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VASARA EINA ...
Birželis. Liepa. Rugpiūtis. Tai va
saros dienos, pasipuošusios margom
pievų gėlėm, pilnos bičių dūzgesio,
bedžiūstančio šieno kvapų, perteku
sios sodų vaisiais, daržų gerybėmis,
saulės nunokintais laukais. Vasara,
tai rytų maloni vėsuma, susigūžusi
saulės nušviestų medžių pavėsiuose,
liepsnojančios vidudienio saulės ug
ninis ratas, žaibais blykčiojančių, šne
rančių lietaus čiurkšlių,audros, saulėlei
džių prieblandų žydras dangus, dienos
karščiu tebealsuoją vakarai miesto šviesų
prigesintomis dangaus žvaigždėmis.

Vasara — skautiškųjų stovyklų darbymetė. Žalsvos palapinės tamsaus miško
pavėsyje. Sudėti pagražinimų akmenukai
gelsvame smėlyje. Susiliejanti dan
gaus ir ežero melsvuma, atvedanti dan
gų ežero paviršiumi čia pat į pakrantę.
Baltų dobiliukų, melsvų rugiagėlių,
geltonų pienių, sidabrinių smilgų pie
vos.
Žolėje bebėgiojančios rudos
skruzdės, betempiančios maistą ryt

dienai ir nerūpestingas šiandienai čirš
kiąs žiogas. Vakaro tyloje*stovyklau
tojų beplaukiančios dainos ir dažnai
nuaidįs juokas.
Si vasara suteiks daug džiaugsmo,
daug malonumų. Skautiškosios stovyk
los išmokys jaunuolius daug jiems svar
bių, naudingų dalykų. Daug laiko nu
tekės palikdamas naudingo darbo vai
sius, daug minučių praskris nepalikda
mos žymės. Sutiksime daug žmonių,
įvairių, gerų, blogų, gudrių, tuščių, iš
didžių ... Vieni paliks savo žymes
mūsų mintyse, širdyse, kiti praeis pėd
sakų nepalikdami ... Šią vasarą bus
nutapyta daugelis paveikslų, pastaty
ta upes kaustančių tiltų, dažais tebe
kvepiančių namų, parašyta daugelis
knygų, užsėta naujų dirvų, išmąsty
ta daug minčių, iškalbėta daug kalbų,
nušluostyta ašarų, prajuokintažmonių..
Žmonės pyksis, džiaugsis, kurs — gy
vens!
Sese, Broli, kokie bus tavieji šios
vasaros darbo vaisiai ?
' • s r 'i i
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V. Černius

Kiekviena organizuota grupė turi
savo vadovus. Tai žmonės, -kurie dėl
savo asmeninių, savybių, ir užimamos
pozicijos veikia į kitus žmones, -juos
kreipia tam tikra linkme. Kyla klausi
mas: Ar yra tam tikros savybės, ku
rios padaro individą, vadovu? Ir jei
tokios savybės yra, tai kokias savy
bes grupės nariai labiausiai vertina?
Atsakymo į Šiuos klausimus jau se
niai ieškoma. Pasiremdami socialinių,
mokslų, tyrinėjimais mes šiandien ži
nome, kad vadovai bendrai pasižymi
inteligencija, iškalbingumu, linksmu
mu, geniališkumu, entuziazmu, origi
nalumu — sugebėjimu ką nors naujo
sukurti. . Jie yra pastabūs, pasitikį sa
vimi, dominuoja kitus, mėgsta su žmo
nėmis bendrauti. Beto, dauguma davi
nių. rodo, kad jie yra augštesnio ūgio,
geriau atrodą, daugiau sverią, energiškesni, sveikesni kaip vidurkis.
Vadovo rolę galima aprašyti sekanv*
ciai• :
1. Išpildo tam tikrą profesinį ir tech
ninį darbą — specialybę.
2. Pažįsta grupės narius ir kreipia į
juos dėmesį.
3. Palaiko ryšius su vadovais ir gru
pės nariais.
4. Priima asmeninę atsakomybę už
grupės veiksmus ir rodo pavyzdį.
5. Pradeda ir veda veikimą.
6. Moko — auklėja savo grupės na
rius.
7. Daro ir įvykdo sprendimus.
Skirtingos situacijos bei žmonių, gru
14u

pės reikalauja skirtingų, vadovo savy
bių ir jas pabrėžia. Panašiai ir skir
tingi grupės nariai reikalauja iš vado
vo skirtingų vaidmenų. Vieniems jis
bus dalyko žinovas, kitiems jis užims
tėvo vietą, -tretiems bus planuotojas,
besirūpinąs jų bėdomis ir nuimąs nuo
jų pečių visus rūpesčius.
Vadovas
taipogi savo grupės nariams dažnai
yra: grupės atstovautojas, ■ teisėjas,
grupės simbolis, ideologas, pavyzdžio
davėjas ir labai dažnai *’ atlaidų
ožys ”, ant kurio išliejamas visas su
sikaupęs pyktis, -agresija.

Lengviausia vadovauti yra labiau
siai perorganizuotoje aplinkumoje —
kariuomenėje, (fabrike, totalitarinėje
politinėje sistemoje — situacijose, ku
riose individui yra tepalikta maža vei
kimo laisvė. Tokiose aplinkybėse va
dovas sugeba grupės narius formuoti ir
kreipti, tesiremdamas vien tik fizinė
mis represijomis. Sunkiausia vadovau
ti yra laisvoje aplinkumoje. Čia pa
tys nariai dalį savo asmeninės laisvės
atiduoda vadovui, ‘pasiduodami jo nu
rodymams. Štai skautiškoje veikloje,
kuri yra pagrįsta laisvu berniuko noru,
didžiausią pasisekimą turi vadovas,
kuris labiausiai atitinka grupės nario
reikalavimams, jį geriausiai supranta.
Kokios tad yra vadovo savybės, kurias
mes lietuviai tremtiniai skautai verti
name? į šį klausimą buvo bandytas
gauti atsakymas IV - sios Tautinės
Stovyklos metu. Akademinio Skautų
Sąjūdžio vestų Vadovų Lavinimo Kur*
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sų metu, vienoje paskaitoje klausyto
jams buvo pateikta visa eilė klausimą.
Gautieji atsakymai atsakys ir į iškel
tą klausimą.
Pati grupė, 16 merginą ir 23 vyrai,
susidėjo daugumoje iš Akademinio
Skautą Sąjūdžio narią ( 27 ). Likusie
ji buvo vyr. skautės, skautai vyčiai ir
jūros skautai. • Grupės amžius — tarp
18 ir 27metą sesią tarpe ir 16 - 48 me
tą tarp brolių, su 21 metą vidurkiu se
sėms ir 27 metą — broliams. Grupės
nariai — daugumoje buvę ar tebeveikią
vadovai. Visi lankę ar tebelanko uni
versitetus. Klausytojams buvo išda
lintos anketos, kurias jie tuoj pat už
pildę grąžino. Dalyviai reiškė gyvą
susidomėjimą anketos klausimais ir
maloniai atsakė į statytus klausimus.
Į prašymą: ** Surašykite dvi gero va
dovo svarbiausias savybes” buvo gau
ti 43 atsakymai iš vyrą ir 33 iš mote
rų. Atsakymai bus paduodami mažai
taisyti. Skliausteliuose paduotas skai
čius ( po pasisakymo ) nurodo pasisa
kymą skaičių. Skliausteliuose besi
randąs klaustukas reiškia nepilnai su
prastą pasisakymą.
Įdomu, kad tiek pas seses, tiek ir
pas brolius dominuoja savybės, prisi
dedančios prie šiltos, jaukios nuotai
kos sukūrimo grupėje ( pas vyrus 17,
merginas - 1 3 )• Prie tokią priskaito
me: sesės — “ draugiškumas ” ( 3 ),
“ taktas ” ( 2 ); •** atsižvelgimas į va
dovaujamąją nuomonę ” ( 1 ); “ kito
supratimas ” ( 4 ); “ nuoširdumas ”
( 1 ); " tiesumas ” ( 2 ); broliai —
“ draugiškumas ” ( 3 )5 “ toleranci
ja ” ( 3 )>* ’* bešališkumas ” ( 3 )>
“ nuoširdumas ” ( 1 ); ’* jaunuolio su
pratimas ” ( 2 ) it panašiai. Kita gru
pė atsakymą labai bendrai nusakyti,
kaip: “ turėjimas autoriteto ”, “ su
gebėjimas vadovauti ” ( pas vyrus 4,
pas merginas 8 ); jie gal labiausiai
atitiktą sugebėjimui kitus dominuoti
ir savim pasitikėjimui. Likusios pa

duotos gero vadovo savybės labai įvai
rios: pas merginas — “patyrimas”^),
ir toliau po vieną: “ energija ”, “ pa
vyzdžio rodymas ”, “ tiesumas”, “at
sidavimas darbui ”, “ mokėjimas per
duoti žinias ”, “stiprus būdas ” ( ? ).
Pas vyrus irgi panašus vaizdas: “ pa
tyrimas” ( 3 ), “ energingumas ” (2),
“ kantrybė ” ( 2 ), *" pasiaukojimas ”
“ pareigingumas ”, ■“ geras charakte
ris”, "humoras”, “pavyzdingumas”
“ inteligencija ”, “ leidimas kitiems
veikti ”, ** griežtumas ”, •“ išsilavi
nimas ”, “ greita orientacija ” ir pan.
Pažvelgus Į vyrų pasisakymus, gana
aiškiai pastebima, kad jie į vadovą
žvelgia iš dviejų perspektyvą:
1. iš eilinio grupės nario taško, ir
2. iŠ vadovo taško, jau patyrusio va
dovo džiaugsmus ir vargus. Štai, pa
vyzdžiui, suminimos savybės — “ kan
trybė ”, “ištvermė”. Tie, kurie esa
me vadovavę, pripažinsime, kad šios
savybės tikrai yra svarbios, bet jos
vargiai atpažįstamos iš paprasto gru
pės nario perspektyvos.
Bendras vaizdas dar labiau aiškėja,
kai peržvelgiame atsakymus, gautus į
sekantį klausimą: “ Surašykite dvi
neigiamiausias savybes, kurias esate
pas vadovus pastebėję ”. Čia pabrė
žiamos savybės, kurios ardo grupės
nuotaiką, šiltą, jaukią atmosferą. Štai
pas seses: “ įsakinėjimas - bosavimas - karaliavimas ” ( 5 )>
išdidu
mas ” ( 3), ’* per griežta ” ( 3 ),
’’ vienpusiškumas ” ( 3 ), “ užsispy
rimas ” ( 1 ). Sekančioji grupė savy
bių tai: ‘ ’ nesugebėjimas išnaudoti
grupės sugebėjimų” ( 3 ), “ nesupra
timas jaunesniąją ” ( 2 ). Toliau mi
nimos įvairios neigiamos savybės:
“ savęs nepasiruošimas ” ( 1 ), “ ne
pajėgumas ” ( 1 ), “ neturėjimas sa
vo nuomonės ” ( 1 ) ir panašiai. Pas
vyrus panašus vaizdas. Štai: “ karš
čiavimasis ” ( 4 ), “ ambicingumas ”
( perdėtas? ) ( 2 ), “ nenoras supras141
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ti ” ( 2 ), •“ nesuprantą.s jaunimo ”
( 2 ), •** šališkumas - favorizavimas ”
( 2 ), ** nesugebėjimas sutarti smulk
menose ” ( 1 ), “ blusinėjimas - for
malizmas ” ( 2 ), ** pedantiškumas ”
( 1 ), “ išdidumas ”(!),*• noras bū
ti dideliu vadu ” ( 1 ), “ įsivaizdavi
mas ” ( 1 ). Toliau seka ( po 1 ) sa
vybės kaip: “ griežtumas ”, •’* nepri
tyrimas psichologiniai vadovauti ”,
“ autoriteto piktnaudojimas ”, •’* militarizmas ”, “ neišnaudojimas grupės
sugebėjimų. ”. Atkreiptinas dėmesys
į sekantį pasisakymą.: "svaiginamųjų,
gėrimų vartojimas ” ( 2 )• Likusieji
pasidalina po vieną, sekančiai: “ ple
pumas ”, •’* daug kalba nieko nevei kia ”, “ nepasiruošimas ”, “ tingėji
mas” ( ? ), *’ lepsiškumas ” ( ? ), “ sa
vimi nepasitikėjimas ”, •“ fizinė dis
ciplina ” ( ?), •“ stoka išsilavinimo ”,
“ nepareigingumas ”,
neapsispren
dimas ”, “ savystovumas
lengva
būdiškumas ”, “ paviršutiniškumas ”,
“ atsitraukimas nuo tikros skautybės ”.
Mums visiems be abejo įdomu, « dėl
kurių priežasčių jaunuolis (- ė ) tampa
ir vėliau lieka skautų organizacijos
nariu. Treciu klausimu — “ Surašyk
dvi priežastis dėl kurių berniukas mergaitė pasidaro ir lieka skautais skautėmis ” — į tai buvo bandyta ieš
koti atsakymo. Tenka pripažinti, kad
klausimas nevisai tinkamai formuluo
tas, nes bandoma apčiuopti du skirtin
gi dalykai — atėjimo į organizacijų
priežastis ir joje likimo priežastis.
Tačiau atrodo, kad ir į tokį klausimą,
gauti atsakymai nušviečia jaunuolių
reikalavimus ( needs ) bei problemas
ir be abejo yra naudingi vadovui. Tiek
pas seses, tiek i r pas brolius svarbiau
sia priežastis — tai noras, galimybė
socialiai bendrauti ( draugystė, ■ buvi
mas kartu, priklausymas ). Štai iš se
sių septynios nurodo draugystę kaip
svarbiausią, priežastį priklausymo
142

skautėms. Giminingi pasisakymai yra:
“ socialus bendravimas ” ( 3 ), “ no
ras priklausyti ” ( 2 ), “ noras kartu
dirbti ” ( 2 )• Čia galbūt priskirtini ir
mažiau specifiški pasisakymai, kaip:
“ jaunuolių organizacija pritraukia ”
( 2 ), ” bendros idėjos ” ( 3 ), “ su
sigyvenimas ” ( 1 ). Likusieji 13 pa
sisakymų pasidalina sekančiai: ’* pa
sitenkinimas ” ( 2 ),( Šis pasisakymas
yra labai bendras, -veik nieko nepasa
kąs, lygiai kaip sekantys), po 1: gy
vas įsijungimas ir pamėgimas darbo ”,
“ pasitenkinimas organizacijos veik
la ”, “ užsispyrimas istęsėti ”(? ),
“ pamihmas skautiško gyvenimo ”.
Įdomesni ir daugiau pasaką yra ( po
1 ); " noras vadovauti
“ jausmas,
jog augi per skautavimą ”, “ stovyk
los ”. įdomu, kad vienintelis pasisa
kymas, nurodąs lietuvybę kaip priklau
symo priežastį ( “lietuvybės ryšys ” )
kaip tik pasitaikė pas merginas. Tai
atitinka bendrajai socialinių mokslų
taisyklei, sakančiai, kad moteris at
stovauja konservatyviąją bet kurios
žmonių grupės dalį ir palaiko senosios
kultūros apsireiškimus. Šiuo atveju
kultūra apibrėžiama kaip visų vienos
paskiros grupės ( lietuvių ) gyvenimo
apsireiškimų visuma.

Pas vyrus panašiai',draugystė - ben
dravimas yra nurodomos kaip svarbiau
sios priklausymo organizacijai prie
žastys. Štai: “ draugystė ” ( 11 ),
“ žmogaus noras priklausyti grupei ”
( 2 ), “ suradimas bendro darbo ” (1 ),
“ susigyvenimas ” (1), "sociologinis
spaudimas ”(?)(!),<“ bendros su
eigos ” ( su mergaitėmis? ) ( 1 ),
“ jaunuolio noras priklausyti ” ( 1 ),
" iš šeimos atsineštas socialumo pra
das ” ( 1 ). Sekantieji pasisakymai
labai bendro pobūdžio — mažai ką nu
saką: " pamilimas skautiškos veik
los ” ( 6 ). Įdomu, kad pas vyrus net
trimis atvejais nurodomas vadovo as
muo, kaip svarbiau šioji priežastis (nei
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/1SS suvažiavimo dalyviai ir sve6iai vafcarienės metu.

