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LITUANISTINIO ŠVIETIMO BARUOSE
POKALBIS SU JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS PIRMININKU
BR. JUODELIU
— Ar Švietimo tarybos uždaviniai ir veiklos būdas pasikeitė per 18 veiklos
metų? Ar ateityje pasikeis? Ar kai kurie tikslai tampa svarbesni, ar išryškėja
naujos paskirtys?
Svarbiausias LB Švietimo tarybos uždavinys per 18 metų veiklą yra litua
nistinio švietimo koordinavimas JA Valstybėse, o tuo pačiu ir visame laisvame
pasaulyje, nes mūsų mokyklų programomis naudojasi lituanistinės mokyklos
visuose kraštuose. Mokyklas aprūpinti mokslo priemonėmis yra antras labai
svarbus uždavinys, nes be vadovėlių, pratimų, skaitinių negalėtų sėkmingai
veikti nei viena lituanistinė mokykla. Kai buvo išvystytas reguliarus mokyklų
tinklas JAV, mokyklų tarpusavio ryšiai palaikomi per mokytojų suvažiavi
mus, konferencijas, mokytojų studijų savaitę ir lituanistiniam švietimui skirtą
leidinį, tris kartus per metus išeinančias “Švietimo gaires”.
Man atrodo, kad LB Švietimo tarybos uždaviniai per visą laikotarpį liko tie
patys, o veiklos būdas keitėsi pagal ŠT dirbusius asmenis, jų naudotus meto
dus, susidariusias aplinkybes. Pagrindinis LB Švietimo tarybos tikslas yra
lituanistinio švietimo išlaikymas ir tęsimas išeivijoje. Lituanistinės mokyklos
mokiniui prieš 20 metų buvo labai aišku, kad jis yra lietuvis, kad jo tėvynė
Lietuva, kad mokykla jam reikalinga lietuvių kalbai išmokti, lietuvių kultūrai
pažinti. Šiandien lituanistinė mokykla turi nurodyti ir aiškinti mokiniui, kad
jis yra lietuvis, nors jo tėvynė yra JAV, kad jam vęrta mokėti jo tėvų ar sene
lių gimtąją lietuvių kalbą savo asmenybei praturtinti. Ši naujoji paskirtis
mokinį auklėti lietuviu, greta kalbos mokymo, sudaro naujas paskirtis litua
nistinei mokyklai; o kartu ir LB Švietimo tarybai.
— Kokie yra Jūsų vadovaujamos ŠT darbai šiuo metu ir uždaviniai šioje
kadencijoje, ateinantiems metams? Kokia ekonominė ŠT padėtis, kuo remiasi?
Šios trejų metų kadencijos rūpesčiai ir uždaviniai yra panašūs į buvusios.
Pradėję darbą, labai pasigedome mokyklų programų, kurių 1967 m. laida buvo
nepilna, pakeista ir jau seniai išsibaigusi. Pradėję jas peržiūrėti ir naujas bekurdami pamatėme, kaip sudėtingas šis darbas, kaip sunku jas keisti, nes
kartu keičiasi ir vadovėliai. O vadovėlių keitimas surištas su didelėmis išlai
domis. Visgi per metus naujas mokyklų programas paruošėme ir jas išlei
dome. Tikimės, kad jos palengvins mokytojo darbą klasėje ir padės mokyklų
vadovybei įvykdyti mokyklinių metų planus.
Mokslo priemonių parūpinimas yra nuolatinis Švietimo tarybos darbas.
Leidžiant naujas vadovėlių laidas reikia jas patobulinti, labiau pritaikyti se
kančiai dienai. Reikia naujų skaitinių, reikia pagerinti jaunimo žurnalus. Deja,
šiam darbui naujų jėgų mažai atsiranda, o veteranų lituanistų eilės nuolatos
retėja.
Ekonominė Švietimo tarybos padėtis priklauso nuo Lietuvių Fondo finansi
nės paramos, kuri buvo ir yra gausi, nuoširdi per eilę metų. Ji priklauso ir nuo
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Dabartinis JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkas Bronius Juodelis yra
profesionalas amerikiečių aukštesnės
komercinės mokyklos Chicagoje mo
kytojas - administratorius. Prieš tai
šešeris metus dirbo Chicagos Švietimo
taryboje (Board of Education) admi
nistratoriaus ir aukštesniųjų mokyklų
specialios programos inspektoriaus
pareigose. Administracinius mokslus
baigęs bakalauro laipsniu Illinois
universitete, o pedagoginius mokslus
magistro laipsniu Northeastern uni
versitete Chicagoje. Vienuolika metų
dirbęs komercinėje administracijoje,
nuo 1966 m. dirba pedagoginį darbą.
Lemento aukštesnėje lituanistinėje
mokykloje mokytojavo 1972-1973 m., o
nuo 1974 m. lektoriaus pareigose dėsto
pedagogiką ir psichologiją Pedagogi
niame Lituanistikos Institute Chica
goje.
Skautas nuo 1938 m. ir vadovas nuo
1946 m., baigęs Gilvelio mokyklą, ėjęs
Brolijos Vyriausio Skautininko pava
duotojo pareigas 1960-1963 m. ir Bro
lijos Vyriausio Skautininko 1963-1966
m. Būdamas jūrų vyresnis skautinin
kas, daug dirbo su jūrų skautais. ASS
filisteris, į Korp! Vytis įstojęs 1948 m.,
buvęs jos centro valdybos narys
1952-1954 m., “Mūsų Vyčio” redakto

riaus pavaduotojas 1950-1951 m. Ilga
metis JAV Lietuvių Bendruomenės
narys, dabartinės jos Tarybos narys,
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos narys ir
kelių amerikiečių profesinių organiza
cijų narys. Parašė jūrų skautams
vadovėlį “Jūrinis skautavimas”, kurį
1975 m. išleido Lietuvių Skautų Bro
lija.

mūsų pačių pastangų, platinant knygas bei vadovėlius. Šiuo metu ekonominė
būklė yra nebloga. Lituanistinių mokyklų ir Švietimo tarybos ekonominė pa
dėtis būtų dar geresnė, jei pavyktų gauti JAV federalinės valdžios pašalpą.
Visų lituanistinių jnokyklų 1977-1978 m. sąmata yra $163,000.00, o LB Švie
timo Tarybos — $40,000.00. Pagrindinės lėšos lituanistiniam švietimui ateina
iš mokinių tėvų.
— Koks nuošimtis mokytojų yra jau JAV užaugę ir mokslus baigę? Kokia
dalis būtų baigę kokį nors lituanistinį mokslą, pvz., Pedagoginį Institutą aki
vaizdiniu ar neakivaizdiniu būdu, Fordhame eilę metų vykusius kursus vasa
romis, lankę Lituanistinių studijų savaitę ir pan.?
Pagal lituanistinių mokyklų 1977-78 m. registracijos duomenis iš šiuo metu
dirbančių 252 mokytojų, 70 mokytojų arba 28% yra jaunesnės kartos, iki 35 m.
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amžiaus, JAV užaugusios ir mokslus baigusios ar bebaigiančios. Visi jie yra
lankę ar baigę lituanistines mokyklas. Neturiu duomenų, kas iš jų baigę Peda
goginį Lituanistikos Institutą, kursus ar lituanistikos seminarus.
Didžiausią dabartinių mokytojų, administratorių dalį sudaro vidurinė karta,
turinti 140 mokytojų arba 56% visų mokytojų. Tai 36 - 55 m. amžiaus asme
nys, dar baigę lietuvišką gimnaziją Lietuvoje ar Vokietijoje bei turintieji
tolygų lietuvių kalbos žinojimą. Vyresnioji karta virš 55 m. amžiaus, mūsų
lituanistinių mokyklų išeivijoje veteranai, mokytojo cenzą įsigiję dar Lietu
voje, besudaro tik 16% visų mokytojų. Dėl suprantamų priežasčių, Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto padėtis yra skirtinga.
— Kaip paaiškintumėte lietuviškos organizacijos vaidmenį lietuviškame
švietime — programoje ir auklėjime, kartu ir kaip paramą lituanistinių mo
kyklų pastangoms? Ar lietuviškos jaunimo organizacijos vaidmuo švietime
pasikeitė, palyginus su tos pačios organizacijos uždaviniais Lietuvoje ir trem
tyje Vokietijoje?
Išeivijoje lituanistinis švietimas yra kertinis akmuo lietuvybės rūmo išlai
kyme. Deja, jis vienas šio rūmo neišlaikytų, jei greta nebūtų lietuviškų jau
nimo organizacijų — skautų ir ateitininkų. Šių abiejų organizacijų nuopelnai
lituanistiniam švietimui yra dideli. Nors jų veikloje nėra tiesioginių lituanisti
kos pamokų, tačiau jų tikslas yra labai artimas lituanistinei mokyklai —
auklėti sąmoningą lietuvį. Abiejų organizacijų veikloje yra naudojama lietuvių
kalba, nors daugeliu atvejų nariams ir vadovams komunikacija anglų kalba
būtų lengvesnė. Lietuvių kalbos naudojimas šių organizacijų veikloje ir yra
vienas iš svarbiausių vaidmenų lietuviškame švietime.
Tautinės bendruomenės išlaikymas yra antrą labai svarbi misija, kurią
atlieka ateitininkų ir skautų organizacijos. Priklausymas šioms organizaci
joms įpareigoja lankyti ir lituanistines mokyklas lietuvių kalbai geriau iš
mokti. Lietuvių kalbos naudojimas jaunimo organizaciniame gyvenime, arti
mesnis ir patrauklesnis negu mūsų lituanistinė mokykla, paskatina ir paragina
geriau lietuvių kalbą išmokti. Lietuvių kalbos naudojimą sumažinti ar nevyk
dyti šių organizacijų veikloje būtų mirtinas smūgis lituanistiniam švietimui.
Lietuviškos jaunimo organizacijos vaidmuo išeivijoje yra skirtingas nuo
turėto Lietuvoje. Ateitininkų ir skautų organizacijoms Lietuvoje nereikėjo
rūpintis lituanistiniu švietimu, kurį atliko reguliari Lietuvos mokykla ir gyve
namoji aplinka. Ten jaunimo organizacija galėjo visą dėmesį skirti savąją
ideologiją vystyti ir skleisti. Ideologiniu požiūriu, abi organizacijos yra tarp
tautinės, plačiai veikiančios Amerikoje, ir dalyvavimas jose bendru jaunimo
auklėjimo požiūriu atitiktų turėtą nepriklausomoje Lietuvoje. Tautinės
bendruomenės išlikimo perspektyvoje tokiai jaunimo ideologinės organizaci
jos veiklai reikalingos šaknys, kurias Lietuvoje sudarė aplinka ir reguliari
mokykla. Išeivijos labai ribota lituanistinė mokykla šių šaknų išauginti nebe
gali ir, greta tėvų šios misijos atlikimas priklauso ir lietuviškai jaunimo orga
nizacijai.
Daug metų išdirbęs Lietuvių Skautų Sąjungoje, gerai pažįstu jos veiklą ir
atliktus gausius darbus lietuvybės išlaikyme. Ateitininkų organizacijos nuo
pelnai lietuvybės išlaikyme taip pat yra dideli. Nepaprastai vertinu ir ilga
metę tautinių šokių grupių veiklą, jei jos greta tautinio šokio naudoja ir lietu
vių kalbą. Lietuviškos dainos at meno ansambliai irgi atlieka svarbų vaidmenį
3
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lituanistiniame švietime greta mūsų lituanistinių mokyklų. Visų bendros
pastangos ir tegali išlaikyti tolimesnį lituanistinį švietimą. Deja, visų pastan
gos lietuvių kalbos srityje turėtų būti dar tvirtesnės.
Su nustebimu ir liūdesiu turėjau progos stebėti anglų kalbos naudojimą
skautų stovyklos vadovų tarpe, viešai ir atvirai, nors jaunesniems jie liepė
kalbėti lietuviškai. Ko vertas toks liepimas, neparodant pavyzdžio? Juo
labiau, kai šių vadovų tarpe buvo ir lituanistinės mokyklos mokytojai. Tauti
nio sąmoningumo šaknims lietuviškoje jaunimo organizacijoje auginti nuolat
reikalingas lituanistinis maistas. Jis reikalingas programose, sueigose, sto
vyklose ir ypač vadovų mokyklose. Jo negalį užtenkamai suteikti keturias
valandas savaitėje turinti lituanistinė mokykla. Lituanistinio švietimo darbe
jaunimo organizacija yra svarbiausias partneris lituanistinei mokyklai.

