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ŽMOGUS ISPANŲ LITERATŪROJE

Povilas Gaučys

Žmogaus problema ispanų literatūroje yra labai sena. Dar prieš 300
metų Calderonas savo garsiam veikale “La Vida es sueno’ (Gyvenimas tai
sapnas) ryškiai iškėlė problemas, kurias mūsų laikų mintijimas laiko pagrin
dinėmis : neramų, sielvartingą gyvenimą, prieštaringą laisvės sąvoką ir mir
ties prasmę, visa tai, kas šiandieną vadinama egzistencializmu. Gal mažai
kam žinoma, kad ispanų rašytojas ir filosofas Julian Marias buvo pirmas,
kuris 1938 m. Unamuno romanus pavadino “egzistenciniais romanais”, kad
būdingiausi vokiečių ir prancūzų egzistencializmo bruožai Ispanijoje buvo
išmąstyti ir aptarti penkiolika, trisdešimt metų anksčiau. Kas skaitė Una
muno, Ortegos ir Antonio Machado raštus, tas nedaug ką. nauja ras Kierkegardo, Heidegerio ir Sartro teorijose. Ir iš tikrųjų, beskaitydami šituos ra
šytojus mes matome, kad jie susirūpinę ne žmogum kaip pastovia būtybe
savo aplinkumoje, bet žmogum kaip atsipalaidavusiu, nepastoviu, iškilusiu
į orą. Žmogus jaučiasi atsidūręs tarp gamtos ir istorijos, tarp nebūties ir
būties, tarp laiko ir amžinybės.
Iš visų ispanų rašytojų ir poetų šiais klausimais aistringiausiai sielojosi
Miguel de Unamuno (1864-1936), kurio kūrybą čia kiek plačiau panagrinė
siu. Savo veikalo “Sentimiento tragico de la vida”, 1914 (Tragiškas gyveni
mo jausmas) tai yra materializmo žydėjimo laikais, pirmam puslapyje jis
drįsta pasisakyti kas jam labiausiai rūpi: “Žmogus su kūnu ir kaulais, tas,
kuris gimsta, kenčia ir miršta — ypatingai tas, kuris miršta — tas, kuris val
go, geria, žaidžia, miega, mąsto ir myli, žmogus, kurį matome ir girdime,
brolis, tikras brolis”. Vienintelis klausimas, kuris Unamunui labiausia apei
na, yra štai koks: ar aš visiškai numirsiu, ar ne; ar išliksiu, ar dingsiu. Savo
romanuose Unamuno mum ryškiai parodo tą tikrąją tikrovę, kuria yra žmo
gus. Jo romanų veikėjai yra sugalvotos būtybės, kurias jų aistros — meilė,
neapykanta, pavydas amžinybės troškulys, vienumos sielvartas — paverčia
gyvais žmonėmis, kurie šaukia, verkia, kalba gyvena mirdami ar žudo ir
miršta, kad gyventų. Niekad jų nepažinsime iš orinės išvaizdos, kurios
POVILAS GAUČYS, literatas, visuomenės veikėjas, buvęs Nepriklausomos Lie
tuvos vicekonsulas Daugpilyje, konsulas Buenos Aires ir Sao Paulo. Lietuvoje ir
išeivijoje aktyvus visuomenininkas ir spaudos bendradarbis. Visos eilės knygų i lie
tuvių kalbą vertėjas.
Šis Povilo Gaučio straipsnis yra paruoštas iš paskaitos, skaitytos 1960 metų pa
vasarį Studentų Ateitininkių Sąjungos Čikagos skyriaus suruoštame paskaitų cikle
..Žmogus modernioje literatūroje”.
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smulkmenos, ar jų povyzos, kaip kad pažįstame natūralistinio romano per
sonažus.
Unamuno savo personažus paleidžia į dvasinį gyvenimų, nekomentuoja
jų nuotykių ir nesveria ir nematuoja jų aistrų. Jie patys gyvena ir kalba, šau
kia ir gailisi, skundžiasi ar nusivilia. Ir tuo ką daro ir sako — sakymas irgi
yra veikimas — įsikūnija, pavirsta personažais daug tikresniais už tipus, ku
riuo^ betkuris rašytojas paima iš jį supančios aplinkos.
Kaip jau minėjau, Unamuno per visą savo gyvenimą tvirtindavo, kad tėra
tik vienas klausimas: “Ar aš mirsiu galutinai ar ne? Ir jeigu ne — pridurda
vo — kas bus su manim? Jeigu gi galutinai numirštu — jau niekas nebeturi
prasmės”. Iškėlęs žmogaus nemarumo ir mirties klausimą, jis turėjo save
klausti kas gi yra žmogaus gyvenimas? ir tuo iškėlė daugybę intelektualinių
problemų, kurios vėliau kitų ligi įkyrumo buvo sprendžiamos.
Šitas klausimas tai ir yra žmogaus problema, žmogiškos asmenybės
ir jos išlikimo problema. Šį klausimą iškelia mirtis. Bet norint išaiškinti
mirties viziją, pirma reikia patirti gyvenimo viziją. Žmogaus išli
kimas — kūno prisikėlimas, sako Unamuno, suponuoja mirtį, nes žmogus
miršta, o mirtį tegalima spręsti iš gyvenimo, kurio netenkame. Ir kadangi
žmogus yra įjungtas į šį gyvenimą, vienintelį savo klausimą — žmogaus
būtį, gyvenimą ir mirtį jis apsupo esminiu vieningumu. Tad Unamuno tema
yra žmogus visoje savo pilnumoje, kuris nuo savo gimimo eina į savo
mirtį su savo kūnu, savo gyvenimu, savo asmenybe ir savo troškimu nie
kad nemirti galutinai.