A. Juškio nuotr.

vieno tokio pasisakymo nebuvo pas
merginas ) priklausymo skautų, organi
zacijai. Be abejo vyrai - berniukai vi
sad save labiau identifikuoja su tam
tikra grupe. Čia vadovas pasidaro tos
grupės simboliu. Nevienam bręstan
čiam jaunuoliui jis būtinas pavyzdys.
Pagaliau, vadovas, kaipo grupės su
kūrėjas ir palaikytojas, labiausiai pri
sideda prie grupės nuotaikos — * * kli
mato sukūrimo ” ir per tai duoda ber
niokui, ko jam labiausiai reikia: drau
gystės, saugumo. Tolimesnės paduo
tos oriežastys ( po 1 ) labai įvairios:
programos įvairumas, noras gyventi
prasmingiau, < nuotykių ieškojimas,
gamtos mylėjimas, galėjimas artėti
prie jaunystės idealų ( ? ), įdėtas dar
bas (?), sugebėjimas gauti ką nors
naujo, lenktyniavimas su kitomis orga
nizacijomis, galimybė individui pasi
reikšti, aplinkos pakitimas ( ? ).
Kokios tad išvados darytinos, per

žvelgus visus šiuos pasisakymus?
Iš pasisakymų atrodo, kad jauki, šilta
grupės nuotaika yra ieškoma ir labiau
siai vertinama. Noras priklausyti, bū
ti grupės nariu, atveda ir išlaiko mūsų
organizacijos narius. Vadovo savy
bės, kurios prisideda prie šiltos atmos
feros sukūrimo yra labiausiai vertina
mos. Sutiksime, kad grupavimasis
jaunuoliams yra natūralūs dalykas.

Nuo 7-8 metų jie pradeda sudarirtėti
savo pasirinktas kompanijas. Čia iš
mokstama vienas su kitu bendrauti,
įgaunama pasitikėjimo. Šis grupavi
masis ypatingai svarbus pubertete,
kai mergaitė išmoksta jaunos moters
rolę (kiekvienoje kultūroje skirtingą ),
berniukas gi išmoksta jauno vyro elg
senas.
Savo tarpe sprendžiamos to
amžiaus problemos, išgyvenamos bren
dimo audros, atsipalaiduojama nuo tė
vų - namų ryšių ir pagaliau išmoksta
ma bendrauti su priešingos lyties as143
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meniu. Tačiau, pažvelgus į mūsų, trem
tinių grupę, veikiamą, dviejų kulturų,
konfliktas palieka savo žymes ir be«
bręstančio jaunimo tarpe. Jaunuoliui,
kuris auga šių dviejų dažnai besikryžiuojančių kultūrų fokuse, savo ben
draamžių - bendraminčių grupė įgauna
ypatingą, reikšmę. Todėl trumpai pa
žvelkime į Šių jaunuolių psichologinę
ir socialinę aplinką.
Nors ir amerikoniškoji ir lietuviš
koji kultūra yra Vakarų Pasaulio Civi
lizacijos apraiškos, jos savyje šalia
tapatingų turi ir viena kitai priešingų
reikalavimų. Kiekviena iš jų verčia
savo narius išpildyti statomus reika
lavimus, kuriuos išpildžius narys yra
atlyginamas, neįvykdžius — baudžia
mas. Pavyzdžiui, naudojant amerikie
čių kalbą, žinant bendravimo formas ir
1.1., amerikiečių kultūra individą atly
gina geresniu darbu, pozicija, priėmi
mu į savo tarpą ir pan. Tačiau lietu
viškosios kultūros nariai tokį individą
išmeta kaip nebepritampantį, nebesu
gebantį bendrauti įprastomis formomis.
Gi lietuviškai reikštis ir bendrauti
įpratus, nesijaučiama savu amerikiečių
tarpe. Šios dvi kultūros skiriasi daug
kur: pasisveikinimo elgsenose, santy
kiuose su vyresniaisiais, vertybių ska
lėje ir t.t. Lietuviškoje kultūroje iš
augusi mūsų vyresnioji karta, daugu
moje yra tik gana paviršutiniškai nau
josios aplinkos paveikta. Dažnas Šios
kartos asmuo iš lietuviškosios salos
išvyksta tik darbui, ten tebendrauja
tik su dviem, trim amerikiečiais ir iš
siverčia tik su keliais šimtais ameri
kietiškų žodžių. Jaunoji karta ameri
koniškosios kultūros yra daug stipriau
paveikta. Ji lietuviškąją grupę pažįs
ta jau tik kaip salą svetimosios kultū
ros jūroje. Jaunuoliai priėmę lietuviš
ką. kultūrą tik tiek, kiek ją perdavė tė
vai — namai, draugai ( nevisada ), or
ganizacijos. Si generacija yra san
kryžoje: iŠ vienos pusės — tėvų na
144

mai, iš kitos pusės — amerikoniškoji
aplinkuma. Atmesti vieną kurią pusę
sunkiai beįmanoma, gi neįvykdant vie
nos pusės reikalavimų kyla kaltės
jausmas. Pavyzdžiui, sakome ’* Lie
tuva mano Tėvyne ”, tačiau kai pilie
tybę imant valdininkas paklausia, ar
karui tarp USA ir Lietuvos iškilus(!?)
liktume lojalūs USA, atsakome, kad
*• taip ”. Dažnai kyla ir stiprūs ag
resyvumo jausmai, kai norimom, įpras
tom elgsenom pastatomi barjerai iš ku
rios nors pusės ( juk kiek čia senai
neleisdavome jaunimui
uniformose
** jitterbug ” šokti ). Priklausymas
grupei, kuri nėra visuomet priimama
kitų ’* teenagers ” tarpe, nepilnas kal
bos mokėjimas, nežinojimas visų ben
dravimo formų ir t.t. dažnai iššaukia
menkystės jausmą ( inferiority com
plex ) jaunuolyje. Jeigu toks jaunuo
lis nei vienos kultūros pilnai neįsisa
vina, jis nei prie vienos ir nepritampa.
Jis tampa taip vadinamu ** marginai
man ”. Neįsisavinus nei vienos kultū
ros, * ir matant kaip jų reikalavimai
dažnai vienas kitam prieštarauja, bū
na atmetami bet kokie varžtai. Žmo
gus išauga be principų ir varžtų. Nu
sikaltimų skaičius antrosios kartos
imigrantų tarpe yra Žymiai augŠtesnis,
kaip kad pas amerikiečius ar pirmos
kartos imigrantus. Žvelgiant iŠ šio
taško, aiškėja ir nuolatiniai vyresnių
jų nusiskundimai jaunesniaisiais:... Mmes
tokie nebuvome ”
ir kas su jais pa
sidarė, rodos visi iš gerų namų ” ...
“ aš jų nebesuprantu ... ” Žinoma,
kad Ši augančioji karta yra skirtinga
ir ją suprasti sunku. Čia reiškiasi ne
tik generacijų skirtumai, ne tik skir
tingas laikotarpis. Čia jau reiškiasi
ir kultūriniai skirtumai. Vyresnioji ir
jaunoji kartos yra skirtingų kultūrinių
grupių atstovai. Atrodo, kad Šios jau
nesnės grupės atstovai tuo labiau bus
priklausomi nuo savo bendraamžių gru
pės. Šioje grupėje bendraujama visų
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tomis pačiomis pusiau išmoktomis for
momis. Čia aiškiai pastebimas lietuviškųjų. ir amerikoniškųjų, elgsenų, bei
išsireiškimų, konglomeratas. Čia kom
pensuojamas menkystės jausmas: *’ AŠ
esu priimtas, esu lygus ir vienodas ki
tiems, kūrybingas narys ”. Čia, pa
galiau, galima išlieti ir pyktį - agresi
ją, suniekinant kai kurias vertybes
ironizuojant, dainuškomis atakuojant
priimtus standartus. Garsūs nusiskun
dimai vyresniąja karta, jos nuvertini
mas ( ’* et tie seniai ” ) irgi čia pri
klauso. Tą pačią agresiją įmanoma
nukreipti ir į našą darbą ( varžybos su
kitomis organizacijomis ). Toks indi
vidas, šiaip niekur nepriklausąs, sve
timas namuose, svetimas ir •• colonial
style dining room ”, draugišką, atpa

laiduojančią šilumą vertins ir jos ieš
kos. Šiame brendime ir savęs ieškoji
me jam daugiausia gali padėti vadovas,
kuris supranta šias problemas, -suge
ba jam suteikti žmogišką šilumą, im
ponuoja jam atsiektais laimėjimais, o
pagaliau ir pats yra šią psichologinę
stadiją perėjęs ir jos dar nepamiršęs.
Tokią daugiausia rasime į Šį kraštą
brendimo amžiuje atvykusią, -čia su
brendusią asmenų tarpe. Ją pareiga
šiems savęs beieškantiems j aunuoliams
padėti.
1. Gibb. C. A., Leadership. In the “ Handbook
of Social Psychology ”. Edited by Gardner Lindzey.

Cambridge/Mass.: Addison • Resley Publishing
Company, Inc., 1954. p. 877 - 920

Ežerėnų stovyklos dalyvių dalis.

J. Tamulaičio nuotr.
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ŽVILGSNIS Į IŠEIVIO RAŠYTOJO
PROBLEMATIKĄ
•

■ , '

.t

Jonas Vėlaikis

Išeivis rašytojas praturtina savo
dvasinį pasaulį nekasdieniškais išgy
venimais, < bet įvairiais vaizdais ir ki
tų. kultūrų pažinimu. Tačiau benamiškumas išsaukia eilę psichologinių, p atriotinių ir estetinių konfliktų, kurie
turi nemažą įtakų į jo kūrybinį gyveni
mą.
Rašytojas, kaip ir kiekvienas eili
nis išeivis, psichologiškai pergyvena
netekimų, svetimumą ir nostalgiją; kaip
lietuvis — susiduria su tautine parei
ga savajam kraštui; ir kaip rašytojas,
stengiasi pakilti virš susmulkėjusios
kasdienybės, vidutiniškumo, kad išli
kus ištikimam meninei tiesai. Šių pa
stangų rezultatus, tiksliau pasakius,
sprendimų ieškojimus, galbūt, tiksliau
siai atvaizduoja tik pats kūrėjas gy
vuoju žodžiu per savo kūrybą.
Rašytojai stovykliniame gyvenime
tiek savo skaičiumi tiek savo darbais
buvo gausūs ir, galbūt, savo svarbumu
ir dominacija po spekuliantų ir liau
dies meno kultivuotojų užėmė pirmą
vietą mūsų bendruomenėje. Žodžiu,
jie buvo įtakingi ir arti dėmesio cen
tro. Kury boję, ypač poezijoje, pradžio
je vyravo rašytojas - kūrėjas su tikru,
savitu pasauliu, vidinį savo rūpestį
perteikdamas tikru išgyvenimu ir ta
lentu. Tačiau, palaipsniui stiprėjant
minios reikalavimams, ir ibenamiškųjų
psichologinių pergyvenimų painiavose
iškyla rašytojas-pamokslininkas. Jam
į pagalbą ateina nauji rašytojai, ma
žai suvokią apie estetines vertybes ir
principus, bet su kilniais norais bei
1 46

patriotiniu nusiteikimu. Rašytojas pamokslininkas greitai stiprėjo, nes
” bravo”" šaukė didžiuma išeivijos
dėl temų aktualumo ir svarbumo. Net
dalis kūrybingų rašytojų, pavargę dva
siškai ir psichologiškai, ar artėjant į
kūrybinį saulėlydį, griebėsi panašių
temų. Deją aktualiųjų temų pavojin
gumas ir pragaištingumas pražudė kū
rybiškai ne vieną pasaulinio masto ra
šytoją. Taip pat neiškilo naujųMaironių arba Vaižgantų, aktualiųjų temų
puoselėtojų. Išdavoje to visko iškyla
rašytojas - žurnalistas, su reportaži
niu, momentiniu vaizdavimu, *su išmin
tingomis sąvokomis, skambiais šūkiais,
bylojančiais į skaitytojo protą ir pa
taikaujančiais daugumai.
Pamažu rašytojas - kūrėjas lieka
mažumoje, dažnai apjuoktas ir užmirš
tas. Tik dalis jaunesniųjų rašytojų,
augusių ir brendusių nepriklausomo gy
venimo laikotarpy, o į kūrybinį gyve
nimą išėjusių daugumoje išeivijoje,
padvigubina rašytojo - kūrėjo gretas.
Išsiskirsčius iš stovyklinio gyveni
mo, padėtis mažai pakitėjo. Tęsiami
rašytojo- kūrėjo užgauliojimai, ir daž
nai
jis yra nustelbiamas agresyvaus
rašytojo - pamokslininko ir aktyvaus
rašytojo - žurnalisto. Tačiau tas vis
kas ėjęs užkulisiuose pamažu iškyla
į viešumą. Tiek spauda tiek ir visuo
menė supažindinama su esančiomis li
teratūros problemomis ir kryptimis.
Įvyksta savotiškas pasidalinimas į
priešingus frontus.
Tačiau mokslus
einantis jaunimas ir, kaskart didėjan-
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tis skaičius vyresniųjų, ima remti ra
šytoją- kūrėją, mūsą tikrąjį literatū
ros turtinto) ą ir jo darbus.
Pagrindinė nesutarimą priežastis yra
skirtas literatūros paskirties suprati
mas. Nesutariama dėl klausimo, ar li
teratūra, tuo pačiu menas, turi kam
nors tarnauti? Rašytojas - pamoksli

ninkas ir jo Šalininkai principe pasi
sako
teigiamai, bet praktikoje savo
nuomonę rūšiuoja pagal gerus ir blo
gus tikslus. . Pav., pajungti literatūrą
tautos, bažnyčios interesams yra būti
nybė, o sovietinei politikai — tai rašy
tojo kūrybinės laisvės varžymas ir kū
rybos žlugdymas. O rašytojas - kūrė
jas, nepripažįsta jokio diktato, nors ir
kilnaus ir gero, bet kuria pagal vidinį
savo balsą ir yra ištikimas tik meninei
tiesai. Rašytojas-kūrėjas yra mažiau
siai susirūpinęs veikalo pasekme ir
naudingumu visuomenės tarpe. ” Aš
nenoriu išsakyti tam tikras mintis ”,
— sako Dostojevskis. ** Nesvarbu, ar
meninė vertė nukentės ar veikalas taps
paprastu pamfletu, bet aš išsakysiu
tą, ką turiu savo Širdyje ”. Tai yra
rašytojo - kūrėjo credo. Kiek jo dar
bai yra verti meniniu atžvilgiu, jau pri
klauso nuo jo dvasinio turtingumo ska
lės, kūrybingumo, pajėgumo, perteiki
mo priemonių apvaldymo ir t. L Rašy
tojas - pamokslininkas nenori pasi
kliauti vien savividiniu balsu ir lais
vai išsakyti save, nes, nors ir sava
noriškai pirmoje vietoje statydamas
naudos klausimą, užsideda tam tikrus
suvaržymus kūrybinio darbo plotmėje.
Jis klausia ar tas bus naudinga mano
tautai, mano religijai ar mano drau
gams? Tokiu būdu suvaržo laisvę,
būtinąją sąlygą kury boję. ( Su pana
šia problema susitinka tėvynėje likęs
rašytojas. Tik tuos varžtus uždeda
komunistą partija, reikalaudama kurti
komunizmo naudai. ) Pasistatydamas
pirmoje vietoje naudingumo klausimą,
rašytojas nusileidžia iki amatininko
lygio ir tuo pačiu nutolsta nuo kūrybi