— JAV LB Švietimo Taryba yra tik vieno krašto organas. Kokiu būdu ŠT
darbai paliečia, paveikia ar talkina kitų kraštų lietuviškajam švietimui? Koks
vyksta bendravimas su kitų kraštų LB švietimo organais?
JAV LB Švietimo taryba, pirmoje eilėje rūpinasi šio krašto lituanistinių
mokyklų veikla, jų tinklu, didžiausiu laisvajame pasaulyje. Būdama JAV LB
krašto valdybos padalinys, Švietimo taryba atlieka jai krašto valdybos paves
tas funkcijas ir vykdo vyriausios institucijos — JAV LB Tarybos nustatytus
uždavinius. Jos programomis ir leidžiamomis mokslo priemonėmis naudojasi
kitų kraštų lituanistinio švietimo tarybos ir lituanistinės mokyklos visame
laisvajame pasaulyje.
JAV LB Švietimo taryba glaudžiai bendradarbiauja su Kanados LB Švie
timo komisija, rengdama bendras vasaros mokytojų studijų savaites, kuriose
dalyvauja abiejų kraštų lituanistinių mokyklų mokytojai. Palaikomi ryšiai ir
su PLB vicepirmininku švietimo reikalams J. Kavaliūnu, sprendžiant bendras
lituanistinio švietimo problemas.

MOKYTOJAI PAGAL AMŽIŲ

VISO: 252 mokytojai
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MOKYKLŲ DYDIS 1978 m.

28 mokyklos, 1830 mokinių
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— Švietimo taryba vis peržiūri lituanistinių mokyklų programas ir kątik iš
leido visų programų leidinį. Ar programos per 20 - 25 m. pasikeitė, ar įvesti
nauji mokomieji dalykai?
Nors išeivijos lituanistinės mokyklos JAV veikia jau 25 - 28 metus, tačiau
nuolatos programos peržiūrimos, papildomos, pritaikomos naujai iškylantiems
uždaviniams ar aplinkybėms. Tik pereitais metais pavyko sudaryti lituanisti
nių mokyklų religinė, dainavimo ir visuomeninio ugdymo programa. Be jų šie
dalykai lituanistinėse mokyklose buvo labai įvairiai mokomi arba visai nemo
komi. Jų sistematingas mokymas yra svarbus.
Gal kam atrodys, kad religija nebūtina lituanistinei mokyklai, kad ją galima
išmokti amerikiečių ar kanadiečių mokykloje. Aišku, kad galima, tačiau jos
dėstymas lituanistinėje mokykloje neša dvigubą naudą. Ji išmokstama lietu
vių kalba, kurios žinojimui bei tautinių-religinių papročių pažinimui panaudo
jamas efektyvus religinis motyvas. Religinis auklėjimas yra tampriai surištas
su moralės ir pilietinės atsakomybės ugdymu, kurio labai trūksta šio krašto
mokykloms ir kuris labai svarbus mūsų tautiniam sąmoningumui išlaikyti.
Lietuvos istoriją ar geografiją irgi galima puikiai išmokti anglų kalba. Ją mo
kantis lietuvių kalba, kartu išmokstama ir lietuvių kalbos.
Ribotas lituanistinės mokyklos pamokų skaičius neleidžia įvesti naujų da
lykų, o norint turimuosius patobulinti, tenka skaitytis su dabartinio mokinio ir
mokytojo lietuvių kalbos žinojimu, su naujų vadovėlių leidimu, su turimais
finansiniais ištekliais. Laiko stoka lituanistinėje mokykloje yra didžiausia
kliūtis platesniam programų sudarymui bei jų išėjimui.

— Švietimo taryboje daugiausia Chicagoje gyvenantys asmenys. Kokiu
būdu palaikomi ryšiai, teikiamos žinios* kitų vietovių mokykloms, mokytojams
ir kitiems švietimo pareigūnams?
LB Švietimo tarybą daugumoje sudaro Chicagoje ir jos apylinkėse gyve
nantys nariai. Keturi nariai gyvena Atlanto rajone ir vienas Californijoje.
Švietimo tarybos posėdžių protokolai ir kita informacinė medžiaga siuntinė
jama visiems tarybos nariams. Į posėdžius atvykti negalintieji dalyvauja
korespondenciniu būdu. Palaikomas artimas ryšys telefonais. Posėdžių proto
kolai ir visa informacinė medžiaga siunčiama ir JAV LB krašto valdybos pir
mininkui. Ryšiai su mokyklomis palaikomi aplinkraščiais, laiškais, telefonais,
aplankymu, metinėmis inspekcijomis, susitikimu su vedėjais konferencijose ir
metinėse mokytojų studijų savaitėse. Beveik visi LB Švietimo tarybos nariai
(jų yra 24) yra dabartiniai ar buvę lituanistinių mokyklų mokytojai. ŠT vice
pirmininkė dr. Janina Rėklaitienė, Aukštųjų mokyklų-kursų reikalų vedėjas
kun. J. Vaišnys, SJ, ir aš pats esame Pedagoginio Lituanistikos Instituto lek
toriai. Tiesioginės LB Švietimo tarybos narių pareigos ir mokytojavimas
lituanistinėse mokyklose palaiko ryšius ir suteikia realų šiandieninės mokyk
los pažinimą. Artimus ryšius palaikome ir su lituanistinių mokyklų tėvų komi
tetų pirmininkais, kaip su lituanistines mokyklas išlaikančiąja institucija. LB
ŠT ir mokyklų veiklos apyskaitas kas metai ar dažniau duodame JAV LB Ta
rybos sesijose.
— Kasmet (jau 11 metų) ruošiama Mokytojų savaitė Dainavoje. Kokia yra
šios stovyklos svarba ir vaidmuo ŠT plane?
LB Švietimo tarybos ruošiamos mokytojų studijų savaitės uždavinys yra
nagrinėti lituanistinių mokyklų problemas, pasitobulinti patiems ir lavinti
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jaunesniuosius mokytojus. Studijų savaitės apimtis labai plati ir ne visada
pavyksta šiuos uždavinius atlikti. Studijų metu stovyklaujančiai jaunimo
sekcijai suteikiama proga pasitobulinti lituanistikoje ir tautiniame mene
(dainos, tautiniai šokiai, tautodailė). Tinkamai pravestų mokytojų studijų
savaičių svarba ŠT darbų plane yra labai didelė.
Greta šios studijų savaitės labai svarbūs rajoniniai mokytojų suvažiavimai,
kurie sėkmingai vykdomi Atlanto rajone.
Labai daug dėmesio LB Švietimo taryba skiria ir PLJS Ryšių centro orga
nizuojamiems lituanistikos seminarams. Šiam darbui vadovauja Liet. Skautų
Sąjungos nariai Mindaugas Pleškys, Rūta Nainytė-Sušinskienė ir kiti. Šio
seminaro lankymas (dvi savaitės vasaros metu) yra būtinas kiekvieno jauno
mokytojo lituanistiniam pasitobulinimui.

— “Švietimo gairės” taikomos ne tik mokytojams, bet ir tėvams bei kitiems,
kurie švietimu sielojasi. Ar yra duomenų, kiek atgarsio ŠG randa už lit.
mokyklų — šeimose, organizacijose? Kaip galėtų būti daugiau panaudojamos?
“Švietimo gairės” yra skiriamos visiems, besirūpinantiems lituanistiniu
švietimu išeivijoje. Tai yra mūsų pastogė, kurioje kalbamės visais lituanistinį
švietimą liečiančiais reikalais. “Švietimo gairių” atgarsis šeimoje, organizaci
joje ir net lituanistinėje mokykloje nėra ir nebuvo pakankamas per visą jų
dešimt metų gyvavimą. Gal būt taip yra dėl rašyti galinčių apsileidimo, o gal
labiausia dėl laiko stokos. Juk rašyti spaudoje mokytojui yra pridėtinis dar
bas, prie mokytojavimo lituanistinėje mokykloje, daugumos atliekamas poilsio
metu. Išeivijos lituanistinė mokykla dažniausia veikia šeštadienį, kuris skirtas
poilsiui. 0 kada rašyti spaudai? Belieka tik sekmadienis arba greitai prabė
gantis vakaras, labai reikalingas skaitymui, posėdžiams, jau nekalbant apie
asmeninius reikalus. Nevisi sugeba iš laisvalaikio atimti sekmadienius, kad
galėtų parašyti “Švietimo gairėms”, “Mūsų Vyčiui” ar kitam laikraščiui. Ne
lengva vesti du gyvenimus — profesinį amerikiečių tarpe ir lietuviškąjį orga
nizacijose, lituanistiniame švietime ir spaudoje. Dėl laiko stokos ilgiau nera
šant, prarandama sklandus rašymas, nuosekliai mintys išdėstomos, nors pasi
sakymui yra daug temų ir reikalų. Taip ir pritrūksta vadovų pasisakymų,
straipsnių aktualiais ir gausiais lituanistinio švietimo reikalais.

JAV LB ŠVIETIMO TAPYBOS 1977 ~ 197» METŲ

PAJAMOS

VISO: £40,250.00
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ŠVIETIMO IŠLAIDOS UŽ
MOKINĮ
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VISO:

£111.00 per metus

LIETUVIU IR LIETUVIŠKOS VEIKLOS SKAIČIAI
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Šia proga norėčiau visus lituanistinio švietimo darbe dalyvaujančius skirti
keletą sekmadienių rašymui į “Švietimo gaires”. Jų turinys, lygis, įdomumas
ir panaudojimas priklauso nuo mūsų pačių pastangų.
— ŠT uždaviniai ir darbai apima ne tik lituanistinių mokyklų veiklą, bet ir
kitus reikalus. Kokie jie būtų? Kokia yra mūsų spaudos talka lituanistinio
švietimo išlaikyme?
Lituanistinė mokykla ir pati LB Švietimo taryba yra tik priemonės lietuvy
bei išlaikyti išeivijoje. Šio tikslo siekiant, priemones reikia pritaikyti prie
gyvenimo aplinkybių, prie realių sąlygų, ieškant tinkamesnių metodų, ruo
šiant šiam darbui reikalingus darbininkus. Ateities perspektyvoje, vienas iš
svarbių LB Švietimo tarybos rūpesčių yra rytdienos lituanistinės mokyklos
mokytojo paruošimas.
Turime vos kelis lituanistus, lituanistiką baigusius Lietuvos universitete,
čia bedirbančius lituanistinio švietimo darbą. Kasmet jų eilės retėja. Kas juos
pakeis ateityje? Kas ištaisys lietuvių kalbą mūsų vadovėliuose, pratimuose,
skaitiniuose ir žurnaluose? Kas atliks jaunesnių mokytojų paruošimą Pedago
giniame Lituanistikos Institute? Tai yra sunkūs klausimai rytdienai lituanisti
nio švietimo tęstinumui. Jau šiandien jiems reikia rasti atsakymus. Nema
žesni rūpestį sudaro ir nuolatinis mokinių mažėjimas JAV lituanistinėse
mokyklose. Jis šiais metais pasiekė net 11%. Kaip šį nuošimtį sumažinti atei
tyje? Kaip pagerinti lituanistinių mokyklų darbo našumą? Kaip efektingai
atlikti lietuviškai nemokančių lietuviukų mokymą lituanistinėje mokykloje?
Mūsų periodinės spaudos talka lituanistinio švietimo išlaikymui yra nepa
prastai reikšminga mokyklų ir Švietimo tarybos našiam darbui. Ne visi laik
raščiai į šią talką ateina. Yra net trukdančių LB Švietimo tarybos veiklai. O,
rodos, dirbame visi tam pačiam tikslui — lietuvybės išlaikymui. Be lituanisti
nės mokyklos pritruks ir to laikraščio skaitytojų. Spaudos parama lituanisti
nio švietimo darbui pačiai spaudai neša tiesioginę naudą ir užtikrina ateitį.
Tad ar logiška bet kuriame lietuviškame laikraštyje vesti šmeižtus ar diskri
minaciją prieš LB Švietimo tarybą ir jos darbuotojus? Ar ne logiškiau visiems
dirbti ranka į ranką?
Nežiūrint kai kurių liūdnų reiškinių, visviena lituanistinio švietimo darbas
lieka prasmingiausias ir našiausias lietuvybės išlaikymo misijoje. Jo vykdyme
galime turėti skirtingų nuomonių ar naudoti skirtingus metodus Lietuvių
Bendruomenėje, lietuviško jaunimo organizacijose, lituanistinėse mokyklose,
tautinių šokių grupėse ir šeimose. Priemonių ir metodų įvairumas gali daug
prisidėti prie pasisekimo, siekiant to paties tikslo. Gi lituanistinio švietimo
kelias mus veda į visuotiną, bendruomeninį tikslą — lietuvių tautos išlikimą ir
Lietuvos laisvės atstatymą.
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Liūtas Grinius

