nes au
tomatiškai susiskirstoma į pavienius gru
peles. Gal ir apšauks mus snobais, atsi
skyrėliais, reakcionieriais, atsilikusiais 
nuo bendro tempo, gyvenimo ir mados. 
Šiais laikais t ar p organizacinė s sienos ir 
skirtumai pamažu griūna ir pradingsta. 
Bet kitos organizacijos išnyks, o mes dar 
liksim, jeigu pajėgsim išlaikyti savo or
ganizacijos veidą ir indentitetą.

Žiemos stovyklų ir slidinėjimo 
mėgėja

Atlanto Rajono skautų vyčių — vyr. skaučių suvažiavimo metu, Auksė Vilpisauskaitė 
(kairėje) raportuoja Audronei Dragunevičiūtei. R. Kezio nuotr.
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PeC'AKTCĮRIAUS’

Puslapis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

A. Gustaitis ir V. Stasiūnaitis “Algis 
Trakys ir šuniukas Šleivys”. Išleido “Lie
tuvių Dienų” leidykla, 1962 m. Kaina $2.

Miela ,kada skaitai, jog vėl yra vai
kams išleista lietuviška knygutė, kurių 
skaičius jaunųjų literatūros dirvoj yra 
apgailėtinai žemas. Prieš save turiu A. 
Gustaičio ir V. Stasiūnaičio “kartūninę” 
knygelę “Algis Trakys ir šuniukas Šlei
vys”, kuriai 'didelį susižavėjimą sunku 
išreikšti.

Tematika ribojasi Lietuvos kaimo nuo
tykiais ir tinkanti skaityti mokyklinio am
žiaus vaikam. Bet iliustracijos? Kodėl dai
lininkas nemano, kad vaikas turi žymiai 
jautresnį etinio grožio pajautimą, smulk
meniškų detalių pažinimą, negu suaugęs 
žmogus? Kodėl tą Algį, šuniuką ir bites 
tiek deformuoti, kad jie tuo iškreipimu net 

visiškai vaiko akimis atsiplėšia nuo rea
laus pasaulio?

Tokias iliustracijas pateisinu tik “kar
tūno” filmo ribose, nes ten supras- 
tinimas yra būtinas vien dėl eksperimen
tinio filmų stovio; jas pamatysi ir vėl 
greit užmirši, kaip ir kiekvieną, greitai 
prabėgantį paveikslą. Tačiau, knygos tiks
las nėra vienkartinis: jis turi turėti žy
miai daugiau vilionių ir prasmės. Žinoma, 
ne visi dailininkai yra pajėgūs atsiekti 
stančikaitiškai puikios iliustracinės per- 
fekcijos, bet gali sugebėti nupiešti šuniš
ką šuniuką, sveiką, be rachitiškų simpto
mų berniuką ir į bitę panašią bitę. Lietuvis 
vaikas, ypač dabar tiek toli atitrūkęs nuo 
gamtos, tikrai daug mieliau įvertins tą 
begalinį grožį, kada dailininko ranka tą 
jo grožiui jautrumą tinkamai jautriai su
pras. L. G.

GARBĖS PRENUMERATORIAI

Urbanos ASS skyrius — dvi garbės pre
numeratos, kurios bus siunčiamos į uni
versiteto YMCA skaityklą.

J. Kregždys

GARBĖS RĖMĖJAS

G. Dragūnevičius
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