nių principą. Amatininkas, dar prieš
pradėdamas darbą, detaliai žino ką jis
nori pagaminti, kaip tas daiktas atro
dys
ir kam jis bus naudingas, o tuo
tarpu kūrėjas labai neaiškiai suvokia
būsimo kūrinio apibraižas, nes nežino
tol, iki tas viskas, vienomis ar kito
mis priemonėmis, bus išreikšta į kon
krečias formas. Jis tik turi nenumal
šinamą norą išsisakyti. Kada jis ima
planuoti ir atrinkti mintis bei idėjas
pagal naudingumą bei aktualumą ir iš
anksto nustatyti koks turi būti jo kū
rinys, supanašėja į batsiuvį, kuris pa
renka odą pagal bato paskirtį ir kurpa
lį, pagal norimą formą ir dydį. Jo dar
bo įvykdymui reikalingas technikinis
patyrimas. Esmėje vienas batas nesi
skirs nuo kito, nors būtą gaminta skir
tingų batsiuvių. Panašiai atsitinka
su rašytoją kūriniais, kai stengiamasi
kurti
pagal modelį, su noru būti kam
nors naudingu ir populiariu. Būdamas
ištikimu kam nors kitam, kaip kūrėjas
jis tampa neištikimas sau. Vietoj iš
reiškimo savo vidinio pasaulio, beša
liško išsakymo ir išgyvenimo nagrinė
jimų, vietoj perteikimo ką jis pats jau
čia, mato ir galvoja, jis seka iŠ anks
to nustatytą planą ir beprasminiai sie
kia
vieno, aiškaus tikslo, kurdamas
pagal tai charakterius, į jų lūpas
įsprausdamas idėjas, frazes ir pagal
turimą planą apribodamas ją veiks
mu s.
Suamatininkėjimas literatūroje yra
vienas iš pagrindinių dabartinių reiš
kinių. Galbūt tas atsiranda nesąmo
ningai sujungiant rašytojo ir piliečio
pareigas savajai tautai. Tačiau tikru
moje žmogus tegali būti rašytoju arba
propagandistu, moralistu, bet ne abu
iš karto tame pačiame kūrinyje. Rašy
tojo
tikroji paskirtis yra kurti, o ne
įsiprasminti į dienos aktualijas, bei
smulkias ir laikinas problemas.
Jo
pareigos tautai — jo kūryba, t. y., jo
dvasinis pasaulis perkeltas meninėje
realybėje be laikinumo, vidutiniškumo
147
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ir lokališkumo.
Kita rašytojo suamatinink ėjimo prie
žastis yra jo kūrybinis išsisėmimas.
Turint techninį rašytojo patyrimą, dar
yra galimybių susilaukti gerbėją, o
kartais ir premijos, jei bus rašoma pa
gal rinkos paklausą. , Taip pat asme
nys, žemo ar visiškai be kūrybinio po
lėkio,
su tikslu nuslėpti savo temų
lėkštumą, perteikimo priemonių dirbtinumąir kitų plagijavimą, lenda po įvai
riomis skraistėmis, nes yra viena iš
lengviausių priemonių pagarsėti ir tap
ti *’ rašytoju ”. Tokiu būdu amatininkiškumas po įvairiomis priedangomis
ir su įvairiomis pretenzijomis brauna
si į literatūrą, kaip į kokią politinę ar
religinę instituciją. Deja, ne gerbėjų
skaitlingumas, ne redaktorių nuolanku
mas, ne tikslų bei idėjų kilnumas le
mia veikalo meninę vertę.
Aktualios bei patriotinės temos yra
vienos iš sunkiausiai apvaldomų ir
įgyvendinamų literatūroje. Juk ir gy-»
venime ideologijos bei šiaip sistema
tizuotos mintys dažnai sudarko žmo
niškuosius jausmus, nustelbia širdį ir
protą, nuvesdamos individus net iki
fanatiškumo ir absurdo. Tas pat pa
vojus nuolat grąso literatūrai, jei ban
doma ideologiją ar aktualią temą įves
ti į kūrinį. Kūriniui visuomet yra dau
giau galimybių tapti kuo nors kitu ne
gu menine vertybe.
Kūrėjas turi idėjas bei sistemati
zuotas mintis perkelti iš abstrakcijos,
t. y. tranformuoti į ką nors kitą negu
jos randamos doktrinose ar politinėse
programose. Jis turi jas įlieti į patį
gyvenimą, padaryti gyvomis pačiais
veikėjų veiksmais ir žodžiais. Jo tiks
las yra padaryti santykiavimą tarp teo
rijos ir gyvenimo, tarp ideologijos ir
tikrovės, nes paprastai idėjos yra su
formuotos abstrakcijoje ir tik vėliau
perkeltos į gyvenimą, kur įgauna įvai
rias formas ir pakinta žmogaus jausmą
ir proto įtakoje. Žodžiu, kūrėjas turi
sukurti gyvą žmogų, su jo mintimis,
148

nuosava kalba, o ne autoriaus, ne ideo
loginių ar tautinių samprotavimų įta
koje.
Tokiu būdu literatūroje patriotika ar
moralizavimas nėra esmėje blogos te
mos kaip tokios, bet sunkumai iškyla
norint jas įgyvendinti meninėje realy
bėje.
Net mūsų talentingųjų poetų
Brazdžionio ir Aisčio kūryba išeivijo
je liudyja patriotinių bei aktualių te
mų neigiamas įtakas meniniam lygiui.
Taip pat talentingų prozaikų Ramono
ir Alanto veikalai turėtų kitokią meni
nę vertę, jei būtų išvengta teziškumo
ir dirbtinumo, o Jankaus ” Velnio ba
la ” savo menišku išbaigimu byloja
apie autoriaus kūrybinį pajėgumą per
teikti ir moralines idėjas į estetines
sferas.
Rašytojo - kūrėjo apsiribojimas iš
likti kūryboje tik kūrėju, papiktina ne
vieną, < besisielojantį tautos ir tautie
čių reikalais, nes veikaluose pasigen
dama meilės savajam kraštui. Tačiau,
atydžiau pažiūrėjus, skaitytojas nu
stebtų tos meilės gilumu ir tikrumu,
kuri yra perteikta kitose formose ir su
kitais tikslais. Skubiam skaitytojui,
įpratusiam prie įvairių pamfletų, bro
šiūrų ar gatvės, televizijos reklamų,
yra nelengva tą viską suvokti.
Tam
reikalinga netik gerų norų, bet elemen
tarinių žinių apie estetinius principus
ir laiko tų veikalų pažinimui.
Rašytojas - kūrėjas nesinaudoja ki
tų siūlomomis idėjomis, tikėjimais ar
įvairiais šūkiais, kaip priemonėmis
skubiam problemų išsprendimui. Jo
tikslas yra išlikti kūrybingu per išti
kimybę sau, pačiam gyvenimui ir tuo
pačiu meninei tiesai. Jis nesišalina
nei atmeta ką jam davė kultūra ir ką
išgyvena, nes neištrinamai viskas lie
ka užregistruota jo pasąmonėje ir įlie
ta į jo charakterį. Rašytojas- pamoks
lininkas dirbtinomis priemonėmis nori
viską perrūšiuoti ir papildyti pagal
savo gerbėjų ar savo ideologiją. Tuo
tarpu rašytojas-kūrėjas, būdamas nuo-
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širdus ir bekompromiškas meninių, tie
sų. atžvilgiu, įamžina savo kūryboje jį
formavusios kultūros ir gyvenamos ap
linkos aspektus.
Pažvelgus į mūsų rašytojų - kūrėjų
darbus ir, būnant šiek t iek objekty
viems, nesunku rasti bei suprasti jų
meilę tautai ir kultūrai. Tačiau ta
meilė, įlieta į kiekvieną vaizdą, į kiek
vieną prasmę kaip neatskiriama būti
nybė, o ne vieša deklaracija. Kai An
driušis, Katiliškis, Bradūnas, Mekas
atvaizduoja mūsų nutolusį, paprastutį
kaimą, Landsbergis, Kėkštas, Škėma
praveda benamį žmogų per įvairias ci
vilizacijos painiavas. Kai Miliūnas,
Nagy s gilinasi į painiavų sukurtas prob
lemas, ieškodami gyvenimo prasmės
bei atsakymų, Radauskas tenori tik
dainuoti savo asmeninį rūpestį bei
džiaugsmą. Nežiūrint jų tematikoje ir
išsakymų formose įvairumo, <juos riša
neišdildomas ir nuoširdus jausmas pa
liktajam kraštui. Tai yra jų autentiš
kas, vidinis pasaulis, atskleistas ir
išsakytas meninėje realybėje lietuviš
ka lyrika ir paprasta lietuviškojo arto
jo kasdienybe.
Praktiškame gyvenime, kaip eilinis
pilietis
taip ir rašytojas, verčiamas
naudos ir logikos argumentų, gali pa

kitėti tautos bei tautiečių atžvilgiu.
Tačiau savo dvasinę struktūrą ir cha
rakterį pakeisti istorinėmis priemonė
mis nėra taip lengva. Kaip sunku pa
miršti ar išmesti iš pasąmonės prisi
minimus bei išgyvenimus, taip išlieka
ir kultūros aspektai, formavę charakte
rį ir asmenybę. Tik nauji pergyveni
mai ir prisiminimai drauge didina pa
sąmonės lobyną ir drauge šiek tiek nu
stelbia pirmuosius, bet charakterio,
dvasinės struktūros negali nustelbti
nauji išgyvenimai ir nauji vaizdai.
Vaikystės periodas žmogaus charakte
rio formavime turi tokią lemiamą reikš
mę, kad net vėlyvesnį įvykiai ir veiks
niai jau neįstengia jo revoliuciŠkai
pakeisti. Rašytojų, net gimtąją kalbą
primiršusių ir naudojančių kitą, kūry
ba yra nuspalvinta vaikystėje veiku
sių kultūrinių veiksnių.
Prieš sprendžiant rašytojo - kūrėjo
patriotinių jausmų gilumą, ar išnešant
prokurorišką sprendimą, vertėtų jį su
gretinti su rašytoju - pamokslininku.
Ar didesnis yra tėvynės mylėtojas tas,
kuris ant kiekvieno kampo prisiekinė
ja meilę bei ištikimybę savo tautai ir
kitiems įsakinėja bei moko kaip mylė
ti jau daug kartų girdėtais žodžiais ir
frazėmis? Jo kūryba yra matas tiems,
149
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kurie yra pasiryžę matuoti meilę sa
vam kraštui ir pasverti jo įnašą į kul
tūrą. Kuo matuotinas rašytojo - pa
mokslininko patriotiškumas, jei jo žo
džiai, jo vadinamoji kūryba, sudaryta
kitų, žmonių, įvairių doktrinų, asmeniš
kų užgaidų bei ambicijų įtakoje.
Išeivio rašytojo problematikos budingumas glūdi pastangose būti geru
lietuviu ir kūrybingu rašytoju. Dalis
rašytoją nepajėgė pakilti virš išeivijo
je vyraujančių nuotaikų arba pakelti
psichologinius išeivijos sąlygų iššauk
tus pergyvenimus. Galbūt jie išliko
gerais lietuviais, bet netolygiais kū
rėjais. Vieni, dėl netekimo skausmo,
patriotinės meilės paveikti, ar dėl ki

tų priežasčių sutapdino literatūrą su
patriotiniu bei ideologiniu tikslu įgy
vendinimo įrankiais. . Tik dalis, dau
gumoje jaunesnieji, pajėgė teigiamiau
išspręsti gero lietuvio ir kūrybingo ra
šytojo problematiką—ištikimybę ir są
žiningumą sau ir kūrybai. Galbūt pa
starieji ne vieną konservatyvų skaity-r
toją sukrėtė neįprastu meninių proble• mų sprendimu, atvirumu ir kartais ne
džiugia tikrove. Tenka galvoti, « kad
sąžiningumas ir yra vienas iš būdin
gųjų rašytojo - kūrėjo bruožų, nežiū
rint ar rašytojas būtų tradicinis rea
listas, subtilus impresioni stas ar kraš
tutinis egsistencialistas.

A. A. ALBINAS VALIUS - VALKAVICIUS
F U. Valė B arini en ė

Gegužės 21 d. Freiburge, Vokieti
joj staiga mirė Albinas Valius - Valkavicius. Velionis buvo gimęs Vil
niaus krašte. Vidurinį mokslą baigė
Lietuvoj. 1944 metais artėjant raudo
najam froptui pasitraukė Vokietijon.
Ciapradėjo studijuoti medicinos moks
lus Freiburgo Universitete, kuriuos
nutraukęs emigravo į J.A.V. ir gyveno
Bostone, kur įsijungė į skautišką veik
lą. Buvo jis ir pirmasis žinomo Bos
tono vyrų choro steigėjų.
Velionis niekad neatsisakydavo pa
gelbėti įvairiuose kultūriniuose pasi
reiškimuose. Buvo susipratęs jaunuo
lis, besisielojąs lietuvybės kultūri
niais reikalais tremtyje. Prisidėdavo
jis ir tuo metu skautiškose radio va
landėlėse savo gražiu balsu, -o ir ak
tyviai pasireikšdavo AS S sueigose.
Kartu šu a.a. Kęstučiu Kasponiu-Kasperavičium velionis buvo vienas pir*
mųjų besikuriančio Akad. Skautų Są
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jūdžio narys Bostone 1950 metais ir
liko jame aktyviai besireiškiąs iki bu
vo pašauktas J. A. V. kariuomenėn. At
likęs savo pareigą bei atidavęs savo
duoklę Dėdei Šamui, gavo karo vetera
no pašalpą ir išvyko tęsti savo nu
trauktų medicinos studijų Freiburgan.
Žinoma, karo veterano pašalpa buvo
kukli, o ir ta ne taip ilga, kad galėtų
jis baigti medicinos mokslus. Čia jam
atėjo pagalbon mūsų ” Dr. Vydūno ”
Vardo Fondas. Jis taip džiaugėsi šie
met gavęs šią paramą, galėsiąs baigti
savo užsibrėžtą tikslą be didesnių me
džiaginių rūpesčių. Jau buvo bestumiąs dešimtą semestrą ir šiais metais
būtųbaigęs medicinos mokslus, deja...
negailestinga mirtis pakirto jį pačiam
jo gyvenimo žydėjime.
Jo šviesus atminimas tegul paska
tina mus veržtis mokslan, šviesesnėn
ateitin ir teduoda mums ištvermės ir
ryžto.
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NAUJASIS VYRIAUSIAS SKAUTININKAS
A. Saulaitis

Nuo š. m. birželio mėn. 21 d., vs SKairiui iš pareigų atsisakius, Skautų
Brolijos Vyriausiuoju Skautininku tapo
vs Aleksas Matonis.
Šiose pareigose asmenų pasikeiti
mas visada svarbus įvykis Broli jos gy
venime.
Naujasis VS nebe naujas žmogus
Brolijos vadovybės darbe : pastaruo
sius dvejus metus jis buvo VS Pava
duotojas, o prieš tai kelerius metus
tvarkė Atlanto rajoną.
VS A. Matonis kilimo vilnietis, Lie
tuvos sostinėje gimęs 1908 m. Len
kams Vilnių okupavus, pasitraukė į
Nepriklausomą Lietuvą, ten mokėsi ir
studijavo. Skautauti pradėjo 1923 m«
O to skautavimo kelias ilgas, sudė
tingas ir pilnas gražios kūrybos!
Lietuvos pajūrio mieste — Klaipėdo
je skautas, paskiltininkas, skiltininkas, dr - vės vadijos narys ir draugi
ninkas. Vėliau okupuotos sostinės
papėdėje — Kaišiadoryse: drauginin
kas ir vietininko pavaduotojas. Laik.
sostinėje —Kaune: Kauno tuntininko
pavaduotojas,
Šančių
tuntininkas
(1934* 1937 ), Kauno rajono vado pa
vaduotojas ( 1937-1938 jn.); nuo 1930
m. Vyriausiojo Skautų Šefo bendradar
bis, o 1938 - 1940 m. to Štabo narys:
Tėvynės gynimo skyriaus vedėjas.
Tremties skautavime: čia instrukto
rius, čia Panerių ( Scheinfelde ) tun
tininko pavaduotojas ( 1946 m. ), pa
galiau ir Bavarijos rajono vadeiva.

Įsikūręs JAV • ėse, Waterbury j e,
Conn.,- prisidėjo prie skautų veiklos.
Nuo
1954 m. buvo vietininku. Po to
prisiėmė Atlanto rajono vadeivos pa
reigas, po kurių buvo įtrauktas į Bro
lijos centro darbus.
Savo laiku išėjęs visus patyrimo
laipsnius, įsigilinęs į daugybę specia
lybių, daug iškylavęs ir stovyklavęs,
lankęs ar instruktavęs įvairius kur
sus, vadovybės paeiliui pakeltas į vi
sus vyresniškumo laipsnius, VS A.
Matonis yra išgyvenęs sudėtingą prak
tiško skautavimo mokyklą ir, savo ne
paprasto pareigingumo veikiamas, yra
visose eitose pareigose pasirodęs pui
kus vadovas. Nesitenkina ir tik prak
tišku darbu ar vadovavimu, plačiai ir
įvairiais būdais studijuoja skautybę.
Nėra skautybės klausimais jam priei*
namo šaltinio, kuriuo jis nepasinaudo
tų dar nuodugniau pažinti skautybę.
M V bendradarbis naująjį VS, ką tik
perėmusį atsakingąsias pareigas, api
bėrė visa virtine aktualių klausimų.
Štai keletas iš jų su atpasakotais VS
pasisakymai s.
P lanai ?