LIETUVIAI JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ
NEPRIKLAUSOMYBĖS DVIEJU ŠIMTMEČIU SUKAKTYJE
Įvairiom įstaigom ir žmonių sambūriams ilgai svarsčius, Jungtinių Ameri
kos Valstybių dviejų šimtųjų metų nepriklausomybės paskelbimo sukakties
šventimas buvo paliktas kiekvienos vietovės pastangoms. Filadelfija, šio
krašto pirmo atstovų suvažiavimo ir nepriklausomybės paskelbimo vietovė,
negavusi valdžios lėšų, pagrindinį minėjimą vykdyti atsisakė. Valstybės
sostinė, Vašingtonas, kruopščiai svarstęs galimybes įvykdyti pagrindinį
sukakties minėjimą, pasitenkino pasiruošimais priimti spėjamą turistų ant
plūdį (kurio, tiesa, nebuvo), nesiskelbdamas minėjimo centru. Penkmetį prieš
sukaktį pradėti pasiruošimai įvykiams, svečių priėmimams, organizacijų
rikiavimui ir daugiakalbių gidų sąrašų sudarymui (taip, net ir Akademinis
Skautų Sąjūdis buvo apie šias ir kitas paslaugas atsiklaustas), stambesnių lėšų
iš federalinės valdžios nesulaukus, buvo palikti nuošalyje.
JAV 200 metų sukakties minėjimai vyko be iš anksto išvystyto plano, be
ypatingų nurodymų — tipiškai amerikoniškoje dvasioje — kas norėjo įvykį
kaip nors atžymėti — galėjo, kas nenorėjo — galėjo taip pat nesistengti...
Lietuviai, kurių tautos bent trečdalis rado prieglobstį šiame krašte, ir kurių
protėviai patys dalyvavo JAV kovose, turėjo nemažą pagrindą dalyvauti šios
sukakties minėjime. Metams praslinkus įdomu bent prabėgomis peržvelgti,
kaip lietuviai įstengė šią sukaktį patys minėjo.
MILVOUKI (Milwaukee). JAV nepriklausomybės sukakties minėjimas čia
buvo pradėtas turbūt anksčiausiai. JAV Informacijos agentūra parinko 1975
m. lapkričio 21-23 d.d. vykusios keturiasdešimtspenkių tautų mugės programą
filmavimui ir vėlesniam transliavimui. Kroatų, lietuvių, negrų darbų parodos
ir Dunojaus švabų, indų korėjiečių, negrų, serbų tautinių šokių Almos buvo
rodomos 1976.VII.3-4 d.d. trisdešimtyje Europos, Afrikos, tolimųjų rytų ir
Pietų Amerikos valstybių. Taigi, lietuvių prisidėjimas prie JAV sukakties
minėjimo pasaulyje prasidėjo šiame mieste.
JAV Informacijos agentūros filmuotą lietuvių darbų parodą Milvoukės
mieste ruošė p.p. T. Balčiūnienė, dr. V. Balčiūnas, Raindel ir Vadeiša.
ČIKAGA. Milvuokės pasisekimo įkandyje dr. V. Balčiūnas pradėjo čia
organizuoti didelio mąsto minėjimą, kuris turėjo užpildyti McCormick Crown
teatro salę, kuri talpina 4.200 žiūrovų. Pasiruošimai buvo pradėti kviečiant
plataus mąsto organizacijų atstovų pasitarimus. Deja, šios pastangos greitai
išsivystė į abuojų visuomenės susiskaldymą ir minėjimo boikotavimą.
1976 m. balandžio 25 įvykęs minėjimas, sakoma, sulaukė apie 3000 dalyvių ir
nemažų nuostolių... Meninę programą jame išpildė sol. A. Brazis, P. Bičkienė,
Čikagos simfoninis orkestras, grojęs komp. V. Jakubėno kūrinius, Aid. Valeišaitės-Brusokienės išraiškos šokių grupė, “Vilties” ir Neolithuanų tautinių
šokių grupės. Garbės svečių tarpe dalyvavo J.E. vysk. V. Brizgys, kun. A.
Trakis, kun. A. Zakarauskas, Liet. Resp. kons. J. Daužvardienė, dr. K. Bobe9
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Ši paminklinė lenta buvo atidengta.

Nuotrauka L. Tamošaičio

JAV 200 metų sukaktis iškilmingai atšvęsta New Yorko mieste ,
kur ir lietuviaLaktyviai dalyvavo. Buvo atidengta Aleksandro Kur šiauš paminklinė lenta, 20 Broad Street,Manhattan. Čia jis buvo pirma
sis, New Amsterdam ( dabartinis Manhattan),mokytojas ir gydytojas.
Lentą atidengė N. Y. miesto burmistras Abr. Beam. Po to, toj pačioj
vietoj buvo tautiniai šokiai nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šoko New
Yorko taut, šokių ansamblis Tryptinis, vadov. J. Matulaitienės ir New
Jersey taut, šokių grupė Liepsna, vadov. B. Vaičiūnaitės./
10
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lis, dr. V. Dargis, komp. V. Jakubėnas, dr. J. Kriaučeliūnas, E..Mikužiūtė, M.
Rudienė, inž. A. Rudis, mokyt. I. Serapinas, Čikagos burmistro atstovė R.
Farina ir kt.
Minėjimo pasėkoje rengėjai savo darbą tęsė ruošdami pasilinksminimą
1976.X.10 “Vyčių” salėje, paskui lapkričio 13 McCormick patalpose — drau
gišką pobūvį, kurio dalyviai buvo prašomi paaukoti po penkiasdešimtį do
lerių... Lietuvių rekriminacijos dėl šio įvykio, tačiau, tęsėsi ne tik lietuvių
spaudoje, bet išsiliejo laiškų pavidale ir į Milvuoki dienraštį.
DETROITAS. Lietuviai žadėjo dalyvauti šio miesto gyventojų eisenoje
gegužės 2. Šiai progai buvo paruoštas plaustas vaizduojąs klėtelę su kankli
ninkėmis, o miesto parke turėjo šokti “Šilainės” tautinių šokių grupė. Procesijon besirikiuojantis plaustas, vos pusę mylios pavažiavęs, deja, sugedo ir iš
eisenos pasitraukė.
Rugsėjo mėnesyje lietuviai buvo taip pat paruošę gana didelę tautodailės,
istorijos ir spaudos parodą, kuri užėmė keturiasdešimts vieną vitriną Tarp
tautinio instituto patalpose. Paroda buvo ruošiama atskirų organizacijų JAV
200 metų minėjimo komiteto vicepirmininkės St. Kaunelienės priežiūroje.
NIUJORKAS. JAV sukakties proga buy o paruošta paminklinė lenta pirmos
miesto mokyklos (1659) steigėjo, mokytojo, gydytojo lietuvio didiko
Aleksandro Karolio Kuršio atminimui/Lenta buvo įmūryta Niuamsterdamo
buvusios mokyklos vietoje, 20 Broad Street, Mianhiatene. Jos atidengimą
atliko miesto burmistras A. Bymas (A. Beam). Iškilmėse pasirodė tautinių
šokių grupės “Tryptinis” ir “Liepsna”, žiūrovų tarpe dalyvaujant vietos liet,
organizacijų atstovams.
Birželio 5 Vudhėvene taip pat įvyko Lietuvių Darbininkų draugijos ruoštas
JAV nepriklausomybės sukakties minėjimas.

Čikaga. Birželio 12 čia vyko miesto gyventojų eisena, kurioje dalyvavo apie
šimtas tūkstančių žmonių. Lietuvius atstovavo palyginant nedidelė grupė,
sudaryta iš dvylikos vienetų: šaulių, skautų, Lietuvos Vyčių, Balzeko muzie
jaus, “Draugo” ir “Naujienų” dienraščių darbininkų, moterų ir keturių tauti
nių šokių grupių.
LOSANGELAS. Lietuviai dalyvavo birželio 13 vykusiame tautybių pasi
rodyme ir tą pačią dieną suruošė pabaltiečių dainų ir šokių šventę. Šio miesto
nepriklausomybės sukakties minėjimo tautų komitetui pirmininkavo lietuvis
V. Čekanauskas.
SISERO (Cicero, B.) Ši, save visuomet pabrėžianti, vietovė suruošė miesto
lietuvių dieną — JAV nepriklausomybės sukakties minėjimą — birželio 20
dieną vietos mokyklos patalpose.
ČIKAGA. Tariamai pats didžiausias mieste minėjimas salėje įvyko liepos 5
dieną paskiriant V Lietuvių tautinių šokių šventę JAV nepriklausomybės!
sukakties paminėjimui. Garbės svečių tarpe buvo JAV Prezidento G. Fordo
žmona.
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VAŠINGTONAS. JAV sostinės lietuviai sukaktį minėjo liepos 4 angliško
mis Romos katalikų pamaldomis po kurių buvo atskirai susikaupta Šiluvos
koplyčioje.
Bažnytinės apeigos šia proga vyko taip pat daugelyje kitų miestų lietuvių
Romos katalikų, liuteronų ir evangelikų reformatų parapijose.
ČIKAGA. Liepos 1-18 d.d. Prekybos ir pramonės sąjunga vykdė gražuolių
varžybas, kurių kandidatės privalėjo mokėti atstovaujamo krašto kalbą.
ŠV. PETERBURGAS (St. Petersburg, FA). Vietos lietuvių klubas minėjo
JAV nepriklausomybės sukaktį rašiniais savo bendraraštyje ir vietos spau
doje liepos 4 ir lapkričio 13 d.d.
ILINOJUS. Dvidešimts lietuvių menininkų paruošė kilnojamą darbų pa
rodą, kuri buvo išstatyta įvairiose Čikagos įstaigose, o vėliau buvo perkelta į
kitus valstijos miestus. Paroda tęsėsi nuo birželio iki rugsėjo mėnesio.
ČIKAGA. Lituanica-Liths Čikagos sporto veteranų futbolo rinktinė paskyrė
liepos 24 turnyrą JAV nepriklausomybės sukakties paminėjimui. Žaidynėse
dalyvavo aštuonios rinktinės (lenkų, lietuvių ir vokiečių). Jos buvo globojamos
Ilinojaus valstijos senatoriaus F. D. Savicko ir Čikagos miesto atstovo K. B.
Jakšio.
MINĖJIMAI SPAUDOJE. JAV sukaktį ilgokai išsitęsusiu K. Tautkaus
straipsniu minėjo Čikagos savaitraštis “Laisvoji Lietuva” 1976 birželio - rug
sėjo mėn. laidose. Kiti laikraščiai šią sukaktį paminėjo trumpesniais rašiniais
arba vedamaisiais. 1977 pabaigoje rinkoje taip pat pasirodė V. Karoso pa
ruošta 176 psl. istorinė apybraiža “Lietuvių ryšys su Amerika”. Knygą išleido
Devenių kultūros fondas. Latviai išeiviai, gi, šia proga 1976 metais išleido 0.
Akmentins parašytą 256 psl. knygą anglų kalba “Latvians in Bicentennial
America”.
Šią trumpą ir toli gražu neišsamią apžvalgą baigiant, dera pacituoti laiško iš
Sovietų Sąjungos ištrauką:
“Jokia spygliuota viela, nei kulkosvydžiai, nei sargybų bokštai, nei šunys —
niekas, jokios priemonės negali sutrukdyti mūsų, Sovietų Sąjungos politinių
kalinių, šioje didelėje istorinėje valandoje mintimis būti kartu su jumis.
Mes linkime didžiosios Amerikos gyventojams įvykdyti siekius paskelbtus
Amerikos nepriklausomybę kūrusių tėvų — išvystyti laisvų tautų brolybę,
laisvų žmonių šeimą”.