... toliau tęsti pradėtosios kadenci
jos darbą, dėl kurio gairių buvome
smulkiau su broliu Kairiu susitarę.
Artimiausieji naujų pareigų darbai?

1. galimai greičiau aptvarkyti Broli
jos Vadi ją, kad ji būtų aktinga ir dar
binga;
2- galimai daugiau ateiti į pagalbą
151
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vienetų vadovams su naudingais siū
lymais, pavyzdine medžiaga ir kitais
nurodymais.
Kokių naujasis VS turi pageidavimų?
Jų išryškėja visa eilė:
Aukš tesniesi ems vadovam s ( Br. va
dijos nariams, raj. vadeivoms ):
— Aktingai reikštis Brolijos Vadijos
darbuose ir galimai daugiau paruošti
ir suteikti reikalingos medžiagos vie
netams; susirūpinti jų žinioje esančių
vienetų instruktavimu ir pagalbos tei
kimu. Kad neužsiimtų vien tik popie
riniu darbu, bet ir lankytų vienetus ir
teirautųsi apie jų veiklą.
Tun tininkams, vietininkams
n etų vadovams :

ir vie-

— Kad, išnagrinėję, Brolijos vadijos
pateikiamą medžiagą ir prie vietinių
sąlygą ją prisitaikę, savo vienetus
vestų lietuvišku - skautišku keliu, ne
pamirštant, kad svarbiausiąjį dėmesį
vienete reikia kreipti į atskirų skautų
lavinimąsi ir saviauklą.

Buvęs VS S. Kairys ir naujasis VS A. Matonis

S kau tininkams :

— Kad kuo didesnis skaičius grįžtų
bent aktyviųjų talkininkų eilėn ( o esa
mieji pasiliktų aktyvių talkininkų eilė
se ); dėkingas tiems, kurie nežiūrėda
mi sąlygų, dirba su vienetais,deja, jų
skaičius nedidelis; kad kiti grįžtų prie
savo patinkamų vienetų. Vienetai gy
vuoja, kai jiems vadovauja skautinin
kai ( vyresnio amžiaus ir didesnio pa
tyrimo ). Talka bet kokiam vienetui
didelis dalykas.
Skautams:

— Kad laikytųsi savo vienetų; uoliai
lankytų sueigas ir sueigose visus už
siėmimus, darbus ir kitką vykdytų lie
tuviška dvasia; gerbtų savo vadovus
ir būtų jiems dėkingi už tai, kad šie
savanoriškai aukoja savo laiką, darbą
ir jėgas.
Tėvams ir rėmėjams :

— Kad leistų savo jaunimui pasilik152

ti lietuviškuose skautų vienetuose;
skatintų savo vaikus aktingai dalyvau
ti sueigose, darbuose ir t.c. Metų bė
gyje bent retkarčiais pasektų kas vie
netuose daroma, savo pastabomis pa
sidalintų su vienetų vadovais; sudary
tų sąlygas vaikam s dalyvauti mūsų sto
vyklose ir padėtų jiems prenumeruoti
ir įsigyti skautišką spaudą.
Naujasis VS uoliai, pastoviai ir pla
ningai atlieka savąją tarnybą Brolijai.
Būdamas griežtas sau ir daug reika
laująs iš savęs, nelengvai priima pa
sitaikantį kai kurių kitų vadovų apsi
leidimą, paviršutiniškumą ar tik ’’skau
tų veikėjo ” pasirodymą. Jam reikia
konkrečių darbų, tikslių apyskaitų,
aiškių planų vykdomam veikimui ir ap
galvotų užsimojimų ateičiai.
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[VAKADEIMIINIIS (SYVFINIIIMAS
[VYKIAI IR KOMENTARAI
Sužinojome, jog Lietuvių Skautų Broli-*
jos Vyriausias Skautininkas v.s. Stepas
Kairys, aštuoneris metus ėjęs šias parei
gas ir kartu seseris metus redagavęs Skau
tų. Aidą, iš Vyr. Skautininko pareigų pasi

traukė.
Supagarba irdėkingumu žvelgiame į v.s.
Kairio atliktą darbą ir organizacinėje, ir
ypač kūrybinėje plotmėje. Virš visų įsa
kymų ir raštų kasdienybės, jo asmenybė
savo pavyzdžiu daugeliui mūsų parodė
skautiškojo kelio prasmingumą ir padėjo
įveikti kasdienybės apatiją.
Vyr. Skautininko — ir mielo mūsų Korp!
Vytis filisterio — St. Kairio dalyvavimas

1957 * jų metų A.S.S. studijų stovykloje,
jo apsilankymailV-sios Tautinės Stovyk
los akademikų laužuose, jo kalba 1959 “
jų metų A.S.S. suvažiavime ir daug pana
šių atvejų praturtino akademikų skautų
darbus, tobulino jų ryšį su kitomis L. S.
Sąjungos dalimis ir priminėA.S.S. nariams
jų pareigas savajai L. S. Sąjungai. Ir to
liau dar ilgai ir dažnai tikimesi v.s. fil.
St. Kairį sveikinti akademikų skautų tar
pe, kaip gerbiamą filisterį ir brangų sve
čią.

Akademinio Srautų Sąjūdžio suvažiavi
mas Toronte ir IX - ji akademinė ° Ežerėnų ’* stovykla prie Cleveland© buvo dar
du reikšmingi įvykiai organizacijos istori
joje. Nuolat augąs dalyvių skaičius kas
kart reikalauja vis daugiau planavimo ir

pasirengimo. Dviejų paskaitininkų neda
lyvavimas ’’Ežerėnų” stovykloj ypač pa
brėžė ankstyvo ir nuoseklaus planavimo
būtinumą.
Šiuo metu vykdomi A.S.S. organizacinės
struktūros pakeitimai yra būtinas žingsnis
planavimui ir administravimui palengvinti.

Centro Valdybai linkime šį darbą greitai ir
sėkmingai užbaigti, o seses ir brolius aka
demikus kviečiame padėti Centro Valdybai
greitu ir pilnu savo pritarimu šiam organi
zacijos tobulinimui.
★

★

★

Neseniai įvykusių J.A.V. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos centrinių organų 19 59 ’ 60
mokslo metams rinkimų daviniai A.S.S. na
riams yra ypač reikšmingi.
Piflną kartą
šiuose rinkimuose A.S.S. narių rekomen
duotas sąrašas (iš trijų išstatytų sąrašų)
surinko didžiausią bendrą balsų skaičių.
Trys šio sąrašo kandidatai — S. Rimas, E.
Šimaitis
ir R. Vėžys — buvo išrinkti į 7

asmenų Centro Valdybą, du — J. Birutis ir
L. Petrauskaitė — į trijų asmenų Kontro

lės Komisiją ir du — V. Kamantas ir A.
Mickevičius — į trijų asmenų Garbės Teis
mą.
Šie daviniai dar kartą pabrėžia nuolat
tvirtėjančią Akademinio Skautų Sąjūdžio
vietą J.A.V. lietuvių akademiniame gyve

nime
ir primena A.S.S. atsakomybę ben
druose lietuvių studentų darbuose. Džiau
giamės virš išvardintais daviniais ir lin153
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Irena Vytauskaitė yra Čikagoje vykstančios
tarptautinės prekybos parodos ** Miss Lithua
nia ”. Ji dalyvauja įvairiuose su paroda su
sijusiuose parengimuos e ir liepos men. 6 d.,
drauge su kitu tautų karalaitėmis, buvo pri
statyta Anglijos karalienei. Irena yra 18 metų,
studijuoja biologiją Univ, of Illinois, Navy
Pier ir A SD kandidatė.

kime
Lietuvių Studentų Sąjungai J.A.V.
našių ir darbingų metų.
★

★

★

Kand. Irena Vytauskaitė yra išrinkta
” Miss Lithuania ” ir atstovauja lietuvių
pavilijoną Čikagoj e vykstančioj tarptauti
nėj parodoj. Jos, drauge su kitų tautų at
stovėmis, nuotraukas įdėjo didieji Čika
gos dienraščiai. Irena dalyvavo televizi
jos programose ir kitose funkcijose pui
kiai reprezentuodama Lietuvą ir lietuvius.
Liepos
mėn. H d. iš visų dalyvaujančių
tautų atstovų bus renkama visos parodos
karalaitė.
Sesei Irenai visų akademikų

skautų geriausi linkėjimai.

*

★

★

Šiame MV numeryje talpiname fil. ps.
V. Černiaus straipsnį, kuriame jis per
žvelgia IV - joje Tautinėje Stovykloje
įvykdyto vadovų apklausinėjimo davinius.
Išvadoje matome, jog mūsų moksleiviams
— skautams reikia vadovų, kurie sugebėtų
padėti jiems rasti sąskambį tarp tautinės
dvasios ir kasdienės aplinkos ir padėtų
jiems šią dabartinę aplinkų apvaldyti —
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siekti mokslo ir visapusiškos asmenybės.
Šis uždavinys ir tenka dabartinei akade
mikų ir skautų vyčių — vyr. skaučių kar
tai.
Todėl kiekvieno filisterio ir filis terės žvilgsnis tebūna nukreiptas į būdus
padėti lietuviškajai skautybei, iš kurios
tiek daug esame gavę.

Iš ” Dirvos ” laikraščio sužinome, kad
liettivių studentų Korp! Neo- Lituania
Bostono skyriaus junjonį tėvūno pareigas
eina dr. V. Čepas. Kaip žinome, Bostone

gyvenąs v. s. dr. V. Čepas šiuo metu yra
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijos pirmininkas. Kyla nemaloni išvada,
kad būnant neskautiŠkos studentų korpo
racijos skyriaus tėvūnu, v. s. dr. Čepui
tenka varžytis dėl narių su LSS padaliniu
— Akademiniu Skautų Sąjūdžiu. .Mūsųnuo
mone, junjorų tėvūno pareigos neskautiŠkoje studentų korporacijoje yra visai ne
suderinamos su LSS Tarybos Pirmijos pir
mininko pareigų orumu ir bešališkumu. Ti
kimės,
kad s. Čepas, kaip Korp! Neo Lituania interesus atstovaująs asmuo, ne
dalyvaus LSS Tarybos Pirmijos sprendi

muose,

Sąjūdį.

liečiančiuose Akademinį Skautų
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TĖVYNĖS KERTELE
IX - A.S.S. VASAROS STOVYKLA - " EŽERĖNAI ”

senį, Sigitas Banaitis

Jau devynios vasaros praslinko nuo pir
mos A.S.S. vasaros stovyklos šio svetin
go krašto < gamtoje. Stovyklautojų, skaičius
kas metai vis didėja, įrodydamas augantį
stovyklų populiarumą. Iš visų keturių pa

kitoje — atviras ežerėlis, už kurio matosi
autostrada dūzgiančios mašinos.
Pusiaukelėje, nucfdviejų didžiųjų topo
lių plevėsuoja dviejų valstybių vėliavos,
aiškiai simbolizuodamos vykstančią sinte

saulio krypčių šiais metais suplaukė net
133 stovyklautojai. Vieni visai savaitei,
kiti vos tik porai dienų. Tad, iš to kyla
keletas klausimų — kame to didėjančio
skaičiaus paslaptis, kuomet bendras lie
tuvių studentų skaičius žymiai mažėja ?

zę. Keliuko gale žemė išsiplėtoja ir kyla
aukštyn. Čia pat prasideda tankus lapuo

čių miškas, o keletos plačiašakių klevų
pavėsyje stovi nedidelis medinis namelis.
Tas namelis, tai stovyklos centras. Ja
me randasi virtuvė, maisto sandėlys ir

Kas juos traukia stoti šion organizacijon
ir keliauti keletą šimtų mylių tik dėl po
ros dienų stovyklavimo ? Kodėl jie nutrau
kia darbus, nustodami studijoms taip rei

sočios pelės, o šalimais maža aikštelė su
stalais. Užpakalyje namelio, per tankią
augmeniją, į kalną kyla takas, vedantis į
palapinių kaimą. Bet tos palapinės ne čia

kalingų finansų ir, bendrai, kas juos trau
kia vieną prie kito ? Nežinau ar pasiseks
• visus šiuos klausimus atsakyti, bet pa
skaitykite sekančius paragrafus ir gal pa
tys juose atsakymus rasite.

pat ir todėl nevienas uodas suspėja sočiai
papi etauti, kol stovyklautojai pasiekia ma
žą kryžkelę su dviem skautiškais vartais.
Kairieji veda į sesių pastovyklę, o deši
nieji — į brolių ( juk taip ir turėtų būti! ).
Tačiau nevien gamtos patrauklumas subū
rė šį jaunimą.

Gamtos prieglobstis ...
Apie 30 mylių į rytus nuo Cleveland’©,
pašalėje didžiosios rytų - vakarų Ohio
valstijos autostrados, randasi nedidelis

Tautiškas atspindi s ...
Nevien tik plevėsuojanti trispalvė rodo,

’*
Hudson Springs ” parkas. Jame tūno
pora nedidelių, medžiais apaugusių ežerė
lių, kurių dėlei stovykla buvo pavadinta
— * * Ežerėnais ”. Važiuodami vingiuotu,

jog štai čia yra apsistoję sūnūs ir dukros
Nemuno pakrančių, Kas rytą žygiuojant į
vėliavų pakėlimą, nuaidėdavo per dar ne
sudrumstus ežerėlius, — ” Tau, sesute,

dulkinu keleliu, pasiekiame nuleistą, se
novišką svirtį, prie kurios stovintieji lie

puikios gėlės ... ”, o vėliavoms kylant ir
skleidžiantis, sugausdavo Tautos Himnas.
Klevų pavėsyje, paplūdimy ir net beplau
nant virtuvės puodus
nekartą girdėjosi
naujai išmokta ar seniai pamilta daina,
niūniuojama ar tai sesės ar brolio.
Nekantriai laukti vakarai atnešdavo la
biausiai mėgiamą stovyklos dalį — laužą.

tuviški ženklai griežtai draudžia mašinom
važiuoti toliau. Kitoje pusėje svirties, į
akį. krenta kontrastas — gamtos ir žmogaus
kūriniai — du ežerėliai, skiriami liniuotės
tiesumo keliuko, kurį viena puse lydi ly
giai išsirikiavusių didingų topolių eilė, gi
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Pusračiu susėdę sesės ir broliai traukė
sutartinę po sutartinės. Dainų lobynas

Ten pat būnant, kelis kart teko išgirsti
pasikalbėjimus
ne lietuvių, bet vien tik

nemažas! Paįvairinimui įterpiamas sto
vyklinis jumoras ar eilėraštis. Ir taip nuo
studentiškos ** Filisterių dainos ” iki
” Lietuva brangi ”, kada blėstant laužui,

anglų kalba. Tęsiant ta pačia tema toliau,
vienas stovyklos ženklų aiškiomis raidė
mis rodė — ”DetourAtmenu, kaip prieš
porą metų šitoks reiškinys būtų netoleruo
jamas, tačiau šioje stovykloje tikriausiai
tik maža dalis stovyklautojų atkreipė į tai
dėmesį ...
Šie
keli reiškiniai ir aiškiai matomas

oficiali
diena buvo užbaigiama sustojus
ratu su skautiška tradicine—’’Ateina nak
tis ”. Tačiau reikia didesnio talento ne
gu mano plunksna turi, kad būtų galima

teisingai aprašyti tas kylančias žiežirbas,
tą sutartinės aidą virš medžių viršūnių ir
tas džiaugsmo išraiškas jaunuose veiduo
se.
Su laužo pabaiga ateidavo naktipiečiai.
” Ežerėnuose ” tai dėmesio vertas laikas,

nes po bulkutės ir stiklo šalto pieno,kas
vakarą įvykdavo anksčiau nebuvęs reiški
nys. Su akordeono pagalba, visai nekaltai
prasidėdavo ” Polka su Ragučiais ”, po

jos eidavo ” Kepurinė ”, *' Vakaruškos ”
ir vėl iš naujo. Taip tęsdavosi iki pasku
tinio prakaito lašo. Šios tautos meno da

savanoriškas tarpgrupinis skirstymasis,
mane verčia daryti išvadą, jog mokslei
viams reikia duoti stipresnį tautinį pagrin
dą per aukščiau minėtą užnugarį. Kad jie,
atėję į studentiškas organizacijas, galėtų
drąsiai ir lengvai įsijungti į egzistuojan
čią grupę ir sėkmingai tęsti iki tol vestą
tautos apaštalavimo darbą. Tikiuosi, jog
tie 16, naujais filisterių titulais apsidabi
nę A.S.S. vadai, nepaskęs arbatėlių ruoši

muose, o užuot padės naujiems nariams iš
sivystyti nors tiek, kiek jiems patiems bu
vo padėta prieš keletą metų.

lies dar nebuvo tekę nei vienoje stovyklo
je pastebėti. Valio pradininkams!