Vydūno Jaunimo Fondą, švenčiantį 25-kių metų gyvavimo sukaktį, nuošir
džiai sveikiname, o fondo pirmininkui s. fil. Vytautui Mikūnui ir visai valdybai
linkime nepavargti ir toliau su dideliu pasisekimu vykdyti užsibrėžtus tikslus.
Lietuviškosios Skautybės Fondo Valdyba
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"JUDICIAL REVIEW"
Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybės deklaracijoje įrašyta:
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to
secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their
just powers from the consent of the governed ***

Valstybė nesukurta mums duoti, dovanoti teises. Šitos mūsų teisės visada
mums priklausė, jos žmogaus nuosavybė. Valstybę sukurti, mes padarome
susitarimą paaukoti tam tikrą kiekį savo laisvės, bet ką nepaaukojame, tą
pasiliekame sau. Kad šitos mūsų teisės nebūtų atimtos, tiktai todėl, šitos
Jungtinės Valstybės buvo sukurtos. Valstybė sukurta mūsų teisėms apsau
goti ir jas apginti ir šitoji yra, jei ne vienintelė, tai bent pagrindinė valstybės
pareiga. Ir, kad valstybė pajėgtų šią savo pareigą įvykdyti, mes paaukojame
dalį savo laisvės ir padovanojame valstybei teises ir pajėgas.
Bet tiktai tiek pajėgų padovanojame, kiek valstybei reikalinga mūsų teises
apginti ir apsaugoti, t.y., valstybinėm pajėgom nustatome ribas ir uždrau
džiame jai peržengti šitas ribas. Čia šitų žodžių, “A Limited Government”,
tikroji reikšmė. Kai Jungtinės Valstybės patvirtino mūsų konstituciją, “The
Constitution of the United States”, šioji konstitucija sukūrė naują ir federalinę valstybę. Ir į konstituciją žmonių atstovai įrašė kiek tos laisvės mums
būtina paaukoti, kiek pajėgų padovanoti valstybei, kad būtų jai įmanoma savo
pareigą įvykdyti.
JUDICIAL REVIEW. Filosofinis pagrindas yra toks: Jei konstitucija su
kuria valstybę, jei konstitucija krašto pagrindinis, vyriausias įstatymas, tai
turėtų būti koks taikingas (nonviolent) metodas priversti valstybę, kad ji
konstitucijos laikytųsi, kad neperžengtų savo konstitucijoje įrašytų ribų. Tas
metodas yra “judicial review’7. Bet yra šio metodo gynėjai ir jo puolėjai, ir
ginčai tebevyksta.
Kad Amerikos federalinė konstitucija yra šio krašto vyriausias įstatymas,
nekelia abejonių nei gynėjams (pvz. Alexander Hamilton, John Marshall), nei
puolėjams (pvz. Thomas Jefferson, Andrew Jackson). Konstitucijoje įrašyta:
This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made
in Pursuance thereof *** shall be the supreme Law of the Land ***. Art. VI,
para. 2.

Tačiau yra problema. JAV valstybė padalinta į tris šakas. Kuriai valstybės
šakai paskirta konstitucijos interpretavimo privilegija? Yra šaka, kuriai pri
klauso įstatymų leidimo pajėgos, “the Congress”; yra valstybės galva, “the
President”, kuriam priklauso vykdomosios pajėgos; yra valstybės teisminis
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organas, “the judiciary”, kuriam pavesta spręsti baudžiamąsias ir civilines
bylas. Draudžiamas konstitucijos nesilaikymas, jos ribų peržengimas ir min
džiojimas, bet kas apsvarstys ir galutinai nuspręs tas ribas ir, jei koks nors
valstybės elgesys tampa nekonstitucialus,, kas tai paskelbs? Šiuo reikalu
konstitucija tyli. Kai kongresas išleidžia įstatymą, ir iškyla to įstatymo
konstitucialumo klausimas, kas galutinai nutaria, ar įstatymas tikrovėje su
tinka su konstitucija, neperžengia konstitucijos ribų, ar ne?
Gynėjai tvirtina: Kadangi, bylas sprendžiant, teisminis organas peržvelgia
įstatymus ir pritaiko atitinkamąjį įstatymą prie bylos, tai savaime aišku, kad
jis visus įstatymus turi žinoti ir teisingai interpretuoti. Ir, kadangi konstitu
cija irgi yra įstatymas — vyriausias įstatymas, konstitucijos interpretavimo
privilegija priklauso teismams. JAV aukščiausiojo teismo Mr. Chief Justice
Marshall:

It is emphatically, the providence and duty of the judicial department, to
say what the law is. Those who apply the rule to particular cases, must of
necessity expound and interpret that rule. If two laws conflict with each
other, the courts must decide on the operation of each. So, if a law be in
opposition to the constitution; if both the law and the constitution apply to a
particular case, so that the court must either decide that case, conformable
to the law, disregarding the constitution; or conformable to the constitu
tion, disregarding the law; the court must decide which of these conflicting
rules governs the case: this is of the very essence of judicial duty. If then,
the courts are to regard the constitution, and the constitution is superior to
any act of legislature, the constitution, and not such ordinary act, must
govern the case to which they both apply.
— Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803)
Puolėjai tvirtina kitaip: Kadangi visos trys valstybės šakos lygios ir nepri
klausomos, viena šaka negali kištis į kitos šakos reikalus. Kongresas gali pats
nuspręsti kokios ribos uždėtos jo įstatymų leidimo teisei pajėgų, ir teismai
neturi teisės kištis į kongreso reikalus. Pennsylvanijos aukščiausiojo teismo
Justice Gibson:

But, in theory, all the organs of the government are of equal capacity; or,
if not equal, each must be supposed to have superior capacity only for those
things which peculiarly belong to it; and as legislation peculiarly involves
the consideration of those limitations which are put on the law-making
power, and the interpretation of the laws when made, involves only the
construction of the laws themselves, it follows, that the construction of the
constitution, in this particular, belongs to the legislature, which ought,
therefore, to be taken to have superior capacity to judge of the constitu
tionality of its own acts.
— Eakin v. Raub, 12 S. & R. 330 (1825)
Tačiau yra galimybė, kad skirtingos šakos skirtingai interpretuos konstitu
ciją. Kongresas gali vienaip interpretuoti konstituciją, prezidentas kitaip ir
teismai dar kitaip. Ir taip eitų ginčai be paliovos. Kieno žodis galutinis?
Gynėjai reikalauja, kad teisminė šaka tartų paskutinį žodį. Šio metodo puo
lėjai reikalauja, kad paskutinis žodis priklauso patiems žmonėms, “the
14
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People”, ir juos reprezentuoja kongresas, žmonių atstovai. Gynėjai tada at
sako, kad negalima duoti šios privilegijos kongresui, nes pats kongresas išlei
džia įstatymus. Leidžiant kongresui sau pačiam nutarti savo įstatymų konstitucialumą, ar jis nenutars, kad jo visi įstatymai sutinka su konstitucija? Ame
rikos valstybė į tris šakas padalinta todėl, kad viena šaka galėtų kitą šaką su
laikyti, jei ta kita peržengtų savo ribas. Kai kongresas išleidžia nekonstitucialinį įstatymą ir tuo būdu peržengia savo ribas, yra teismo pareiga paskelbti
to įstatymo nekonstitucialumą, yra teismo pareiga prilaikyti kongresą savo
vietoje. Puolėjų atsakymas? Jei galutinį žodį duosime teisminiam organui, tai
kas prilaikys teisminį organą savo ribose? Beliks žmonėm nušauti teisėjus
gatvėse.
Dar šitaip gynėjai teisinas: Jei kam duosime pajėgą išspręsti galutinę in
terpretaciją, tai duokime šią pajėgą valstybės teisminiam organui, nes teismi
nis organas valstybės silpniausia šaka. Šitaip, jeigu teisminio organo inter
pretavimas būtų labai klaidingas ir smarkiai pažeistų mūsų teises, mes be
baimės galėtumėme teismo formaliai neklausyti. JAV aukščiausiasis teismas
per silpnas jėga versti savo įsakymus klausyti. Policinė pajėga priklauso pre
zidentui. Kongresas leidžia įstatymus ir turi pinigines pajėgas. Be kitų šakų
pagalbos, teisminė šaka bejėgė. Puolėjų atsakymas? Kodėl mūsų teisėms ap
saugoti, jas apginti, mums remtis ant valstybės silpniausios šakos. Sutinkame,
kad šita šaka neturi jėgos mūsų teisių apvogti, bet tada ji ir be jėgos turi mūsų
teises apginti.
Gynėjams svarbiausiai rūpėjo mažesnės visuomenės dalys. Šio metodo
gynėjai bijojo, kad daugumos išrinktas kongresas nenuskriaustų mažumos
grupių teisių, “Minority Rights”. Pavyzdžiui: Visuomenės dauguma išrenka
kongresą. Ir staiga kongresas išleidžia įstatymą kapitalui sulyginti. Pagal
konstituciją šis įstatymas aiškiai nelegalus.
Bet kas pasipriešins? Tiktai turtingi žmonės, kurie turi kapitalo — turtin
goji, bet maža visuomenės dalis. Neturtingoji dauguma nepasipriešintų. Jai
labai patiktų kapitalo sulyginimas, nes ji neturi kapitalo. Kas apgins tą nepo
puliarią mažumos grupę, kas apsaugos tų turtingųjų teisę, kuri yra viena iš
svarbiausių, “the Right to Property”?
Aukščiausias teismas šiame krašte yra nedemokratiškas. Jo teisėjai visuo
menės neišrenkami. Kol jų elgesys tinkamas, jie palieka teisėjais. Bet kadangi
jie neišrinkti daugumos, o tik paskirti, jie tuo pačiu ir neskolingi daugumai. Ir
todėl jie gali tarnauti ne daugumai, bet TEISINGUMUI. Todėl tik teisminė
šąka gali sąžiningai ir objektyviai apginti visų teises.

Čia, mano nuomone, yra pats stipriausias pateisinimas šiai institucijai, kurią
vadiname “judicial review”. Neturėtų būti sunku mums suprasti mažumos
grupių teisių svarbumą, ypatingai šiandien, kai Tarybų Sąjungos visuomenėje
Lietuva yra tik mažuma. Visi, ir komunistai ir nekomunistai, žinome, kad
DEMOKRATIJA yra viena iš aukščiausią idealų. Bet yra dar aukštesnis
idealas, aukščiausias iš visų: TEISINGUMAS. JUSTICE.
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Sen j. Vytenis Vilkas

LIETUVIU KOLONIJŲ ATEITIS AMERIKOJE
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne yra randamas “kolonijos” apibrėžimas,
būtent: “vienos kurios nors šalies žmonių bendruomenė svetimame mieste ar
svetimame krašte”. Šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvena dau
giau lietuviškos kilmės žmonių, negu bet kokiame krašte laisvajame pasau
lyje. Lietuviai ateiviai, atvykę į Ameriką, įsteigė dideliuose miestuose savo
kolonijas prie kurių prisidėjo ir po antro pasaulinio karo atvykęs didelis skai
čius lietuvių. Vienas iš svarbiausių lietuvių kolonijų tikslas yra išlaikyti lietu
viškumą išeivijoje. Specifiniai, Lietuvių Chartoje yra surašyti mūsų bendruo
menės pagrindiniai dėsniai ir idealai.
Pažvelgus į dabartinį kolonijų stovį, matome, kad jos dabar yra labai akty
vios. Kiekvienoje didesnėje kolonijoje veikia lituanistinė mokykla, įvairios
vyresniųjų ir jaunimo organizacijos ir net kyla nauji lietuviškų organizacijų
pastatai.
Tačiau kyla svarbus klausimas: kokia ateitis laukia mūsų lietuvių kolonijų?
Būdamas lietuviu, aš esu nusiteikęs optimistiškai, bet norėdamas šį klausimą
svarstyti objektyviai, matau reikalą iškelti tas problemas ir kliūtis, kurias
lietuvių kolonijos gali turėti, norėdamos išsilaikyti išeivijoje.
Istorikų ir sociologų Amerika yra dažnai vadinama “the melting pot”. Tai
išsireiškimas, kuris sako, kad Amerika yra kraštas, kur suvažiavę svetimtau
čiai praranda savo kalbą, kultūrą ir bendrai pasidaro amerikonais. Lietuviai
susibūrė kolonijose norėdami tęsti'tautos gyvybę, turi ir turės tam tikras
problemas.
Šeima yra tautos gyvybė. Yra aišku, kad mūsų bendruomenės pagrindas
yra šeima ir jos ilgalaikis išsilaikymas priklausys ar ateityje bus kuriama už
tenkamai naujų lietuviškų šeimų. Neturint statistinių davinių, negaliu tiksliau
analizuoti, ką galima būtų pramatyti ateičiai, tačiau aišku, kad šeima yra
tautos tęstinumas ir yra būtina, kad ne tik jauni lietuviai susituoktų, bet kad
jie turėtų ir užaugintų sąmoningus lietuviškai kalbančius vaikus. Čia galima
pramatyti problemą, nes bendrai šiame krašte yra skatinama turėti mažas
šeimas. Jeigu mūsų kolonijose kas metai miršta daugiau lietuvių negu gimsta,
reiškia, kad mūsų skaičius mažėja ir galimybė yra, kad kolonija silpnėja. Gal
būt sunkiausia ir svarbiausia jaunų, tėvų atsakomybė ateityje bus išmokyti
savo vaikus kalbėti lietuviškai. Mano amžiaus jaunimas, yra užaugintas tėvų,
gimusių Lietuvoje, bet ir tai jau daug iš mūsų silpniau kalbame ir rašome lie
tuviškai, negu mūsų tėvai. Tai aišku, kad mums bus sunkiau išmokyti savo
vaikus. Galima pramatyti, kad ateityje lietuviškos mokyklos turės dar didesnę
atsakomybę, šeštadieninėse mokyklose atsiras vis daugiau vaikų, kurie pras
tai mokės lietuviškai, ir tai bus labai svarbu kiek mokytojai sugebės vaikus
išmokyti.
Amerika yra turtingas ir įvairių galimybių kraštas ir, bendrai paėmus, lie
tuviai šiame krašte yra gerai įsikūrę. Šis faktas suteikia lietuvių kolonijoms
daug galimybių ir progų geriau egzistuoti, bet kartu kelia ir problemas. Lie16
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tuvių kolonijos pasidarė labai plačiai išsisklaidžiusios, nes vis daugiau lietuvių
šeimų apsigyvena toliau nuo veiklos centro ir dalyvavimas veikloje pasidaro
sunkesnis. Gyvenimas Amerikoje suteikia jaunimui visokiausių pramoginių
užsiėmimų ir šios pramogos kartu su amerikoniškomis organizacijomis dažnai
jau dabar konkuruoja ir ateityje konkuruos su mūsų lietuviškomis organizaci
jomis. Kad mūsų kolonijos išsilaikytų, mūsų organizacijos, ypač jaunimo,
turės ir toliau sugebėti prilaikyti narius; bus svarbu, kad sugebėtų keistis ir
augti prisitaikydamos naujoms generacijoms, bet tuo pačiu neprarasdamos
savo tikslų ir idealų.
Aktyvios organizacijos yra ir bus būtinas veiksnys kolonijų gyvybei išlai
kyti, nes jos suteikia progą bendravimui ir vieningumui tautinėje dvasioje.
Nuo senų laikų lietuviai yra religingi žmonės. Religija suvaidino labai svar
bų vaidmenį lietuvybės išlaikyme carų okupacijos metu. Taip ir dabar daugu
mas lietuvių išeivijoje yra jungiami katalikų tikybos. Taigi nenuostabu, kad
mūsų kolonijų centrai dažniausiai yra lietuvių parapijos. Čia, Losangele mums
labai aišku, kad parapija yra mūsų daugumos veiklos centras. Ateityje mūsų
parapijoms gręsia didelis pavojus. Lietuvių kunigų skaičius kas metai mažėja.
Šiuo metu ta problema yra labai aiški: dauguma mūsų kunigų yra gimę Lietu
voje ir yra vyresnio amžiaus, gi tuo tarpu jaunesnių kunigų yra vos keletas, o
pašaukimų neatsiranda. Kas bus ateityje dar nėra lengva pasakyti, bet viena
aišku: jeigu lietuvių parapijos subyrės — mūsų kolonijos dramatiškai susilpnės.

Norėčiau baigti šį mano svarstymą savo asmeniška perspektyva. Mūsų
kolonijos dabar yra kritiškoj pasikeitimo fazėj. Tik neseniai lietuviškas jauni
mas, gimęs Amerikoje, pradeda perimti vadovaujamas roles mūsų bendruo
menės veikloje. Jie dabar pradeda imti iniciatyvą tęsti lietuvišką veiklą. Di
delė dalis lietuviško jaunimo dabar baigia aukštuosius mokslus ir jie yra ne tik
gerai pasiruošę tinkamai gyventi šiame krašte, bet ir yra užaugę sąmoningi
lietuviai, kurie supranta ir nori išlaikyti lietuvybę. Lietuvių jaunimas nori
bendrauti savo tarpe: skautai, tautinių šokių grupės ir kitos organizacijos
gausiai veikia mūsų kolonijose. Svarbiausia, man atrodo, yra tautinės dvasios
jausmas, tai yra jausti, kad yra svarbu būti lietuviu. Man buvo labai įspūdinga
šią vasarą dalyvauti Tautinių Šokių Šventėje ir būti dalimi tokios masės lietu
viško jaunimo! Man atrodė, kad visi jautė tokį jausmą, kad nors tu kito ir ne
pažįsti asmeniškai, bet turi jau iš karto daug bendro, nes esi lietuvis.
Aš tikiu, kad visos mūsų kolonijų ateities problemos nėra neišsprendžiamos
ir kad šis kraštas suteikia mums geriausias priemones pasauly su jomis ko
voti. Amerika yra “melting pot” tik tiems, kurie nejaučia ir nepripažįsta kil
mės svarbos ir pasiduoda. Kol Lietuva bus pavergta, lietuvius Amerikoje
visada jungs tikslas skelbti pasauliui ir kovoti už tautos teises turėti nepri
klausomą valstybę ir išlaikyti lietuvybę laisvame pasaulyje.
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fil. A. Saulaitis, SJ

SKAUČIŲ. VADOVĖS VADOVAVIMO KLAUSIMAIS
Lietuvių Skaučių Seserijos vadovių sąskrydyje Clevelande 1977 gegužės
14-15 pokalbyje “Vadovės darbai” buvo užduota spręsti aštuonis vadovavimo
klausimus. Dalyvės, įvairaus amžiaus ir pareigų vadovės iš įvairių Kanados ir
JAV vietovių, susijungė poromis ir iš galimų penkių atsakymų kiekvienam
klausimui parinko vieną (kartais du) tinkamiausius atsakymus. Užsiėmime
dalyvavo apie 60 asmenų.
Po kiekvieno klausimo dalies parašytas skaičius — vadovių poros, kurios
pasirinko tą atsakymą. Beveik kiekviena duota galimybė buvo pažymėta. Tai
parodo, kad sunkumai nėra vienodi vietovėse ir kad vadovavimo problemas
galima spręsti įvairiai.

A. TĖVAI SKAUČIŲ VIENETUI NEPADEDA
(daugiausia parinkta nr. 2 ir nr. 4)
1.
2.
3.
4.
5.

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

iš viso yra tėvų ir rėmėjų komitetas? (15)
tėvai nuolat informuojami apie skaučių veiklą ir rūpesčius? (28)
gal šiuo metu iš vis nėra ypatingo reikalo padėti? (1)
tėvai tik prašomi padėti finansiniai, o ne ir auklėjime? (16)
komiteto pirmininkas-ė neveiklus? (2).

Iš atsakymų yra aišku, kad vadovės mano, jog vienas svarbiųjų ryšių su
tėvais yra perduoti žinias iš vieneto gyvenimo ir ryšius palaikyti ne tik lėšų
reikalu, o ypatingai auklėjimo srityje, nes vadovėms ir tėvams rūpi tos pačios
skautės.

B. VIENETO (AR KITA) VADOVĖ PERSIDIRBUSI
(daugiausia parinkta nr. 4 ir nr. 5)
1.
J 2.
3.
4.
5.

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

negalima surasti jai talkininkės? (9)
neperilgai ji tose pareigose? (10)
jos vadovaujamos jaunesnės vadovės irgi persidirbusios? (4)
veikia to vieneto vadija? (15)
vadovė kitur perdaug užsiėmusi (namie, mokykloje, darbe...)? (24)

Jeigu tikėti dėsniu, kad užimti žmonės mielai apsiima dar kitų darbelių ir
suranda laiko ir noro kitiems uždaviniams, tai skaučių vadovių atsakymas
(nr. 5) patvirtintų tokią prielaidą. Daviniai nepateisintų išvados, kad vadovė
nori viską pati atlikti arba, kad vieneto vadijos narės palieka konkrečius
darbus savo vadovei. Iš atsakymų aišku, kad vadovės darbo kiekis pareina ir
nuo vadijos dalyvavimo ir paramos.
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C. SKAUČIŲ VIENETAS (SKILTIS, BŪRELIS, DRAUGOVĖ...) NĖ IŠ
VIETOS (daugiausia parinkta nr. nr. 4, 1 ir 2)

1. Ar vieneto vadovė-ės lavinasi? (12)
2. Ar skatinamas vieneto narių pažangumas (patyrimo laipsniai, specialybės,
ypatingieji ženklai...)? (12)
3. Ar vadovė palaiko ryšius su vyresne vadove? (10)
4. Kokie vieneto užsiėmimai, sueigos, iškylos? (19)
5. Ar reikėtų pakeisti vadovę? (6)
Vadovių atsakymai atkreipia dėmesį į tris skirtingus dalykus: užsiėmimų
kokybę; pačios vadovės (ar vadovių) lavinimąsi, kuris vestų į tobulesnius
užsiėmimus; ir sąmoningą pažangumo skatinimą. Abu paskutiniuosius atsa
kymus sugretinus galima būtų sakyti, kad jeigu vadovė stengiasi tobulintis,
lavintis; tai ir pats vienetas pajudės iš vietos.