Dvasinis penas ...
Nevien tik tautinės dainos ir šokiai įžie

K in tantis veidas ...
” Ežerėnuose ” akį patraukė dar ir ki
tas naujas reiškinys, kurio keliose pasku
tinių
metų stovyklose neteko pastebėti.

bia kūrybos ir darbo ugnis. Daugelis or
ganizacinių ir bendros padėties problemų
buvo perkošiamos per diskusijų rėtį. Nau
jų idėjų pilni metiniai planai ir darbai bu

Tas reiškinys, tai dvi skirtingos stovyk
lautojų grupės, kurias beveik galima va
dinti kartomis. Yra džiugu pastebėti, kad
naujieji studentai dideliu skaičiumi save
reprezentavo ir, kad po dviejų metų stip
raus verbavimo, pagaliau pasirodė darbo

vo suformuluojami ir pasiskirstomi. Mūsų
kartos problemos analizuojamos per pas
kaitas ir asmeniškai. Net pirmasis posė
dis naujai išrinktos Lietuvių Studentų Są
jungos centro valdybos įvyko ” Ežerėnuo
se ”.
Pažvelgus į visą tai ir supančią kasdie
nybę, su jos visomis pagundomis, būtų ne

vaisiai. Tačiau iš kitos pusės, aiškiai
matosi besivystantis lūžis ir skaudus už
nugario (tėvų, moksleivių organizacijų, li
tuanistinių mokyklų ir 1.1. ) trūkumai. Ar
gumentui paremti paminėsiu keletą paste
bėtų įvykių. Per vieno vakaro laužą teko
dalį laiko praleisti tarp sėdinčiųjų ir aiš
kiai pastebėti, jog lietuviškos dainos nau
jiems studentams yra nelabai žinomos.
Jie mielai prisidėdavo prie refrenų ir kar
tojamų posmelių, kas yra gerai, tačiau dai
nų tęstinumą turėjo išlaikyti ” seniai ”.

158

tikslu apkaltinti šių dienų jaunimą nutau
tėjimu, o tai yra daroma gan dažnai. No
rėčiau, kad tie, kurie nemato stovyklų ver
tės,
atkreiptų dėmesį į jose sukuriamas
nuotaikas ir pastebėtų, kad stovyklos yra
tapusios romantiško tautiškumo instituci
jomis, iš kurių jaunimas semiasi lietuviš
ką dvasią likusiam metų laikui.
Prasmin gi austas momentas ...
Prasmingiausias stovyklos

momentas

22

įvyko iškilmingosios sueigos metu, kada į
A.S.S. pilnateisių, narių, šeimą buvo priimti
22 sesės ir broliai. Išsikerojusio ilgame
čio klevo paunksnėje, laužo šviesos ap
šviesti,
stovėjo išsirikiavę uniformuoti
stovyklos dalyviai. Pasiruošę duoti ar ty
liai atnaujinti pažadus, amžinai rišančius
prie kovos už savo ir visos tautos egzis
tenciją. Apeigų metu įsiviešpatavo susi
kaupimas ir beveik absoliuti tyla. Veidų
išraiška, dalinai užmaskuota kintančiuose
liepsnos šešėliuose, be abejonės rodė mo
mento rimtumą. Ir kai be abejonės sesė
jausmingai tarė gilius poeto žodžius —
“Būk ramus amžinasis lietuvi
Laiko audros Tavęs nenutrenks

— tada nevienas ten esančiųjųpajuto skaus
mo pilną ašarą riedant skruostu. Tuomet
ta gamtos ir jausmo aplinka sudarė retai
pasitaikančią tautos šventovę.

Užbaigoje, per mišką nuaidėjo didingas
tautos himno aidas, kuris su kitais veiks
niais, dar ilgai, o tikėkimės, kad ilgai pa
dės vykdyti tą naktį duotus pažadus. Ta
proga įgytas ir vėliau sudžiovintas rožės
lapelis, nekartą primins jaunystės idealus
ir tą aiškią tiesą, jog yra verta kovoti už
tai, kas yra brangu Tautai ir Tau, ir už tai,
kas yra verta perimti, patobulinti ir perduo
ti.

**

JUOZAS LIUBINSKAS

DAILA STANAITYTĖ - LIUBINSKIENĖ

įgijo elektros inžinerijos bakalauro laipsnį Illinois
Universitete. Gimė 1931 m- Kaune, kur pradėjo lan
kyti gimnaziją, ją baigdamas tremtyje, Augsburge.
Į skautu gretas įstojo 1945 m. Vokietijoje ir ėjo
skiltininko, bei draugininko pareigas. Atvykęs Ame
rikon, Čikagoje vėl aktyviai skautavo, vadovauda
mas skautų ir skautų, vyčių draugovėms. Atlikęs ka
rinę prievolę J.A.V. aviacijoje ir pradėjęs studijuo
ti, įstojo į K orp! Vytis ir buvo itin veiklus jos na
rys. 1957 m. buvo jos centro valdybos sekretorius,
o 1958 m. buvo išrinktas jos pirmininku. Aktyviai
veikė ir Liet. Stud. Sąjungoje, kur buvo išrinktas
centro valdybon ir ėjo iždininko pareigas.
S. m. birželio mėn. 20 d. Juozas sukūrė šeimą,
vesdamas t. n. Dailų Stanaitytę.

Illinois universitete įsigijo Bachelor of Science
laipsnį bakteriologijoj.
Gimusi Kaune, mokintis pradėjo Wiesbaden’e.
1949 m. emigravo į JAV ir 1955 ni. Čikagoje baigė
Kelly vid. mokyklą su pasižymėjimu moksle. Tais
pačiais metais pradėjo studijuoti University of Illi
nois, Navy Pier. Čia priklausė moderniojo šokio
klubui Orchesis, kuriam porą semestrų pirmininkavo.
Pa dviejų metų persikėlė studijuoti į Illinois univer
sitetą Urbanoje, kur šį pavasarį įsigijo diplomą.
Skautauti pradėjo 1949 m. Wiesbaden’e. Pradėju
si studijuoti įstojo į ASD. Vyr. skautės Įžodį davė
Smiltainės stovykloje ir 1957 m. Urbanoje gavo drau
govės spalvas. 1958 - 59 m. m. ėjo ASD Centro Val
dybos iždininkės pareigas.
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A. S. S. SUVAŽIAVIMAS TORONTE
fil» A. Mickevičius

Gražus, saulėtas ir skaidrus šeštadienio
rytas. Į Toronto Lietuvių Namus renkasi
akademinis jaunimas. Gatvėje didelis ju
dėjimas.
Štai keliolika New Yorko maši

nų. Matosi Clevelandas, Detroitas, Bos
tonas bei Urbana. Iš už kampo išlenda di

delis autobusas. Per atidarus langus gir
disi daina. Tai Čikaga atvažiavo. Maši

nų neužteko — pasisamdė autobusą. Vidu
je namo, registracijos kambaryje girdisi
vieno
susirūpinusio torontiečio balsas:
” Kur mes juos visus sutalpinsime? Jau
virš šimto užsiregistravo. Tiek tai mes
jau nesitikėjome. Turėsime bėdos ”. Ta
čiau tas vienas balsas paskendo visų kitų
klegesyje ir triukšme. Štai vieni metus
nesimatę susitiko, kiti diskutuoja kelionę,
treti rimtai ruošiasi suvažiavimo posė
džiams — svarsto organizacines problemas.
Štai ir vidurdienis.

Iškilmingas

suva

žiavimo atidarymas — skamba tautos him
nas. Po atidarymo bendri pietūs, į kuriuos
net ir pavėlavusieji spėjo patekti.
Tik,
tik visiems vietos salėje užteko. Pagrin
dinis suvažiavimo uždavinys buvo išdisku
tuoti ir priimti naują A.S.S. organizacinę
struktūrą. Taigi nieko nelaukiant, tuoj po
pietų, ir skubėta prie darbo. Vyksta atski
ros ASD ir Korp! Vytis sueigos, kurias
praveda pirmininkai. Po sueigų meno pa

rodėlės atidarymas. Parodoje savo kūri
nius yra išstatę šie mūsiškiai menininkai:
P. Alba, A. Banelis, B. Bulotaitė, D. Mei
lutė, S. Ramanauskas, M. Šlapšys, B. Tvarkūnas ir K. Zapkus. Atidarę parodą šne
kučiuojame ir geriame kavutę.
Tačiau,
nieko nelaukiant, greitai vėl prasideda or
ganizaciniai posėdžiai. Visa eilė prane
šimų, daug ginčų, diskusijų ir kalbų. Spren
džiamos įvairios organizacinės problemos.

Pavakarėje įvyksta iškilminga ASD irKorp!
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sueiga — atliekamos pakėlimo ceremonijos
- džiaugiamasi naujaisiais nariais.
Štai ir vakaras jau čia. Visi pasipuošę

renkasi į Lietuvių Namų salę bankietui.
Šiaip taip susispaudę ir susiglaudę tilpome salėje ir pagaliau susėdome. Pavalgę
klausomės Liet. SkautųBrolijos vyr. skau
tininko prof. St. Kairio paskaitos. Įdomiai
jis šnekėjo apie šių laikų technikinę pa
žangą ir jos įtaką į žmogų. Po paskaitos
sekė raštiški ir žodiniai sveikinimai. Vė
liau jury komisija, susidedanti iš dailinin
kų T. Valiaus, V. Tamošaičio ir K. Račkaus, paskelbia meno parodos laimėtoją
Pirmoji vieta ir dovana atiteko torontietei
D. Meilutei už jos kūrinį” Vėjuotą Dieną ”.
Prie stalo skamba dainos. Vėliau persikeliame į kitą salę, kur prie puikios mu
zikos vyksta šokiai. Vėl sudaromas tradi
cinis ratelis ir vėl dainuojame į Nepajuntame, o vidurnaktis jau čia — skirstomės
poilsiui.
Sekmadienį iš ryto Šv. Mišios Šv. Jono
bažnyčioje su specialiai mums pritaikytu
pamokslu. Po mišių netoli bažnyčios ant
pievelės džiaugiamės saulute, šnekučiuo
jame, fotografuojamės ir vėl dainuojame
Vadovybė
diskutuodama organizacines
problemas juda link Lietuvių Namų, kur

vidurdienį prasideda bendrasis posėdis.
Posėdžiui pirmininkauja A.S.S. CV pirm,
fil. E. Vilkas. Diskutuojame organizaci
nius pakeitimo projektus,
ginčyjamės,
balsuojame ir principiniai nutariame su
jungti ASD ir Korp! Vytis į vieną organi

zacinį vienetą Planuojamas Filisterių
Sąjungos steigimas. Po posėdžio įvyksta
bendri
pietūs ir pradžia atsisveikinimo.
New Yorkas jau važiuoja — ilgas kelias
jiems prieš akis. Prieangyje girdisi dai
nos žodžiai: ** kelias tolimas, betm«e-
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las ... ** Vyksta atsisveikinimo ceremoni
jos ir New Yorko mašinos dingsta už kam
po.
Po pietų. įvyksta labai įdomi dail. A.
Tamošaičio paskaita ir iškilmingas užda
romasis posėdis. Perskaitomos rezoliu
cijos ir skamba tautos himnas. .Suvažia
vimas uždaromas ir visi nenoriai pradeda
skirstytis namo. Paskutinės dainos ir at
sisveikinimai su senais draugais bei nau
jomis pažintimis. Pajuda Čikagos auto
busas ir kelios likusios svečių mašinos.
Torontiečiai dainuoja ” Sudiev, Sudiev ”,
mojuoja rankomis, šypsosi, bet širdyje liū
di. Brolis, kuris per registraciją rūpinosi
ir dejavo, kad tiek daug suvažiavo dabar
galvojo, kad galėjo ir daugiau atvažiuoti
ir ilgiau pabuvoti. Juk tas visas suvažia
vimo darbas buvo ne tik našta bęi rūpes
tis, bet kartu ir didelis malonumas.
Tikrai reikia pasidžiaugti šeimininkų
darbu bei energija, ruošiant suvažiavimą,
Visus organizavimo 7 komisijų darbus ko
ordinavo fil. G. Šėmas. Savo nuoširdžiu

darbu prisidėjo šie torontiečiai: B. Vaš
kelis, S. Skirgailai tė, R. Kulienė, V. Šer
nas, A. Banelis, A. Kulys, N. Bersėnaitė,
V. Kvedaras, B. Petrulytė, R. Bleizgytė,
B. Grigaitytė, A. Eizinaitė, M. Šlapšys,
S. Ramanauskas, D. Meilutė, A. Dvarionas,
V. Bersėnas, G. Girdauskaitė, L. Kuolaitė ir A. DailycĮė .
Leidžiasi saulė. Autobusas slenka į
pietvakarius Čikagos link. Tingiai burzgia

motoras. Viduje autobuso čirpia akordeonas ir skamba dainos. Kas tai užsinorėjo
miego ir liepė dainininkams nutilti. Bet
tie nenuoramos — dainos mylėtojai, nei
klausyti nenorėjo. Kaip paukščiai jie kiau
rą naktį čirškėjo iki pradėjo švisti.
Nutilo dainos garsai ir liko tiktai prisi
minimai šaunaus ir darbingo suvažiavimo,
šeimininkų svetingumo, įdomių paskaitų
bei posėdžių gyvumo. Prisiminimai sesių
ir brolių draugiškumo, nuostabios jaunat
viškos energijos ir gyvumo.

ASS SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Torontas, 1959 m, gegužės mėn. 9 - 10 d.

A. Dėl Visuomeninio Darbo:
1. Suvažiavimas pakartotinai pabrėžia Lietuvių
Bendruomenės idėjos reikšmę išeivijos visuomeni
niame
gyvenime ir ragina Sąjūdžio narius aktyviai
įsijungti į L. B. darbą,
2. Suvažiavimas ypatingai vertina Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV kultūrinį ir visuomeninį darbą
jaunimo tarpe bei lietuvių visuomenėje ir labai džiau
giasi jos atsiektais laimėjimais garsinant Lietuvos
vardą ir ginant jos padėtį tarptautinės politikos
plotmėje. Suvažiavimas ragina Sąjūdžio narius ir
toliau aktyviai dalyvauti prasmingoje Liet. Stud.
Sąj. JAV veikloje.
3« Suvažiavimas džiaugiasi savo narių kultūri
niais ir moksliniais atsiekimais. Suvažiavimas už
gina dabartinę Sąjūdžio programą kultūrinėje plot
mėje ir ragina Sąjūdį dar daugiau ją sustiprinti ir
praplėsti, sudarant geresnes sąlygas Sąjūdžio narių
kūrybiniams pasireiškimams išeivijoje.

B. Dėl Veiklos Lietuvių Skautų Sąjungoje;
1. Nežiūrint pasikeitusios Akademinio Skautų Są
jūdžio padėties Liet. Skautų Sąjungoje, suvažiavi
mas randa ypatingą reikalą pabrėžti kiekvieno na
rio pareigą dirbti su skautiškuoju jaunimu. Suvažiavimas ragina Sąjūdžio narius kuo pilniau ir akty
viau įsijungti į skautiškų vienetų darbą, bei teikti
jiems moralinę ir materialinę paramą, Suvažiavimas
džiaugiasi
Liet. Skautų S - gos puikiai atliekamu
lietuvybės išlaikymo ir auklėjimo darbu ir sveikina
visus skautų vadovus bei rėmėjus.