D. SKAUTĖS NELANKO SUEIGŲ
(daugiausia parinkta nr. 1 ir nr. 5)

1.
2.
3.
4.
5.

Ar sueigose daug kalbų ir mažai užsiėmimų? (20)
Gal sueigų laikas, dažnumas ir vieta netinka? (8>
Ar skautės praranda skautybės idealą? (9)
Kas sueigas praveda? (5)
Ar sueigos ruošiamos paskutinę minutę? (20)

Gali būti, kad taip atsakydamos, sąskrydžio dalyvės atkreipia dėmesį į
sueigų ruošos pobūdį — skubiai ir paskutinę minutę paruoštos sueigos negali
būti tokios įdomioj, įvairios ir kūrybingos, kaip rūpestingai paruoštos, su
įvairiom vaizdinėm priemonėm, žaidimais, darbeliais. Šio klausimo atsakymai
patvirtina ir ankstyvesnio (C) išvadas.
E. MAŽAMETĖS SKAUTĖS PALAPINĖJE RŪKO
(daugiausia parinkta nr. 2 ir nr. 1)

1.
2.
3.
4.
5.

-

Ar apie tai pakalbėti su tėvais? (19)
Ar vadovės prie skaučių rūko? (26)
Ar iš vis galima ar reikėtų ko iš skaučių reikalauti? (6)
Gal iš vis nieko negalima padaryti? (1)
Ar nuolat užsiėmimuose kalbama apie sveikatą? (9)

Vadovių pavyzdys (žr. ir klausimą H) sąskrydžio dalyvių akyse labai svar
bus, ir auklėjimo plotmėj ryšys su tėvais patvirtina vadovių rūpestį apie san
tykius su jais (žr. klausimą A). Atrodo, kad vadovės pirmaeiliais nelaiko kitus
klausimus, pavyzdžiui, ar galima reikalauti iš jaunų skaičių kad a) nerūkytų,
b) nerūkytų palapinėje saugumo sumetimais. Sveikatos ir apsaugos reikalas
beveik nediskutuotinas, o bendrai pripažintinas. Vienas iš skautybės uždavi
nių yra skatinti sveikatingumą (gyvenimas gamtoje, maitinimasis, judru
mas — sportas ir mankšta, žaidimai ir iškylos).
19
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F. VADOVĖ NESUGEBA VADOVAUTI SAVAM VIENETUI (ARBA EITI
SAVO PAREIGAS) (daugiausia parinkta nr. 3 ir nr. 4)
1.
2.
3.
4.
5.

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

nereikėtų surasti kitos vadovės — šią pakeisti? (6)
vadovė nėra persidirbusi, nereikėtų jai rasti talkininkės? (11)
pareigos šiai vadovei persunkios, reikėtų daugiau lavintis? (23)
su ja palaiko ryšį jos vyresnioji vadovė? (16)
veikia vadija? (9)

Vadovių atsakymus galima įvairiai aiškinti, kadangi du pasirinkti atsakymai
yra sudėtingi. Nr. 2 mažiau pažymėtas (vadovė nėra persidirbusi), tai galima
manyti, jog nr. 3 atsakymo svarba glūdi antroje dalyje — vadovei reikėtų
daugiau lavintis, kad savo pareigas galėtų geriau eiti (žr. problemą C). Vie
neto veikla taip pat pareina nuo vyresniosios vadovės (nr. 4), kaip ir šie ryšiai
pažymėti problemoje C (nr. 3). Įdomu, kad sąskrydžio dalyvės nemato išeities
vadovės pakeitime kita, o ją įžiūri pačios vadovės lavinimesi ir ryšiuose su
vyresniąja vadove. Pirma išeitis — surasti kitą vadovę — perlengva ir neiš
sprendžia esminio klausimo.
G. SUEIGOSE (UŽSIĖMIMUOSE VYRESNIOSIOS DALYVĖS
DYKINĖJA (parinkta daugiausia nr. 1 ir nr. 5)

1.
2.
3.
4.
5.

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

yra jų amžiui tinkamų užsiėmimų tose sueigose/užsiėmimuose? (23)
permažai dėmesio vienete skiriama šio amžiaus narėms? (10)
vadovė su jomis apie tai kalbėjosi? (6)
nereikėtų jas surinkti ir jas gerai išbarti? (3)
negalima būtų joms duoti didesnės atsakomybės, pareigų? (19)

Neseniai Seserijoje (ir Brolijoje) buvo įvesta prityrusių skaučių programa
(skautuose, atrodo, vadinama “vyresniųjų skautų” programa) kaip tik šiam
sunkumui išspręsti. Vadovių nuomonė būtų, kad vyresniom skautėm (galima
suprasti ir vyresniom paukštytėm, vyresnio amžiaus vyr. skautėm ir panašiai)
reikalinga dviejų dalykų: jų amžiui pritaikytų užsiėmimų ir didesnės atsako
mybės. Įdomesni užsiėmimai pritrauktų, palaikytų, sudomintų, o kiekvienai
pavestos pareigos ar pareigėlės duotų pasitenkinimo savo gabumais ir savo
įnašu į vieneto gyvenimą. Galėdama pasireikšti kaip asmuo, kaip skaučių
vadovė (vadovė, instruktorė, vedėja ir pan.) vyresnio amžiaus skautė ilgiau
išliks vienete ir pasisems daugiau to, ką skautybė gali jai suteikti. Tuo pačiu
turės galimybių sąjūdžiui grąžinti, ką būdama jaunesnė iš jo gavo.
H. SUEIGOSE (STOVYKLOSE IR KITUR VIS MAŽIAU KALBAMA
LIETUVIŠKAI (daugiausia parinkti atsakymai nr. 2 ir nr. 5)

I. Ar skaučių užsiėmimuoše yra apstu lituanistinių žaidimų? (3)
2. Ar vadovės savo tarpe ir su skautėmis kalba lietuviškai? (28)
3. Ar vadovės apie tai pasikalbėjo su vyresnio amžiaus skautėmis ir
tėvais? (0)
4. Ar nebūtų gera atkreipti visų dėmesį ir padrąsinti lietuviškai kalbėti? (10)
5. Ar užsiėmimuose naudojamos vaizdinės priemonės — užrašai ir kt. lietuvių
kalba, vedamos knygos, rašomos korespondencijos ir kt.? (18)
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2.SANTYKIAI SU SKAUTU-ČIU UŽNUGARIU
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Šiuo reikalu didžioji dauguma pasisako už vadovės ir vadovių pavyzdį, kaip
ir rūkymo reikalu, (žr. klausimą B). Tai patvirtina bendrą skautybės metodo
dėsnį, kad vadovės pavyzdys yra viena svarbiausių (jei ne svarbiausia) auklė
jimo priemonė ir ugdymo būdas. Šiame klausime atsakymai nėra išskirtiniai,
atskiri, o sąskrydžio dalyvės tegalėjo pasirinkti daugiausia du atsakymus iš
duotų penkių. Vis dėlto, lituanistinis lavinimas vaizdinėmis priemonėmis ir
įvairiais skaitymo bei rašymo užsiėmimais čia pripažįstamas kaip svarbi prie
monė lietuvių kalbos naudojimui skatinti, daug daugiau už tiesioginį raginimą.
Kaip ir bet kokia statistika, ši gali būti suprantama įvairiai. Klausimai ir
penkios duotos galimybės buvo surašytos iš anksto, suvažiavimo dalyvės tepasirinko iš duotųjų, neturėdamos progos įrašyti dar šeštos ar kitos galimy
bės. Kadangi skaučių vadovių poros, vienu balsu atsakiusios į klausimus,
turėjo, susitarti ir kartu atsakyti, galėjo vyrauti vienos ar antros nuomonė.
Tuo būdu atsakymai išėjo bendri.

VADOVAVIMO DINAMIKA
Kitokiu būdu Clevelando sąskrydyje buvo patiekta svarstyti vieneto veik
los ir vadovavimo dinamikos klausimai. Keturių vadovių būreliams buvo duoti
lapeliai su brėžinėliais. Iš duotų keturių brėžinėlių, pažymėtų raidėmis A, B, C
ir D, būrelis turėjo parinkti vieną, kuris geriausiai vaizduoja dabartinę padėtį.
0 antrasis pasirinktas brėžinėlis reikštų idealą — kaip turėtų būti. Būreliai,
kaip ir ankstyvesniajame pratime poros, sudaryti iš įvairių vietovių ir įvairias
pareigas einančių vadovių. Kiekvienas būrelis tegavo keturis dinamikos brė
žinius, kuriuos bandė per nustatytą laiką užpildyti. Tuo būdu aštuoni būreliai
sprendė vieną lentelių dalį, o kiti dešimt būrelių — antrą. Iš viso dalyvavo 18
būrelių arba maždaug 70 skaučių vadovių.
Aiškumo dėlei čia atspausdinti visi keturi piešinėliai kiekvienam klausimui.
Kur langeliai ar apskritimai sujungti — ten yra ryšys, pareigos, uždavinys,
santykis. Kur langeliai nesujungti — to ryšio ar dalyko nėra, jis užmirštas ar
nepritaikytas. Po kiekvieno brėžinio surašyti šaltiniai, kuriuose klausimas
aptariamas: SU - “SKAUTŲ UŽSIĖMIMAI”, SVVV - “Skautiškųjų vienetų
vadovai ir vadovės”.

I. VADUOS POSĖDŽIO DINAMIKA (DARBAI IR DALYVĖS)
Iš duotų keturių galimybių, užsiėmimo dalyvės parinko šiuos brėžinius:
dabartinė padėtis — A (6 būreliai iš 10 būrelių), B (1 būrelis), C (2 būreliai), D
(1 būrelis). Vadovių nuomonė būtų, kad dabartinė vieneto (ar kitos) vadijos
dinamika apima visas sritis ir visas dalyvaujančias vadoves. Užsiėmimą paruošusio nuomone brėžinys A kaip tik ir parodo, kaip vieneto vadija turėtų
veikti. Tuo tarpu pačios sąskrydžio vadovės šio brėžinio neparinko idealiu ar
tobulu, o įžiūrėjo siektiną dinamiką kituose brėžiniuose: C (5), D (4), B (1).
Jeigu brėžinyje A visos vieneto vadovės kartu posėdyje apsprendžia visus
vieneto reikalus, tai brėžinyje C planavimas, įvertinimas ir vieneto narių
(asmeniniai) reikalai paliekami jaunesnioms vadovėms (schemoje pažymėta
J. V.), o vyresnioji vadovė rūpinasi bendrai parama vienetui, informacijomis,
instrukcijomis, talka vadovėms ir sudaro posėdžio dienotvarkę. Brėžinys D
23

26

beveik lygus schemai C, išskyrus, kad įvertinimas paliktas nuošaliai. Brėžinys
B tobulumo srityje sulaukė tik vieno būrelio balso, nes jame nuošaliai palikta
vadovėms talka, vieneto narių reikalai, įvertinimas, o vieneto veiklos planavi
mas paliktas jaunesniosioms vadovėms. Suprantama, kad schemos nėra tobu
lai nupieštos, gerokai įvairios, o laikas ribotas. Todėl ir keturios skaučių vado
vės, kartu klausimą spręsdamos, negalėjo įžiūrėti visų galimybių ir smulk
menų. Užsiėmimo tikslas buvo atkreipti dėmesį į kai kuriuos vadovavimo
klausimus. (Pirmojo uždavinio šaltiniai: SU 16, 336 psl., SVVV 145, 148, 151,
273, 340 psl.).

2. SANTYKIAI SU SKAUTŲ IR SKAUČIŲ UŽNUGARIU
Iš aštuonių būrelių, suspėjusių atsakyti į klausimą, keturi parinko A schemą
dabartinei padėčiai aprašyti. Šioje schemoje vyresnioji vadovė viską dirba, jos
pavaduotoja be uždavinių, nėra ryšių su spauda (skautiška ar bendrai), ir už
nugaryje nėra dvasios vado, buvusių skautų ir skaučių, skautininkių židinio.
Tai reikštų, kad sąskrydžio dalyvės jaučia, jog ne visos galimybės vienetui
padėti yra išnaudotos. Kiti būreliai dabartjnį stovį aprašė brėžiniais D
(2), B (1) ir C (1). Schema B buvo pokalbio vedėjo numatyta kaip ideali, tinka
miausia, ir taip nubalsavo vadovės — B (4), C (2), kiti du būreliai nespėjo atsa
kyti. Šiame brėžinyje vadovė ir jos pavaduotoja pasidalina darbais ir palaiko
ryšius su visais žmonėmis ir grupėmis, kurios gali vienetui padėti. Schemoje C
vadovė viską pati daro, kaip ir brėžinyje A. Ketvirtame brėžinyje (D) už
miršta jauna vadovė (ar vadovės) ir vėl vyresniajai tenka didžiausioji našta,
nors jos pavaduotoja daugiau padeda. (SU 115, SVVV 11, 141, 236, 260, 324,
327, 432).

3. RENGINIO PLANAVIMAS (LAUŽAS, ŠVENTĖ, MINĖJIMAS,
SUSIKAUPIMO VALANDĖLĖ)

Šį klausimą sprendė dešimt būrelių po keturias vadoves. Dabartinį būdą bet
kokį skaučių renginį planuoti, phgal jų balsus, parodo brėžinys C, kuriame
vadovė viską pati veikia, planuoja, organizuoja. Be to, užmiršti du labai skau
tiški dalykai — renginio aplinka (papuošimai, įrangos, nuotaikai sudaryti
pagražinimai) ir žmonių judėjimas (susodinimas, eisenos ir. pan.). Renginio
pravedėja ar vadovė tik išpildo tai, ką vyresnioji vadovė numatė, nustatė, iš
tyrė. Jos kūrybingumui ar atsakomybei vietos nepalikta. Idealiai, sąskrydžio
dalyvės mano, turėtų būti kaip brėžinyje D, kur renginio vadovė atsakinga už
darbotvarkę, tvarką, žmonių judėjimą, o vyresnioji vadovė įvairias programos
dalis paveda jaunesnioms vadovėms, pati pasirūpindama šventės svečiais.
Taip pat tiktų brėžinys A, kuriame pačiai vyresniajai vadovei tenka daugiau
darbo, bet pravedėja nėra tik šventės vykdytoja ir jaunesniosios vadovės turi
savo uždavinius. Mažiausia tinkamas planas būtų B, kuriame daug dalykų
palikta nuošaliai. Būrelių balsai buvo šie: dabartinė padėtis — C (4), A (3),
D (2), B (1), tobulas planavimas - D (8), A (2). (SU 160, 162, 200, SVVV 81,
337, 342, 344, 427).
4. SKAUČIŲ SANTYKIAI IR VAIDMUO VIETOVĖJE/VISUOMENĖJE
Šiame uždavinyje stengtasi atkreipti sąskrydžio dalyvių dėmesį į skautų ir
skaučių uždavinį plačiau, už savos organizacijos ribos. Bet kuri organizacija,
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susirūpinusi savo likimu, išsilaikymu, traukiasi į save ir daugiau siekia vidinių
savo tikslų, šiek tiek užmiršdama uždavinius platesne prasme ir atsakomybę
lietuvių visuomenėje bendrai. Vadovių nuomonė: dabartinė padėtis — A (7),
B (2), C (1), tobulai oūtų B (9), A (1). Daugumos įvertinimas sutampa gan
aiškiai šiuo reikalti, tad reikėtų palyginti schemas A (dabartinė būklė) ir B
(idealas). Iš pačių brėžinių matosi, kad šiuo metu veikiama gan atskirai, ne
bendraujant, nepalaikant ryšių ir, svarbiausia, be skautijos įnašo į visuomenę
bendrai. Gali būti, kad susirinkusios vadovės galvojo daugiau apie pačias jau
nąsias skautes, neįskaitydamos visos eilės buvusių skaučių, kurios dirba litu
anistinėse mokyklose, kitose organizacijose. Tobuloje schemoje B svarbes
niais bendrais dalykais vietovėje rūpinasi Lietuvių Bendruomenė (spauda,
lituanistinė mokykla, ryšiai su lietuviškąja parapija), o per Jaunimo Sąjungą
palaiko ryšius su įvairiais jaunimo sambūriais ir organizacijomis. Jaunesniųjų
organizacijos — skautai, ateitininkai — skatina savo narius lankyti lituanistinę
mokyklą, o parapija ir LB stengiasi ją palaikyti. Akademinis skautų vienetas
bendradarbiauja su Jaunimo Sąjunga ir talkina skaučių ar skautų vienetams.
(SU 115, 124, SVVV 11, 57-59, 60, 243, 259).

5. DRAUGININKĖS DARBAI
Iš keturių schemų idealios būtų B ir C, kur draugininke su pavaduotoja ir
-draugovės adjutante pasidalina darbais ir savo tarpe palaiko glaudžius ryšius,
neužmiršdamos svarbių skautavimo dalykų. Schemoje A, kurią sąskrydžio
dalyvės nurodė esamajai padėčiai apibrėžti, draugininke vėl viską pati veikia,
daro, organizuoja, kaip ir antrame ir trečiame uždavinyje. Draugininke už
viską atsako ir plane D, kuriame nesirūpinama naujomis narėmis, jaunųjų
vadovių lavinimu ir santykiais su tėvais. Pažangumas neskatinamas tiesiogiai,
o užkištas už draugovės sueigų (žr. klausimą C pirmajame pratime). Atrodo,
kad vienas didesnių sunkumų yra sugebėti kitais pasitikėti, pasidalinti užda
viniais vadijoje. Todėl vadovė ir būna perkrauta darbais, nerasdama laiko ar
sąlygų lavintis (žr. klausimą B) ar vieneto užsiėmimus planuoti (žr. klausimą D
pirmajame pratime). Būrelių nuomonės pasiskirstė šitaip: dabartinė padė
tis - A (6), D (2), B (1), tobulas atvejis - B (6), C (4). (SU 20, SVVV 30, 49,
141, 151, 333).

6. VYRESNIOSIOS VADOVĖS DARBAI (VIETININKĖS, TUNTININKĖS)
Iš šio uždavinio atsakymų būtų galima manyti, kad vyresnioji vadovė geriau
susitvarko su pareigomis vadijoje, negu draugininke, palyginus šio ir penktojo
klausimo pasirinktus brėžinius. Žinoma, pasiskirstę balsai tokios prielaidos
gali ir nepatvirtinti: dabartinis stovis — B (3), D (2), C (1), tobuliau būtų — B
(4), A (2). Brėžinys C aiškiai netobulas, nes jaunesniosios vadovės paliktos
sau, jos ir nesidomi, kas dedasi skautiškame pasaulyje už Lietuvių Skautų
Sąjungos. Schemoje D vyresnioji vadovė savo darbus paveda kitoms vado
vėms (draugininkėms), bet ji atitolusi nuo skautybės šaltinių, kurie reikalingi
jai pačiai lavintis ir kūrybingumui ugdyti — šaltinių (knygos, straipsniai, kita
skautiška literatūra) ir veiklos (kitų tautų skaučių veikimas, tobulinimasis,
programos, įvykiai ir pan.). Pirmoje schemoje (A), vadovė pati viską veikia.
Brėžinius sudaręs norėjo atkreipti dėmesį į vadovės tobulinimąsi, į skautišką
skaitybą. Kad tai yra reikalinga, patvirtina vadovių pasisakymai pirmajame
pratime, klausime C. (SVVV 30, 141, 151, 256, 262, 480).
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7. VIENETO/VIETOVĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS
Kaip dvasinėje plotmėje sąžinės sąskaita yra vienas svarbiausių būdų
asmeniui peržiūrėti savo gyvehimo eigą ir kryptį, ieškoti būdų įnešti dar ko
gražesnio, tobulesnio ateityje ir prašytis pagalbos, taip skautiškos veiklos
įvertinimas yra sąlyga pažangai, tobulėjimui. Sakoma, kad blogiausias argu
mentas veiklai pateisinti yra “mes visada taip darėme”, “kaip buvo pernai?” ir
panašiai. Jeigu skaučių ugdymas turi skatinti kūrybingumą, tai jo sąlyga yra
nuolatinis savo veiklos, darbo ir gyvenimo įvertinimas. Tobuliausia būtu,
jeigu kiekviena vadovė vertina ir savo ir kitų (vyresnių ir jaunesnių) vadovių
veiklą ir įvertinime dalyvauja ir pačios skautės, skiltyje ar būrelyje pasitardamos apie praėjusius renginius, sueigas, žaidimus, užsiėmimus. Vadovės ne
tik įvertina, bet ir pasinaudoja skautiškais šaltiniais (literatūra, kitų patyrimu
ir pan.), sekdamos, kad vienetas vystytųsi skautiškai, pagal skautybės mintį ir
metodus. Tai parodo brėžinys D, kurį penki būreliai iš šešių parinko tobulu
(vienas balsas teko planui B, kuriame vertinimas ir įvertinimas kyla aukštyn,
bet nesugrįžta). Dabartinį veiklos įvertinimo sĮovį sąskrydžio dalyvės mato
šitokį: A (2), B (2), C (1), D (i). Schemoje A skautės nedalyvauja vertinimo
dinamikoje ir vyresniosios vadovės įvertina jaunesniąsias, bet nėra jaunes
niųjų įvertinamos. Aišku, vertinimo ir įvertinimo pobūdis nenurodytas. Tam
yra posėdžiai, pokalbiai, asmeninis ryšys. (SVVV 354, 359, 362-371).

8. STOVYKLOS DINAMIKA
Paskutinįjį uždavinį sprendė šeši būreliai. Brėžiniai gan sudėtingi, o
kadangi kiekvieno būrelio keturios vadovės galėjo būti iš įvairių vietų, jų
atsakymas turėjo būti bendras, kartu sutartas. Nereikėtų, turbūt, išvedžioti
labai griežtai ir aiškiai, nes ir pačio užsiėmimo ar pokalbio tikslas apie “Vado
vės darbus” nebuvo surinkti duomenų, bet atkreipti pokalbio dalyvių dėmesį į
vadovavimo apraiškas, ypatingai tas, kurios palengvintų ir paįvairintų susi
rinkusių vadovių darbą. Šioje schemoje brėžinys A nurodo, kad vienas svarbių
stovyklos gyvenimo dalykų yra stovyklaujančių nuotaika, kurią paveikia šie
dalykai: oras, stovyklos aplinka ir išvaizda, švara ir tvarka, poilsis, laisvalai
kio išnaudojimas ir susidariusių įtampų atleidimas.
Dar du subtilūs dalykai būtų: dienotvarkė pareina nuo programos, o ne
atvirkščiai. Paprastai sudaroma dienotvarkė, o tada galvojama, kokia progra
ma ją užpildyti. Geroje stovykloje tiktų sugalvoti gerą programą, ir pagal ją
surašyti dienotvarkę. Antrasis dalykas: taškų sistema priklauso nuo įverti
nimo, o ne vieneto, skilties ar skautės vertinimas pagal kiek taškų gavo. Abu
atvejai parodo, kaip skautiškame stovyklos gyvenime gali pasireikšti “sukalkėjimas”, kai gyvenimas pritaikomas dienotvarkei ir taškams, o ne dieno
tvarkė ir taškai kaip pačios stovyklos dinamikos apraiškos.
Plane B kai kurie dalykai palikti nuošaliai (poilsis — ypatingai vadovių,
nuotaika, įvertinimas ir jaunųjų vadovių lavinimas, kuris nebūtinai turi vykti
atskirai nuo pačios stovyklos dinamikos, bet turėtų būti svarbi dalis). Planas C
yra plano A kontrastas. Jaunųjų vadovių lavinimas stovykloje priklauso nuo
vyresniųjų vadovių sugyvenimo pavyzdžio, bendradarbiavimo, © kartais tas
pavyzdys būna nekoks. Brėžinyje D programa yra nustumta dar toliau, ji net
priklauso nuo oro. Stovykloje oro nenustatysi, bet geroje skaučių stovykloje
blogas oras nėra kliūtis, o proga. Stovykloje D daugiau dėmesio skiriama
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švarai ir tvarkai, negu stovyklautojų dalyvavimui. Užsiėmimai nuobodūs, kaip
parodo ir pirmojo uždavinio klausimai C ir D. Balsai: dabartinė padėtis A (3),
D (2), B (1) ir tobulas atvejis A (4), C (2). (SVVV 159, 306, 310, 342, 344, 349).
UŽSIĖMIMO TIKSLAS