C. Dėl ASS Organizacinės Struktūros:
1. Suvažiavimas mano, kad šiuo metu daromi ASS
organizacinės struktūros pakeitimai prisidės prie
tobulesnio mūsų organizacinio darbo ateityje. Su
važiavimas ragina kiekvieną ASS narį pilnai ir nuo
širdžiai įsigilinti į siūlomų pakeitimų tikslus ir juos
tada pilnai paremti.
2- Suvažiavimas mano, kad yra pribrendęs laikas
sustiprinti ir praplėsti vyresniųjų akademikų veiklą,
sutelkiant jai plačius kultūrinės, visuomeninės ir
skautiškos veiklos uždavinius.

D. Padėkos:
1- Suvažiavimas dėkoja visoms organizacijoms,
jų vadovams ir Sąjūdžio nariams už sveikinimus.
2. Suvažiavimas dėkoja dabartiniai Sąjūdžio Cen
tro Valdybai už jos ypatingą susirūpinimą ir akty
vumą vadovaujant mūsųSąjūdžio organizacinės sn-nktūtos tobulinimo darbui.
3- Suvažiavimas išreiškia padėką buvusiam ” Mū
sų Vyčio ” vyr. redaktoriui fil. Vyteniui Stasiškiui
už jo nuoširdžiai ir kruopščiai atliktą darbą. Suva
žiavimas ypatingai dėkoja ” Mūsų Vyčio ” admi
nistratoriui Vytautui Namikui, už jo rūpestingą šio
žurnalo administravimą jau trečius metus.
4. Suvažiavimo dalyviai dėkoja ASS Toronto sky
riui už tokį gražų ir puikiai atliktą darbą ruošiant ir
pravedant šį suvažiavimą.
Rezoliucijų Komisija
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A. S. S. SUVAŽIAVIMAS
TORONTO
I959m. gegužės mėn.

9-IOd.d.
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FIL. EDVARDAS KAMINSKAS M.D.
R. Kezys

niškos išvaizdos, visados giedrios nuo
taikos ir aukštos inteligencijos atstovą
Retam Akademinio Skautų Sąjūdžio suva
žiavime ar stovykloj neprasikišdavo aukš
ta Edvardo figūra. O jei kam pasitaikyda
vo kokia kūniška nelaimė, Edvardas vi
suomet su savo medicinišku krepšeliu at
eidavo jam ( o ypatingai — jai ) į pagalbą
Jis vienu metu buvo išrinktas į ASS Gar
bės Teismą ir kurį laiką buvo Korp ! Vytis
New Yorko sk. junjorų tėvūnu.
Dr. E. Kaminsko moksliška karjera pra

sidėjo New Jersey valstybėj. 1955 m- Se
ton Hall College jam suteikė B.S. laipsnį
( cum Įaudė ) chemijos srityje. Vieną se
mestrą Kaminsko pavardė buvo įrašyta pir

Kai reikia parašyti biografiją ilgus me
tus dirbusio veikėjo, tai menka problema
— gali visą knygą prirašyti nuo jaunystės
iki dabarties. Bet kai reikia atžymėti
svarbų atsiekimą jauno, vos 23 metų in
telektualo, tai kiek sunkiau. Prieš tokią
problemą atsiduriu ir aš, norėdamas supa
žindinti Mūsų Vyčio skaitytojus su fil. E.
Kaminsku,kuriam Yale universitetas 1959
m. birželio 8 d. suteikė medicinos daktaro
l aipsnį.
Nors Dr. Kaminskas ir labai intensyviai
studijavo, bet visdėlto jis rado laiko įsi
jungti į skautišką - studentišką veiklą
Būdamas kolegijoj, jis įkūrė ir keletą me
tų vadovavo Elizabetho, N. J. skautams.
Dalyvavo įvairiose skautiškose stovyklo
se, suvažiavimuose, davė skauto vyčio
įžodį.
Įstojęs į Yale universitetą įkūrė
Liet. Stud. S - gos New Haveno skyrių ir
jam pirmininkavo. Dr. Kaminskas kurį lai
ką buvo ir Liet. Stud. S - gos New Yorko
sk. valdyboje.
Akademikai skautai filisterį Edvardą
pažįsta kaip subtilaus humoro, džentelme
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moji kolegijos dekano sąraše — Dean’s list
(iš 9.000 studentų ). Ta proga didžiausio
Newarko, N. J. dienraštis patalpino Ed
vardo nuotrauką ir ilgą straipsnį, kur buvo
pabrėžta Edvardo gabumai ir jo lietuviš
ka kilmė.
Su tokiais impozantiškais kolegijos dar
bo rezultatais Edvardui nebuvo sunku pa
kliūti į vieną iš geriausių medicinos mo
kyklų — Yale Medical School. M. D. laips
nis jam buvo suteiktas, apgynus dizertaciją tema ” The Effect of Bacterial and
Mechanical Scars of the Kidney on its Sus
ceptibility to Infection. With a note on the
Experimental Production of Renal Calcui!’
Šalia tiesioginio darbo medicinos mo
kykloje Dr. Kaminskas vieną vasarą ėmė
specialų metabolizmo kursą Memorial Cen
ter for Cancer, New Yorke.
Savo interną Dr. Kaminskas atlieka Mi
chael Reese ligoninėj, Čikagoj.
Sėkmingai užbaigus studijas, fil. Edvar
dui tenka palinkėti geriausios sėkmės jo
pamėgtoje profesijoje. Tikiu, kad prie šio
linkėjimo jungiasi visa akademinė skautija ir gausus Edvardo draugų būrys iš kitų
akademinių organizacijų.
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II • os ASS Kalifornijos stovyklos dalyviai ...

klausosi pašnekesio.

R. Dabšio ir P. Ab e Iki o nuotr.

DALIA GERMAN AITE

baigė
cum Įaudė Siena Heights College, Adrian,
Mich. įgydama bakalauro laipsnį chemijoje. Už
aukštą mokslo lygį buvo priimta į Delta Epsilon Sig
ma ir Sigma Kappa Alpha garbės korporacijas.
Dalia gimė 1938 m. sausio mėn. 2 d. Šiauliuose.
Gimnaziją
lankyti pradėjo Vokietijoje ir, atvykus
Amerikon, baigė Mount St. Mary akademiją St. Char
les, Ill., gaudama aukso medalį.
Skautauti
pradėjo 1945 m. Vokietijoje, o į ASD
įstojo 1957 m. Devintosios akademinės stovyklos
metu gavo Draugovės spalvas.
Dalia toliau mokysis Western Reserve Universite
te, Clevelande, kartu būdama mokytoja - asistente.

JONAS BAČANSKAS

gavo bakalauro laipsnį finansų ir investavimo sri
tyje City College New York. Mokykloje Jonas pri
klausė Sigma Alpha Honor Service Society, kurios
pagrindinis tikslas buvo stiprinti irplėsd tokią veik
lą studentų tarpe, kuri keltą studentų kultūrinį ir in
telektualinį lygį. Jis buvo įvairių šios organizaci
jos komitetą pirmininkas. Jonas buvo vienas
iš
steigėją ir pirmasis pirmininkas Baltą Studentą Klu
bo CCNY. Be to, jis priklausė Economics Society
ir Kappa Rho Tau Fraternity. Už gerą mokymąsi Jo
nas gavo paskolą iš Columbijos universiteto, kur
tęs pokolegines studijas, siekdamas magistro laips
nio.
Senj. Bačanskas yra aktyvus sportininkas.
1958 m. jis buvo pakeltas į Korp! Vytis senjorus, o
pri eš tai priklausė New Yorko jūrų skautą laivui.
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AKADEMINES MINTYS
Fii. R, K ežy s

Akademikai skautai yra mažiau pasi
reiškę viešojoj spaudoj negu kai kurios
kitos studentiškos organizacijos. Siam
pasyvumui pateisinti yra rimtos priežas
tys, būtent — geriausios akademikų, pajė
gos yra sukoncentruotos Mūsų. Vyčio re
dagavimui bei leidimui; be to, daug aka
demikų. bendradarbiauja Skautų Aide bei
skautiškuose skyreliuose viešojoj spau
doj. Jei visos šios pajėgos būtų nukreip
tos vien į studentiškų problemų gvildeni
mą. mūsų periodinėj spaudoj, esu tikras,
kad akademikų skautų vardas skambėtų
žymiai plačiau negu kitų akademinių or

ganizacijų.
Vos steigiantis Liet. Stud. S - gai, ki
ti
griebėsi steigti studentiškus skyrius
mūsų laikraščiuose, gi akademikai skau
tai apsiribojo vien MV leidimu ir bendra
darbiavimu skautiškuose skyreliuose bei
Skautų Aide. Toks neįsijungimas į kon
kurenciją viešojoj spaudoj su kitomis stu
dentų organizacijomis, žinoma, turėjo nei
giamos įtakos į akademinę skautiją, kaip
studentišką.
organizaciją. Tokiu būdu
ASS narių tarpe buvo nepakankamai išvys
tytas žurnalistinis talentas, ir akademinės
skautijos idėja nebuvo pilnai išpopulia
rinta mūsų visuomenėj.
New Yorko akademikai skautai šioje
srityje yra parodę daug iniciatyvos ir ga
lėtų būti pavyzdžiu kitiems — didesniems
ASS skyriams. Prieš metus laiko priva
čia iniciatyva buvo kreiptasi į N ew Yor
ke
einančio savaitraščio ” Vienybes ’’
redakciją,
kuri maloniai sutiko užleisti
dalį Vienybės studentų reikalams. Su pir
muoju numeriu, kuris pasirodė 1958 m.
gegužės 2 d., šis skyrelis buvo pavadin
tas ’’ Akademinės Mintys ”. Jame redak
cija smulkiai nusako AM tikslų: ” ... nar
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plioti studentiškas mintis ir skelbti "Vie
nybės ’’skaitytojams mūsų, studentų, lai
mėjimus, nepasisekimus, socialinę veik
lą, akademinius susibūrimus; su šypsniu
ir be pagiežos reaguoti į studentijos klai
das;
kelti savų ideologinių grupių dory
bes; paklusniai priimti vyresniosios kar
tos pamokymus studentijai; kelti visa tai,
kas
mus jungia; vengti to, kas skiria;
plunksnos pagalba burti glaudžiau mūsų
studentijos gretas su mintimi— VIENYBE
ĮVAIRUME
AM turėjo tikslą apgungti visų pažiūrų
studentiją, tačiau tai pilnai įgyvendinti
nepavyko. Mat, redakcinį kolektyvą su
darė vien akademikai skautai, gi į bendra
darbių būrį vos su keliomis išimtimis įsi
jungė irgi vien akademikai skautai. Tad
natūralu, kad per visas Ak. Mintis akade
minės skautijos idėja buvo ryškiausia jau
čiama. Ši AM linija buvo diskutuota šiam
tikslui skirtame New Yorko studentų su
sirinkime, kur be akademikų skautų daly
vavo ir ateitininkų, Korp! Neo Lituania
ir Santaros atstovai. Si ryški akademinės
skautijos linija Ak. Mintyse buvo pripa
žinta naturaliureiškiniu, nes kituose laik
raščiuose studentų skyrius tvarko studen

tai, priklausą kitoms studentų organizaci
joms. Juose natūraliai daugiau atsispindi
kitų
organizacijų, ne akademikų skautų,
veikla. Tad AM tik išbalansuoja akademi
nių organizacijų spaudoje pasireiškimo
galimybes.
Per metus laiko išėjo 19 AM numerių
Redakcinį kolektyvą sudaro vyr. redaktorė

Rasa Arūnaitė, ( 86 • 04 94 St., Woodhaven
21, N. Y. ), Daiva Alytaitė, Laima Pe
trauskaitė, Jurgis Birutis, Saulius Sirusas
ir Vytis Virbickas. Peržvelgę visus AM
numerius,
randame šių AM bendradarbių
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pavardes: T. Remeikis, A. Naras, J. Bazanskas,
J. Mačiūnas, A. Gustaitis, R.
Kezys, M. Pociūtė, V. Germanas. Daugu
ma straipsnių, ir korespondencijų, pasira
šyta inicialais ir slapyvardžiais. Akade
minės Mintys yra ypatingai gausios nuo
traukomis, kurias yra pagaminę šie foto
grafai: G. Penikas, J. Tamulevičius, Vie
nybė, A. Eidukevičius, D. Alytaitė, V. Ma

želis, Z. Degutis, L. Briedis ir J. Tysliava, j r.
Akademinės Mintys New Yorko ir viso
rytinio pakraščio studentijos gyvenime tu
rėjo neabejotinai daug įtakos. Minint AM
metines, darbščiajam redakciniam kolekty
vui linkėtina ištvermės ir gilių, bei plačių,
akademinių, minčių.

VYTAUTAS KAMANTAS

gimė 1930 m. kovo 25 d. Šilutėje. 1949 m. bai
gė Eichstaett ’ o Lietuvių gimnaziją. Atitarnavęs
JAV kariuomenėje pradėjo inžinerijos studijas ir
jas šį pavasarį baigė įsigydamas bakalauro laipsnį
mechaninėj inžinerijoj. Vytautas yra ASS C1 e ve lan
do skyriaus pirmininkas, Liet. Bendruomenės Cen
tro Valdybos narys, Liet. Skautų Sąjungos Tarybos
narys, Korp! Vytis senj,. sk. vytis, skautininkas
( baigęs Gilwell’io vadų kursus ), Liet. Stud. Sąjun
gos Garbės Teismo narys. Priklauso Liet. Vetera
nų Sąjungai, Ramovei, American Society of Meeh.
Engineers, Ohio Society of Professional Engineers.
Buvęs Liet. Stud. Sąjungos Revizijos Komisijos
pirmininkas,
1958 m. Lituanus Žurnalui Remti Ko
miteto pirm., Stud. Gairių redakcijos narys, Liet.
Stud. Sąjungos Clev. skyriaus vicepirm., Korp! Vy
tis Clev. skyriaus pirm., Clev. skautų Pilėnų tunto
tuntininkas, J aunimo Kongreso prezidiumo pirm.
Skautų Sąjungą Vytautą apdovanojo Vėliavos ženklu
ir Už Nuopelnus ordinu.

NIJOLĖ MARTINAITYTĖ
š. m. birželio mėn. įsigijo Bachelor of Arts laips
nį Teatro meno šakoj Southern Illinois universitete,

Carbondale, Ill.
Gimusi
Kėdainiuose, gimnaziją pradėjo lankyti
Eichstaett’e ( Vokietijoj ), toliau mokėsi- Čikagoje
ir 1954 m. baigė Kelly vid. mokyklą. Studijas pra
dėjo 1955 m. Wilson kolegijoj Čikagoje. Nijolė pri
klauso National Collegiate Players Fraternity ir Na
tional Professional Women’s Speech Arts Associa
tion ( Zeta Phi Eta ). Jai teko dalyvauti universi
teto pastatytuose spektakliuose ir atlikti režisavi
mo darbą. Nijolė turėjo eilę rolių Kellso Hallow
Summer Theater, kuris randasi New Salem parke,
prie Springfield, Ill. Vėliau jai teko važinėti su
universiteto teatro grupe pietinėje Illinois valstybė
je.
Į skaučių organizaciją įstojo 1946 m. Eichstaett’e.
Čikagoj entuziastiškai tęsė skautavimą toliau.
Į
ASD įstojo 1955 m- ir aktyviai dalyvavo draugovės
veikloj.
Nijolė turi pasiūlymą dirbti WBBM radio irTV sto
tyje. Po metų ji žada tęsti studijas toliau.

167

31

Devintajai akademinei stovyklai
sumaniai vadovavo (iš k. į d. ); R.
Tallat - Kelpša — brolių komendan tas, R, Kezys — viršininkas, M. Dabrikaitė — sesių komendante ir R.
Minkūnas — adjutantas.
J. Tamulaičio nuotr.

ASS PASTOGĖJE

CLEVELANDE
• Balandžio mėn. H d. įvyko ASD ir Korp! Vytis
tikrųjų narių ir senjorų susirinkimas, kurio metu bu
vo svarstyta kandidačių programa, statuto keitimas
ir sudarytos ASS vasaros stovyklos darbų komisi
jos.

• Gegužės mėn. 3 d. Čiurlionio namuose įvyko
Motinos Dienos minėjimas. T. n. Mylita Zyžniauskaitė paruošė pašnekesį pritaikyta tema. Visos sky
riaus narių motinos buvo apdovanotos gėlėmis. Prog
ramą pravedė skyriaus pirm. senj. V. Kamantas.
• Birželio mėn. 13 d* įvykusioje ASS skyriaus su
eigoje fil. R. Minkūnas davė pašnekesį apie Gren
landiją, jį pailiustruodamas puikiomis spalvuotomis
nuotraukomis.