Clevelando sąskrydyje uždaviniai paduoti be paaiškinimų, nepasakius jų
tikslo..Paskutinysis uždavinys buvo: prašom surašyti, koks buvo šio pokalbio
tikslas.
Tuo būdu paaiškėtų, ką sąskrydžio dalyvės, skaučių vadovės pasisėmė iš
praleistos valandėlės tema “Vadovės darbai“, o pokalbio vedėjas suprastų,
kiek šis būdas — mažiau kalbėti ir daugiau skatinti galvoti — buvo naudingas.
Atsakymai buvo rašyti ranka, savais žodžiais. Gauta 44-ių atsakymai. Juos
visus perrašyti užimtų daugiau vietos, nors tada matytųsi kiekvienos dalyvės
nuojauta ir pergyvenimas. Galima būtų sugretinti panašius atsakymus apie
pokalbio tikslą ir pažymėti skaičiais, kiek panašių atsiliepimų būta; kai kurios
dalyvės pažymėjo daugiau tikslų, paprastai du ar tris.
Skaučių vadovių atsakymai apie užsiėmimo tikslą:
1. Pasidalinti žiniomis skautiškoje veikloje ir pajusti, kad vadovės įvairiai
galvoja apie problemas, nors siekia to paties tikslo (6).
2. Išnagrinėti mūsų trūkumus (5), sužinoti, kas svarbu (1). Pasižiūrėti i
save, save vertinti ir surasti, kur galime tobulėti (11).
3. Pagalvoti apie naujus būdus programai paįvairinti (10), sužadinti kūry
bingumą, vaizduotę ir rasti idėjų, metodų, būdų (12), pajusti, kad turime neiš
naudotų pajėgumų ir talentų ir kad įmanoma juos vystyti (6).
4. Giliau susipažinti su vadovavimu ir jį geriau suprasti (10).
5. Įjungti, išjudinti pokalbio dalyves (3), parodyti, kiek svarbūs šaltiniai
(1), — ir, priversti skaityti minėtas dvi knygas! (1).

Pokalbį paruošusio tikslas buvo: duoti išgyventi, kad vadovė kūrybinga,
kad jaustų savo veiklos aplinką, sąlygas, vieneto dinamiką, ir kad daugiau
pajustų bendradarbiavimo su kitomis vadovėmis svarbą.
Be šių trijų pratimų (vadovavimo klausimai, vadovavimo dinamika ir pokal
bio tikslas) buvo dar kitas apie kūrybingumą — iš duotų žodžių, minčių, aplin
kybių sukurti visai naują žaidimą, užsiėmimą ir pan., pasinaudojant skautiškų
užsiėmimų lentele.
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ĮVYKIAI IR PASTABOS

IŠ LIETUVIŠKOS VISUOMENĖS
VI-TASIS PIETŲ AMERIKOS
LIETUVIŲ KONGRESAS “kviečia
visas organizacijas daugiau rūpintis
švietimu, kaip kultūrine vertybe ir
lietuviškojo patriotizmo išugdymo
pagrindu, negu gražiais pastatais,
patogumais, subuvimais” ir “skatina
organizacijas, jų vadovus ir kitus
tautiečius ieškoti priemonių pa
traukti mišrias šeimas ir lietuviškai
jau nekalbančius dalyvauti lietuviš
koje veikloje ir taip padėti nenu
tausti”. Vasario 2 - 5 d. Montevidejuje, Urugvajaus sostinėje,
įvykęs kongresas sekė P. Amerikos
jaunimo stovyklą, B. Mačanskienės,
ps. E. Bacevičienės ir J. Kuncos

pravestą sausio 25 - vasario 2. Iš 90
dalyvių apie 20 buvo “Palangos”
vietininkijos Sao Paule nariai. Kon
grese dalyvavo PLB pirm. Br.
Nainys.

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAU
NIMO KONGRESO ruoša sparčiai
vyksta Vokietijoje ir kitur. Biulete
nis “Kontaktas” įdomiai informuoja
apie planus ir ruošos eigą (Romas
Šileris, Pfingstbrunnenstr. 42, 6000
Frankfurt 90, V. Vokietija). Kon
greso laikas: 1979 liepos 11 - 29.
Studijinei programos komisijai va
dovauja Vincas Bartusevičius (Danziger Str. 73, 5560 Wittlich).

IŠ AKADEMIKŲ ŠEIMOS
VYDŪNO JAUNIMO FONDO
25 m. sukaktuvės švenčiamos Čika
goje balandžio 16, 3 vai. p.p. Tauti
niuose namuose.
ASS VADOVAS teberuošiamas
Akademinės Skautijos Leidyklos
globoje. Šiuo metu atrenkamos
fotografijos ir stengiamasi surašyti
visų asmenų pavardes, kad nuo
trauka kartu būtų tikslesnė.

KLEVLANDO ASS skyrių vasa
rio mėn. aplankė vadijos nariai Min
daugas ir Griauzdės, parveždami
centrui žinių apie skyriaus veiklą ir
planus.
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“AKADEMINIS SKAUTŲ SĄ
JŪDIS” — 16 psl. brošiūrėlė, skirta
jaunuolius sudominti akademine
skautija. Naujomis nuotraukomis
paįvairintas leidinėlis (tiražas 500
egz.) gaunamas per valdybas ir
vadijoje. Daugiausia jo bus plati
nama Tautinėje Stovykloje JAV.

AUSTRALIJOS VAIZDAI sudo
mino žiūrovus keliolikoje vietovių,
kai VI TS dalyviai sugrįžo į Š.
Ameriką bei Angliją. Chicagoje
skautininkai suruošė skaidrių vaka
rą vasario 21, FSS skyrius vasa
rio 27.
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TORONTO ASS skyrius gruodžio
pradžioj surengė Pietų Amerikos
skaidrių popietę.
ANTRAJAI ŠIŲ METŲ TAUTI
NEI STOVYKLAI vadovaus LSS
Pirmijos pirmininkė v.s. Lilė Milukienė. Seserijos viršininkė — Vy
riausioji Skautininke v.s. Irena Ke-

relienė, Brolijos — s. Sigitas Miknaitis, LSB Vyriausiasis Skautinin
kas. Rugpiūčio 13 - 26 stovykloje
prie Paxton, Masso ASS pastovyklei vadovauti ASS vadija pakvietė
fil. Liūtą Grinių iš Vašingtono. Kaip
ir Australijos TS, taip ir šios vado
vybė ruošia “TS vadovą” su pagrin
dinėmis žiniomis.

Į VI-TĄJĄ TAUTINĘ STOVYKLĄ
VI TAUTINĖS STOVYKLOS
JAV kiti vadovai: Bendrijos pastovyklės v.s. A. Samu šis, viršininkės
pavaduotojas v.s. Česlovas Kiliulis
atstovavimui ir reprezentacijai, pa
vaduotojas finansams ir tiekimui
v.s. fil. Petras Molis, pavaduotojas adjutantas v.s. A. Gudaitis, pava
duotojas - komendantas s. Rimas
Zinas. Registracija rūpinasi s. fil.
Algis Glodas, sekretorė s. Irena
Jankauskienė, programa v.s. Ra
mutė Česnavičienė, katalikų dvasios
vadovas s. kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, kat. religinės pro
gramos vedėjas v.s. fil. A. Saulaitis,
SJ, pionerijos vadovas s. fil. Kazys
Matonis, laužai ir meninė dalis —
v.s. Jaro Alio (iš Anglijos), įsikū
rimo vadovas — psi. V. Alksninis,
etninių skautų globos vadovė — v.s.
Gilanda Matonienė.

GINTARO IR ĄŽUOLO MO
KYKLŲ stovyklos bus pravedamos
VI TS metu, ypač kad stovyklos da
lyvių tarpe tikimasi bent po kelis
skautus ir skautes iš Australijos,
Anglijos ir Brazilijos.
BROLIJA šios kadencijos metu
nori išleisti skautų šakos patyrimo
laipsnių bei specialybių naujas pro
gramas. Komisija vasario mėnesį
projektus išsiuntė vadovams pa
tikrinti ir su siūlymais bei pastabo
mis grąžinti.

STOVYKLOS VADOVAI renkasi
“Treasure V alley” stovyklavietėje
birželio 3 - 4 dienų posėdžiams ir su
nauja vfeta susipažinti. Manorha,
kad pagrindinės vadovės ir vadovai
šį kartą atvažiuos keletą dienų prieš
stovyklos pradžią, kad kūrimasis
sklandžiau vyktų.
VI-TOJE TAUTINĖJE STOVYK
LOJE Australijoje sausio 2 - 15 da
lyvavo apie 400 skautų ir skaučių,
atstovaujančių pačią Australiją,
JAV, Kanadą, Angliją, Braziliją,
Naująją Zelandiją. Pirmą kartą
Australijon nuskrido tokia didelė
lietuvių grupė (apie 115 asmenų) iš
Šiaurės Amerikos. Pirmą kartą po
20 metų stovyklavo tiek daug lietu
vių skautų, skaučių ir vadovų iš
Australijos. Pirmą kartą organiza
cija (ne Lietuvių Bendruomenė) su
kvietė tiek keliautojų ekskursijai į
kitą kraštą (neskaitant kelionių Š.
Amerikoje). Pirmą kartą po BadenPowellio viešnagės Palangoje prieš
45 m. lietuvių skautų stovykloje
lankėsi labai aukštas tarptautinio
skautų sąjūdžio atstovas — Tarp
tautinio komiteto pirmininkas. Šeš
toji TS vyko trečiajame žemyne
(pirmosios dvi Lietuvoje, trečioji
Vokietijoje, sekančios dvi JAV).
Pirmą kartą po Nepriklausomybės
laikų kito krašto paštas išleido spe
cialų antspaudą bet kokiam lietuviš
kam įvykiui paminėti.
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Pavasaris pusiaujo šiaurėje ir ruduo pusiaujo pietuose — tradicinių Kaziuko
mugių laikas. Nuotraukoje iš Clevelando — 1977 m. vaizdas su pirm. Jolanda
Mickevičiūte ir fil. M. Kižiene.
Nuotrauka v.s. VI. Bacevičiaus

Atlanto Rajono 1977 metų “Puntuko” stovyklos vadovai ir svečiai. Netoli
šios stovyklavietės ruošiama Vl-toji Tautinė Stovykla Šiaurės Amerikoje,
papildanti Australijoje jau įvykusią. Iš kairės: rajono vadeiva v.s. J. Raškys,
(trečioji) Pirmijos pirm. v.s. L. Milukienė, fil. E. Meilus, fil. v.s. Petras Molis,
stovyklos virš. s. J. Starėnas. Iš dešinės: v.s. A. Samušis, v.s. A. Saulaitis,
kapelionas kun. v.s. St. Kulbis, LSB VS s. S. Miknaitis, LSS VS v.s. I. Kerelienė.
Nuotrauka fil. A. Glodo
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