• Birželio mėn. 14 d. ASS skyrius su vėliavomis
dalyvavo Baisiojo Birželio pamaldose bažnyčioje ir
parade.

DETROITE
• Vasario mėn. 20 d. ASS skyriaus sueigoje p.
Astašaitis skaitė paskaitą ” Lietuvių kultūrinis gy
venimas JAV ” . Paskaitą sekė diskusijos.
• ASD sueigoje, kovo mėn. H d. Dr. Kaupas pra
vedė pašnekesį apie dramą. Diskusijose buvo pa
liesti šių dienų žinomesni vaidinimai lietuvių ir ame
rikiečių tarpe .

• Kovo mėn. 14 d. ASD ir Korp! Vytis skyrių pa
stangomis Detroito visuomenė turėjo progą pamatyti
filmą iš Kanados ir Amerikos lietuvių gyvenimo.
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• Bendroje ASD ir Korp! Vytis sueigoje, balan
džio mėn. 19 d., senj. Jurgis Jurgutis buvo išrinktas
ASS pirmininku. Po sueigos, linksmoje dalyje, bu
vo paskaitytos ištraukos iš žiemos stovyklos ’* Su
muštinio ”, Santaros išleisto *’ Krambambulio ” ir
smagiai pasišokta.

LOS ANGELES
• Gegužės mėn. 9 d. fil. P. Abelkis su t. n. S.
Dobkevičiute sukūrė šeimą. Abu yra aktyvūs Los
Angeles skyriaus nariai: sesė Siga yra vietos skau
čių tuntininkė, gi Povilas — buv. Korp ! Vytis centro
valdybos narys.
Į Los Angeles persikėlė ir kuriasi fil. Kęstutis ir
t. n. Milda Mikėnai.
Liepos 4 d. savaitgalį įvyko Kalifornijos antroji
akademinė stovykla.
Vietos AS Ramovė pradėjo veiklą. Birželio 7 d.
įvyko pirmoji sueiga, seniūnu išrinktas fil. V. Var
nas, revizorium — fil. V. Pažiūra, aptarta eilė rei
kalų, padaryta konkrečių nutarimų, Egzilų skautų
konferencijos išlaidoms ir jaunimo literatūros pre
mijai Ramovėnai sukėlė 65 dolerius.
NEW YORKE

• Balandžio mėn. 4 d. Baltic Freedom House pa
talpose įvyko ASD New Yorko skyriaus šventė, ku
rioje į tikras nares buvo pakeltos: Daiva Alytaitė,
Rasa Arūnaitė, Algė Didžbalytė, Marytė Eidukevičiūtė, Ramutė Meškauskaitė, Laima Petrauskaitė, Lai
ma Šileikytė ir Nijolė Ulėnaitė. Pagrindinę kalbą
skaitė vyr. sktn. Čepienė. Naujas nares sveikino

32

generalinis konsulas Budrys, Lietuvos Laisvinimo
Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas, Korp! Vytis
pirmininkas senj. Jurgis Birutis, Neo - Lituanijos
vardu Virginija Sutkutė, N. Y. “ Neringos ” Tunto
vardu Vyr. sk. Aldona Noakaitė ir ASS Chicagos sk.
pirm. Arvydas Kliorė. Šventės proga p. A. Alytienė
ASD skyriui padovanojo vėliavėlėms stovą ir vėlia
vą juostas.
• Birželio mėn. 11d. įvykusioj ASD N.Y. sky
riaus sueigoj išrinkta nauja skyriaus valdyba: Biru
tė Ulėnaitė — pirmininkė, Laima Petrauskaitė — iž
dininkė, Daiva Alytaitė — kandidačių globėja ir Ra
sa Arūnai tė — sekretorė.
• Balandžio mėn. 18 - 19 d.d. Akademinio Skautų.
Sąjūdžio suorganizuoti Jarošeko kvarteto koncertai
New Yorke ir Hartforde buvo maloni proga dainą
mėgstančiai rytinio pakraščio visuomenei nuotai
kingai ir kultūringai praleisti porą valandų.
New Yorke į puošnią Grand Paradise salę susi
rinko apie 600 — daugiausia akademinė visuomenė.
Retas koncertas New Yorke sutraukia tokią gražią ir
įvairiaspalvę publiką. New Yorko akademikus skau
tus reikia pagirti už puikią tvarką koncerto metu.
Kvartetui dainuojant, pavėlavusieji į salę nebuvo
leidžiami, tad visą laiką dainavimo metu buvo ramu.
Savo draugovės juostomis pasipuošę akademikės
greitai ir tvarkingai nurodydavo vietas. Koncertą
pradėjo ir uždarė Korp! Vytis New Yorko sk. pirm.
J. Birutis.

• Vasario mėn. 7 d. įvykęs New Yorko skautų
vyčių okteto koncertas praėjo su pasisekimu. Pil
na Brooklyno Apreiškimo parapijos salė žmonių šil
tai priėmė dainininkus, dažnai iškviesdama dainas
kartoti.
Oktetas sudainavo apie 15 dainų. Be ok
teto dainavo ir jauna solistė A. Gaigalaitė iš Philadelphijos, kurios sodrus balsas ir puiki laikysena
praturtino šį koncertą. Šalia solo ji padainavo ir su
oktetu porą dainų, kurios ypatingai gražiai nuskam
bėjo — ” Indų dainą ” Rimsky - Korsakow, harm. A.
Mrozinsko ir Leonoros ir vyrų choro finalinę sceną
iš G. Verdi operos “ La Forza del Destino ”. So
listei akomponavo muz. A. Mrozinskas.
Vakaro vedėjas feljetonistas sktn. V. Bražėnas
taikliu humoru linksmino vakaro dalyvius. Jis pa
skaitė ir padainavo ištraukas iš savo kūrybos. Pa
žymėtina, kad V. Bražėnas yra autorius knygų •• Nor
muotos šypsenos ” ir “ Kolorijos ir doleriai ”.
Lietuvos Srautų Sąjunga, įvertindama okteto nuo
pelnus lietuviškos dainos srityje, okteto vadovą
muz. M. Liuberską šio koncerto proga apdovanojo
ordinu •• Už Nuopelnus ”. LSB Vyriausio Skautinin
ko įsakymą perskaitė N. Y. skautų Tauro tunto tuntininkas ps. A. Bobelis, o ordiną įteikė V. Bražė
nas.
• Fil. E- Kaminskas pirmininkavo Santaros ryti
nių pakraščių suvažiavimui, įvykusiam vasario mėn.
21 d. New Yorke.

• Aldona Šileikytė ir Algis Šėrikas, veiklūs New
Yorko ASS skyriaus nariai, laimėjo New York valsty
bės stipendijas.

HARTFORD’E
• Į Hartfordo Korp! Vytis skyrių priimti šie nauji
junjorai: R. Krikščiūnas, V. Kulvinskas, F. Maslauskas, R. ir V. Šnipai, A. Tvirbutas, A. Tonkūnas
ir V. Raškevičius.

• Liuda Jucėnaitė ir Petras Avižonis birželio
mėn. 20 4 c'ikūrė šeima. Sesė Liuda vadovauja
Hartfordo skautėms, o brolis Petras buvo pirmasis
New Yorko jūrų skautų laivo vadas.

• Senj. V. Pileika, Hartford’© skyriaus junj. tė
vūnas, šią vasarą vadovaus bendrai rytinio pakraš
čio skautų stovyklai.
• Fil. R. Vildžiui Colutnbijos universitetas sutei
kė magistro laipsnį tarptautinės ekonomijos šakoje.
Jis
gavo tarnybą General Motors Overseas Opera
tions.
TRUMPAI IŠ VISUR
• Birželio mėn. 7 d. ASS Čikagos skyrius suruo
šė susipažinimo popietę skyriaus narių tėvams. Su
sibūrimo tikslas buvo supažindinti tėvus su organi
zacijos gyvenimu ir veikla. Programoje Nerija Lin
kevičiūtė atliko kelias dainas, o t. n. Aldona Sidzikauskaitė paskambino pianinu. Šią puikiai pavyku
sią popietę sumanė ir surengė skyriaus valdyba ir
speciali rengimo komisija, t. n. D. Bartuškaitės ve
dama.

• Birutė Grigaitytė mokytojavo Toronto lietuvių
mokykloje.
• Birutė Petrulytė ir Algimantas Banelis yra To
ronto Lietuvių Bendruomenės valdybos nariai.
• Į Liet. Studentų S - gos centrinius organus iš
rinkti sekantys ASS sąrašo nariai: į C. V.: R. Vė
žys, E. Šimaitis ir S. Rimas; į kontrolės komisiją:
J. Birutis ir L. Petrauskaitė: į garbės teismą: A.
Mickevičius ir V. Kamantas.

• Fil. Arvydas Kliorė, Čikagos ASS skyriaus pir
mininkas, gavo 3000 dol. stipendiją ruoštis elektros
inžinerijos daktaro laipsniui Michigan universitete.

Mielai mūsų sesei t. n. Jolantai
ir jos vyrui senj. Šarūnui Peckams,
jos mylimam tėveliui inž. Pranui
Drąsučiui mirus, gilią užuojautą,
reiškia ir kartu liūdi
A.S.S. Cleveland© Skyrius

Mielą brolį

junj. GEDIMINĄ L ES K Į
jo mylimam Tėveliui mirus, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime
Korp! VYTIS
Omahos Skyrius
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SOMOŠTOINŪS

EZERENU RAUDA

Greitai, greitai laikas bėga
Gražių svajonių ir sapnų,
Per mišką dainos nuskambėjo
Ir tiktai girdis aidas jų.
Greitai, greitai išvažiuosiu
Paliksiu tave amžinai,
Gal daugiau jau nebegrįšiu
Užmiršk, užmiršk, užmiršk tiktai.
Užmiršk be keršto, be gedonių
Užmiršk praėjusius laikus,
Užmiršk kad aš tave mylėjau
Užmiršk, užmiršk, užmiršk prašau.
Aš paslaptauti nemokėjau
Ir atviros širdies buvau,
Bet tavo būti negalėjau
Atleisk, atleisk, atleisk prašau.

URVINIAI ŽMONES IR MES
R. Sokraty tas

Pasaulis, kaip žinote, jau yra seniai
čia.
Nevisada jis buvo toks koks dabar,
bet tas, aišku, nereiškia, kad dabar jis
geresnis. Mūsų žemė pergyveno įvairiau
sių pasikeitimų, persimainymų ir sukrėti
mų. Bet pats didžiausias sukrėtimas tai
buvo žmogaus atsiradimas.
Žmogus, arba, tikriau pasakius, kažkas
panašaus į žmogų, atsirado maždaug prieš
500,000 metų ir, jei šiais laikais tokį žmo
gų sutiktumėm, tai be ceremonijų sodin tu
mėm į zoologijos sodą kartu su gorilomis.
170

Per ilgą evoliucijos procesą šitokia bū
tybė išsivystė iki tikro Homo Sapiens, ku
ris jau pradėjo egzistuoti maždaug prieš
25,000 metų. Tai buvo Mesolidnio arba
vidurinio akmens amžiaus pradžia. Jau
nuolis iš to amžiaus, jeigu šiandien būtų

gyvas ir apsirengęs padoriais drabužiais,
galėtų lengvai praeiti kaipo modernus žmo
gus. Ypatingai lengvai galėtų patekti į
universitetą, nes iš jo būtų puikus futbo
lo žaidėjas. Taigi, prie šito amžiaus ur
vinių žmonių ir apsistosime.
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Žinoma, galima prileisti, kad pirmiau
sia atsirado Adomas ir Ieva, bet ir Čia
gaunasi daug problemų. Kyla klausimas,
iš kur tada atsirado beždžionės ? Galbūt
jos buvo sutvertos kartu su Adomu ir Ieva,
kad, daleiskim Adomui nusibodus Ievą,

jis galėtų kombinuoti prie beždžionės. Tas
irgi gali būti tiesa, nes, sprendžiant iš
Adomo ir Ievos palikuonių, t. y. urvinių
žmonių, skirtumas tarp jų ir beždžionių
buvo beveik mikroskopinis.
Taigi, dar tais anais senais laikais, ka
da didelė dalis žmonijos karstėsi medžiais
ir mušėsi kokoso riešutais, atsirado ir
taip vadinami urviniai menininkai. Jie ur
vo sienose braižė paveikslus ir vadino tai
progresyviuoju menu. Atvirai pasakius,
tas jų menas buvo progresyvesnis už da

bartinį, nes jeigu toks urvinis žmogus pai
šė dramblį, tai išeidavo kažkas panašaus

į dramblį, arba blogiausiu atveju, į karvę
su uodega ant priekio. Tuo tarpu dabarti
niai menininkai tokios laimės neturi, nes
jeigu jie paišo* * sėdinčią prie

veidrodžio

mergaitę ”, tai išeina kažkas panašesnio
į ’ ’ rėkiantį katiną ant bedugnės krašto ”.
Arba jeigu jie paišo ” vaisių padėklą ant
stalo ”, tai išeina kažkas panašesnio į
’* mėšlo krūvą — švabo palangėj ”.

Rei

kia tikėtis, kad ir mūsų menininkai ir to
liau progresyvės ir kada nors pasieks ur
vinio meno lygį.
Renė Descartes, 17 - to amžiaus pran
cūzų filosofas, kažkada yra pasakęs: ** Aš
galvoju, todėl aš esu ”. Urviniai žmonės
apie Descartes nieko nežinojo, tačiau ir
galvojo ir buvo. Arba reikia tikėtis, kad
galvojo, nes kitaip sunkiai būtų galėję pa
laikyti tarpgrupinius ryšius. Nors jie nei
radijo, televizijos bėi telefono neturėjo,
bet veikė oro paštas, kuris žinoma buvo
kitokioje formoje negu dabar. Pirmiausia,

laiškas buvo parašomas ant plokš taus ak
mens, kurį pasiėmęs urvinis žmogus, at
sistodavo ant kalno viršaus ir paleisdavo
pakalnėje besirandančiam kitam žmogui.
Aišku, tokiais atvejais atsitikdavo, kad

gavėjas, dar neperskaitęs laiško, su įtū
žimu paleisdavo jį atgal.
Kartais, taip
pradėję, mėtydavosi ilgą laiką ir įtarimas
kyla,
kad Čia ir buvo pradžia beisbolo
sporto.
Tačiau, jau nuo I860 metų žmonija bu
vo palaiminta telefono išradimu.
Kyla
klausimas, ar tikrai tai buvo palaima, nes
net ir urviniai žmonės neturėjo tokio įžū
lumo ateiti į kito namus vėlai vakare, nak
tyje arba labai anksti iš ryto. Bet dabar,
už dešimtuką kiekvienas turi teisę bet ku
riuo laiku įsibrauti į mūsų privatų gyveni
mą, paskambindamas telefonu. Galbūt Čia
yra kalta mūsųapsiejimo su telefonu tech
nika.
Mes galėtume vaidinti
kurčius
kiekvieną kartą suskambėjus telefonui
Bet mes to nedarom, nes, kiekvieną kartą

skambant telefonui, atsakome manydami,
kad štai gal praneša, kad laimėjome mili
joną dolerių. Arba galvojam, štai atsilieps
švelnus balsiukas ir dar švelniau pasakys:

” Mylimasis ”. Bet duodu dešimt prieš
vieną, kad paprastai išgirstam tokį triu

ką: ** Heilo, tai kaip tau, stupid? ”
Dabar turim ir televiziją. Bet kažkaip
ir šis naujas išradimas nevisuomet paten
kina mūsų aukštesniuo sius estetinius jaus
mus. Štai sėdime prie televizijos ir žiū

rime aukšto įtempimo dramą. Berniukas
susitinka mergaitę.
Berniukas praranda
mergaitę.
Berniukas vėl ją susitinka ir
vėl praranda. Nusivylęs prisideda prie
kaktos pistolietą ir ... bet tuo laiku nu
trūksta filmą ir pasigirsta žemas balsas:

” Dabar visoje Amerikoj e yra Schlitz va
landa. Ar jūs turite savo virtuvėje Schlitz ?
Jei ne, tai ... ” tuo laiku nueinam į virtu
vę pasižiūrėti. Ne, Schlitz nėra, yra tik
Blatz ... Po 10 minučių, baigiantis rek
lamai, grįžtam prie televizijos. Kaip gai
la, ir nepamatom kas atsitinka su berniu
ku, nes, tiesą sakant, televizija taip su
kasi ir sukasi, kad nebegalim įžiūrėti kas
joje vyksta.
Grįžtant atgal prie urvinių žmonių, kal
bėsime apie aprangą. Arba dar geriau —
171
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sugrįšime iki Adomo ir Ievos laikų. Iki to
fatališko nuotykio su obuoliu ir žalčiu,
Adomas ir Ieva vaikščiojo nuogi ir visiš
kai to nežinojo. Tenka konstatuoti faktą,
kad jie buvo labai nepastabūs. Po to jie
gavo įsakymą susirinkti savo kromelius ir

žmonės buvo lietuviai. Tarp jų radosi ir
trys didžiulės gentys: Ateitininkai, Skau
tai Akademikai ir Santariečiai. Štai įvyks
ta šių genčių suvažiavimas. Pradžioje vi
si malonūs ir mandagiai tarpe savęs ben
drauja, tačiau šunį galvoja, nes berenkant

išgaruoti
iŠ rojaus. Taigi, susipakavę
savo lapus jie iškeliavo į šaltą ir nesve
tingą žemę. Čia dėl tam dkrų priežasčių

suvažiavimo pirmininką įvyksta pirmie"
ji ginčai. Gi kai kažkas tai pasiūlo keis
ti įstatus, įvyksta karšta kova ir, žinant
urvinius žmones, galima lengvai įsivaiz
duoti rezultatus.
Ir štai, žymiai vėliau, po didžiųjų mū
šių aplankome ateitininkų urvą. Seniūnas
sėdi jo viduryje ir doroja santariečio šon
kaulį ... O mintyse nutaria ateityje pada
ryti ir daugiau tokių susiartinimo dienų.
Skautų akademikų urve, seniūnas ramiai
kuria ugnį po katilu ir į jį sukišęs po rie
bią ateitininkę ir santarietę, nutaria, kad
visdėlto vidurio kelias yra žymiai geres
nis. Ir, jeigu į katilą būtų galėjęs įkišti
ir vieną kolegę iš Gintaro korporacijos,
būtų buvęs visai patenkintas.
Santariečių urve, tarpe susitraukusių

pradėjo nešioti figos lapus. Kaip tie la
pai laikėsi tai yra nežinia, lygiai taip pat
kaip yra nežinoma, kaip šiomis dienomis
laikosi kai kurios balinės suknelės.
Adomo ir Ievos palikuoniai — urviniai

žmonės tęsė tradiciją toliau ir nertais s-enais laikais buvo vaikomasi madų. Koks
nors urvinių laikų Christian Dior nusaky
davo kokie figos lapai madoje, kaip, pa
vyzdžiui, suplotos išvaizdos figų lapas,
maišinio žvilgsnio figų lapas, na o ant
paplūdimio — Bikini figų lapas. Vietoje
dabartinių brangenybių, dažnai figos lapą
išdekoruodavo įvairiaspalviais kirminė
liais.
Ir, kol kirminėliai negaudavo idė
jos tą lapą paragauti, viskas vykdavo ge
rai.
Senovėje kaipo pagrindinis visuomeni
nis veiksnys buvo šeima, arba tikriau pa
sakius - gentis. Tokia gentis susidary
davo iš giminių, kurių daugumas jau buvo
viens kitam devintas vanduo nuo kisie
liaus. Neatsižvelgiant į tai, jaunesni vy
resnius vadindavo tėvais, gi savo amžiaus
tarpe būdavo vieni kitiems broliai ir 1.1
Ir,
kad koks nors vaikas turėdavo kokią
30 tėvų ir apie šimtą brolių tai būdavo

nieko ypatingo.
Tokią gentį paprastai valdydavo vienas
žmogus — seniūnas. Jis būdavo absoliu
tus diktatorius ir iš tokio Stalino ar Hit
lerio tikrai nieko nebūtų galėjęs pasimo
kyti. Taip, kad gentiniai ginčai būdavo

greitai išsprendžiami kuoka ir akmenimis
ir pralaimėtojai būdavo šaltai suvalgomi
prieš tai visiškai pamirštant juos iškepti.

Dabar mintyse persikelkime į akmens
amžių ir įsivaizduokime, kad tie urviniai
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galvų, sėdi aktyvistas seniūnas, kuris yra
žymiai pažengęs politikos ir diplomatijos
srityje. Išleidęs iš narvo po vieną išbadėjusį specimeną iš ateitininkų ir skautų
akademikų tarpo, leidžia jiems kovoti tarp
savęs. Kai jie viens kitą pribaigia, rimtu
tonu uždaro negyvosios lietuvybės mėne
sį ir godžiai suvalgo likučius ... Ką gi,
masėm nieko nėra geriau kaip duona ir
žaidimai.
Bet bijodamas jums sugadinti apetitą,
apie tolimesnę įvykių eigą nekalbėsiu,

bet prieisiu prie įdomesnės temos, būtent
— meilės. Kas yra meilė ? Kas yra mei
lė, nežinau, bet žinau, kad dėl jos vyrai
nugalėjo svetimas šalis, ritosi su liūtais,
užlipo į aukščiausius kalnus, perplaukė
vandenynus, ir plovė indus. Meilė, kaipo
tokia, mažai tepasikeitė. Pasikeitė gal
būt tik grynai technikiniai jos aspektai,
tačiau idėja liko ta pati.
Prie meilės priklauso ir šokio menas.
Jau nuo primityviausių akmens amžiaus
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laikų, yra šokama. Ir jau nuo tų pačių lai
kų yra klausiama dėl kokių priežasčių šo
kama ? Visokių yra atsakymų ir visi yra
teisingi. Nors, iš kitos pusės žiūrint, vi
si neteisingi, nes šokimui jokių priežasčių
nereikia, o reikia tik ko nors saldaus ir
švelnaus savame glėbyje. Bet, tokiu at
veju, kuriems velniams dar iš viso šokti ?
Akmens amžiaus žmonės irgi šoko. Šoko
daugumoje vyrai, kai moterys tuo tarpu at
likdavo visus darbus. Žymiai vėliau rolės
pasikeitė. Daleiskim, nusipenėję romėnai
gulėjo ant sofų ir valgė lakštingalų liežu
vėlius, o gražiai suformuotos vergės šoko
jiems laukinius Šokius. Nors jie visai to
neįtarė, tačiau čia buvo pradžia naktinių
klubų tradicijos.
Artimai susijus su šokiu yra ir šokių sa
lė. Akmens amžiuje šokių salių nebuvo, o
buvo šokių urvai. Įsivaizduokime ant to

kio urvo iškabą: Šiandieną, urvinių archi
tektų ir inžinierių balius. Šokiams groja
Urvinių Auditorijos Kaulų orkestras, va
dovaujamas muziko Ogo.
Programoje:
operos solistė Bubu padainuos iš didžio
sios meilės operos ’* Il forza del Dinozau

ro ”, specialiai parinktą ariją "Umfas
bučiuoja žemę ant kurios ji vaikšto, ka
dangi tas yra žymiai maloniau negu bu
čiuoti
ją pačią ”. Toliau programoje —
Susitraukusių Galvų Valsas su staigmeno
mis.
Būtų galima dar ir daugiau kalbėti apie
dabartinius ir urvinius žmones, tačiau iš
šių kelių pavyzdžių yra aišku, kad skir
tumas
tarpe jų nėra didelis. O jei mes
dar ir toliau modernėsime ir progresuosi
me, tai kas žino, gal ir visai greitai susi
lyginsim su urviniais žmonėmis.

/^Korp I VYTIS CV pirmininką

y\ Mielus

fil. Iną ČEPĖNAITĘ
ir vyti etą Vytautą UŽGIRĮ,
sukūrusius šeimos židinį, nuo širdžiai
sveikina ir laimingo gyvenimo linki

A SS Čikagos Skyrius

fil. Juozą LIU BINS KĄ
ir
t. n. Dailų S TANAITYTĘ
sveikinu sutuoktuvių proga ir linkiu tyro
džiaugsmo jų šeimyniniame gyvenime. t

fil. Romas Kezys

Mūsų mielus bendradarbius

fik Povilą ABELKĮ ir
L n. Sigą DOBKEVIČIŲ TĘ,
sukūrusius akademinę skautišką šeimą
nuo širdžiai sveikiname !
MŪSŲ VYČIO Kolektyvas

Mielus

t. n. Aldoną MALCANAITĘ
ir
fil. Juozą GRINĄ
sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina
ir laimingos ateities linki
V

ASS Čikagos Skyrius
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REDAKTORĖMIS PUSLAPDS
MODERNUS MENAS IR MES
Labai įdomu pastebėti, jog 1959 metų MŪSŲ VYČIO Nr. 1 viršelis iš šaukė žymiai
daugiau pasisakymų, kaip kad jų paprastai redaktorius sulaukia. Siame numery j e pri

statome kelis redaktoriaus stalą pasiekusius pasisakymus, o šalia jų ir patį N r. 1 vir
šelį, kuris šį susidomėjimą sukėlė.
Visiems skaitytojams, kuriems įdomi viršelio tematika, siūlome sužinoti šio viršelio
kūrėjo — senj. Kęstučio Zapkaus nuomonę apie tapybą — perskaityti jo straipsnį** Apie
modernųjį meną — nemenininkams ”, tilpusį 1958 metų MŪSŲ VYČIO N r. 6 ( psl. 294 297 )> kurį jis pradeda sekančiais žodžiais:
" Reikalaujate, kad menas ( tapyba ) būtu visiems suprantamas. Kodėl niekas nerei
kalauja ir net nebando suprasti paukščio giesmės? Kodėl žmogus gėrisi naktimi, gėlė
mis, visa aplinka, nebandydamas ją suprasti? Menininko kūryba kyla grynai iš jo vi
daus reikalavimų, nes jis nori ir turi tapyti .. ”

Dabar gi — kelios mūsų skaitytojų nuomonės bei pastabos ( jų tikimės ir daugiau ):

GERB. BROLI REDAKTORIAU,
... Aš su didžiausiom pastangom negaliu su
prasti, ką menininkas vaizduoja šio numerio
viršelyje.
Atrodo, lyg kas paėmęs rašalinės
kamštį, kaire ranka, be jokios temos, supeckiojo popieriaus lapą. Manau, kad menininkai
kuria ne vien tik sau, bet ir vi su omen e i. Tai
gi, atvaizduojant tokį modernų meną, reikėtų
skaitytojus priauklėti, kad jie šiek tiek galėtų
jį suprasti. Ateityje siūlyčiau pridėti kokį pa
aiškinimą prie tokių paveikslų...
A.D., Torontas
★

ir

★

MIELAS BROLAU,
... Ne visi MV skaitytojai turi meno gyslelę,
kad galėtų suprasti ką šis ar tas moderninis
paveikslas turėtų reikšti. J eigų MV viršelis
jau turi būti toks, koks jis yra 1959 m. Nr.
tai gal ateityje susilauksime trumpo paaiškini
mo, ką tas reiškia ir kaip į jį reikia žiūrėti.
Amerikoniškieji žurnalai deda paaiškinimus
kitame puslapyįe, todėl aš čia įdedu pavyzdį,
gal tai nesudarys jums perdaug sunkumų ir ką
nors panašaus mums sekančiame numeryje pa
tieksite. “ Mums ”, tai tokiems, kurie nela
bai gabūs, pvz. : aš ...
R.S.V.,. Clevelandas
174
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MIELAS BROLAU,
... Pirmą Mūsų Vytį gavau. , J eigų jau de
di ant viršelio kažkokiu s “balvonus” ar“ jeroglifus ”, vi s tik parašyk ką reiškia tokie pa
veikslai, nes verčiu į įvairias padėtis ir nesu
sigaudau. Zinai, gal nedaug esu gramatnas ir
negaliu suprasti aukšto pilotažo tapyboje ?...

V.B., Clevelandas

MIELAS ALGI,
... kokia yra viršelio tematika? Pavadini
mą, o dar ypač modernistiniuose darbuose, rei
kėtų pažymėti. Šiuo metu pažymėtas tik daili
ninkas ...
A.V.D., Los Angeles

GERB. BROLI REDAKTORIAU:
Norėčiau pareikšti didelį pasitenkinimą
“ M. V. ** meniniu apipavidalinimu. Mano
akimis žiūrint, “M. V. ** paskutiniuoju metu
talpinti meno darbai suteikia leidiniui daug
kultūrinės ir estetinės vertės.
Ypatingai verta dėmesio yra š. m. “ M.V. ”
Nr. 1 viršelyje talpinta Kęst. Zapkaus drąsi
tapyba, drąsi todėl, kad dideliai daliai skaity
tojų ji be abejo atstovavo jiems neįprastą, ir
tuo pačiu neįvertintiną meno formą.
Suteikti mūsų jauniems menininkams progą
pristatyti visuomenei savo kūrinius, neatsi
žvelgiant į vyraujančias, tradicija s p ersunk tas,
pažiūras į meną, yra svarbi “M. V. ” lygio
leidinio užduotis, kurią ** M. V. ” redakcijai
linkiu ir toliau taip sėkmingai atlikti.
A.K., Čikaga
★

★

KONKURSAS

UŽDAVINIU SKYRELIS

Specialųjį MŪSŲ VYČIO “Akademinių Ho
rizontų ” Nr. 2“ 3 paminėjimui išsiuntinėjome
visai J.A.V. lietuvių periodinei spaudai. Iš
daugelio laikraščių sulaukėme bent trumpo pa
minėjimo. Malonu buvo “ Draugo ** dienraščio
kultūrinės dalies ( 1959 gegužės 23 d., antroji
dalis, psl. 1 ) Kultūrinės Kronikos skyriuje
skaityti “Akademinių Horizontų *’ įvertinimą,
kuriame dalinai sakoma:
”... Čia sutelktos paskaitos, kurios buvo
skaity tos įvairiuos e akademikų skautų suva
žiavimuose. Autoriai rūpestingai pasiruošę ir
leidinys daro rimtą įspūdį ... ’*
Tačiau susilaukėme ir staigmenų. Štai “ Dir
vos ” laikraštyje ( Nr. 43. 1959. VI. 4 d., psl.
8 ), kronikos skyrely j e randame tikrai stebi
nančią žinutę, kurią visą čia ir perspausdina
me. Gi skaitytojui, geriausiai pajėgusiam iš
aiškinti, kaip ** Dirvos ” recenzentas nepajė
gė pastebėti, kad ** Akademiniai Horizontai ”
yra Akademinio Skautų Sąjūdžio leidinys, su
teiksime premiją: Oficialaus MŪSŲ VYČIO De
tektyvo titulą ir pluoštą “Dirvos ” straipsnių
apie
lietuvių kultūrinį nuosmukį. Laukiame
sprendimų}

• Skautai vyčiai išleido spe
cialų Mūsų Vyčio numerį,
pavadintą Akademiniai Ho
rizontai. Jame atspausta pa
grindinės temos, kurias jie
buvo svarstę. Numerį ilius
travo Bronė Jameikienė ir'
Kęstutis Zapkus.

“LaiškaiLietuviams’’žurnalas paskelbė straips
nio, liečiančio šeimos ar jaunimo klausimus, konkur
są.
Skiriama premija: pasirinkti lietuviškų knygų už
100 dol. Konkurso terminas 1959 m. gruodžio mėn.
1 d. Straipsnio forma nėra ribojama, bet jis neturėtų
būti didesnis kaip 2500 žodžių. Konkurso taisyklės
buvo skelbtos š. m. gegužės mėn. ** L. L. ” nume
ryjeStraipsnius siųsti ar informacijas gauti šiuo
adresu: ” Laiškai Lietuviams
2345 W. 65 th St.,
Chicago 36, Ill.

Mielą sesę
fiL Dailą STANAITY TĘ
ir brolį
fH. Juozą LIU BIN S KĄ

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį,
nuo širdžiai sveikina ir laimingo šeimy
ninio gyvenimo linki

ASD Centro Valdyba

Mielą MŪSŲ VYČIO red. kolektyvo narę
fU. INĄ ČEPĖNAITĘ
ir brolį vytietį
VYTAUTĄ UŽGIRI,

sukūrusius akademinę skautišką šeimą
nuoširdžiai sveikiname !
MŪSU VYČIO Kolektyvas
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VIRŠELIS: ** Vėjuota Diena
Dalės Meilutės medžio ritinys.
Sis darbas buvo premijuotas ASS suvažiavimo To
ronte proga įvykusioje parodoje.
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