Tačiau užuot metafiziniu būdu tyręs gyvenančio ir mirtingo žmogaus
problemą, jis rašo poemas, dramas ir ypatingai romanus. Argi Unamuno
atsuka nugarą savo vieninteliam klausimui? Atsisako patirti ar galutinai
turės mirti? Ne. Unamuno netiki, kad protas jam čia galėtų pagelbėti. “Pro
tas yra gyvenimo priešas”, jis tvirtina. Bet, negalint atsisakyti nė vieno
jų, atsiranda kova ir nerimas. Taip pat Unamuno gerai supranta, kad ne
galima pasirinkti vieno iš dviejų, apleidžiant kitą. “Protas ir tikėjimas —
rašo •— yra du priešai, kurie negali laikytis vienas be kito. Gyvenimas te
gali laikytis tik protu, bet protas, savo ruožu, tegali remtis tik tikėjimu,
gyvenimu”. Todėl, tikėdamas, kad protas negali išspręsti jo intymios prob
lemos, Unamuno rašo romanus.
XIX šmt. mum davė psichologinį romaną. Ir neatsitiktinai, nes tai
buvo psichologizmo laikotarpis. Psichologinis romanas stengėsi smulkiai
išnarplioti savo personažų psichinį gyvenimą. Su lėtu pasitenkinimu jis
seka sielos būvius. Betkurio pobūdžio meilę, liūdesį, abejones, ambicijas,
pasibodėjimą gyvenimu — suprastus kaip jausmus. Skaitytojui parodoma
nuliūdusios, jausmų apimtos ar motiniškos meilės dominuojamos sielos
tikrovė.
Priešais tą kryptį mūsų laikais iškyla naujas romano tipas, kurio ryš
kiausią pavyzdį randame pas Unamuno. Tai yra kažkas, ką galima pava
dinti egzistenciniu romanu. Iš pirmo žvilgsnio matydami, kad visa vyksta
asmens viduje, kad jame tėra maža akcijos išorinių įvykių atžvilgiu, ga
lime jį suplakti su psichologiniu romanu. Bet geriau įsižiūrėję pamatysime,
kad reikalas eina apie visiškai skirtingus dalykus. Egzistenciniam romane
svarbiausia personažai, ne jų jausmai. Egzistencinis romanas yra gyveni45
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mo išraiška, ir tasai gyvenimas yra vieno asmens, vieno personažo. Todėl
Unamuno romanas yra neaprašomas, bet grynai atpasakojamas ir nėra
jame jausmų konfliktų, bet visad asmenybės problema. Jeigu yra meilė, ne
apykanta, liūdesys, pavydas — jie niekad nesti sąžinės būklėmis, bet bu
vimo būdais. Aistra Unamunui nėra jausrhas, jis ją supranta ir vaizduoja
kaip buvimo būdą. Aistringą būtybę jis vaizduoja ontologiniai; tai nėra
kažkas, kas žmogui nutinka, ką jis jam tikru momentu jaučia, bet tai, kuo
jis yra. „Pamačiau, kad toji mirtina neapykanta buvo mano siela”, sako
Joakinas Monegro, “Abel Sanchez” romano protogonistas, skausmingai su
sidurdamas su savim pačiu, kaip tasai, kuris pasiryžta nekęsti. Ką tai turi
bendra su neapykantos aprašymu, pavaizdavimu jos augimo ir parodymu
kaip ji pripildo sielą ir kaip ten susiduria su kitu jausmu?
Nei fiziniai ar biologiniai, nei psichiniai pradai neišsemia žmogaus;
greičiau jis prasideda tada kai nugrimsta į viso to dugną. Tada atsiranda
asmenybė, suteikianti prasmę biologiniam ar psichiniam gyvenimui ir juos
daro galimus. Į tą gilų sielos ar asmenybės sluogsnį, daug gilesnį už visus
jausmus, nusileidžia Unamuno romanas; todėl gali apčiuopti dramatinėje
ar pasakojamoje formoje buvimo paslaptį. Ir tuo besiremdamas, Unamuno
mažai tepaiso turinio, įvykių rezgimo. Jis nesidomi savo personažų atskirais
gyvenimo įvykiais, bet visu jų gyvenimu, jų pilnutiniu buvimu. O šis ne
turi kitos atomazgos kaip mirtis. Ir ji mus vėl atveda į didįjį klausimą.
Taigi Unamuno naudojasi romanu sukurti dvasiniams personažams su
istorija, kad galėtų apšviesti ir save pamatyti ir tuo būdu pergyventi žmo
gaus istoriją ir suprasti jos teisybę. Bet labiausia juo naudojasi tam, kad
išmėgintų didįjį bandymą, kuris negali pasikartoti ir todėl iškelia išlikimo
ar mirties problemą.
Iš tikrųjų, mirtis negali pasikartoti: mirštama vieną kartą, ir tai mir
ties faktui suteikia ypatingą reikšmę, sulygindama ją tik su gimimu; tačiau
šis nėra gimusiam joks aktas ar faktas; todėl mirtis yra kažkas absoliu
čiai vienintelė, nepalyginama. Ir įsidėmėkite, kad netgi galimas prisikėli
mas ar nemarumas, tariant, kad žmogus ir po mirties tebegyvena, nė kiek
nesumažina jos reikšmės. Žmonės laiko mirtį kažkuo būsimu, kažkuo, kas
dar neegzistuoja, nors jei ne šiuo, tai kitu metu gali įvykti. Ją pagreitinti,
priešingai, reiškia ją pamatyti ir išgyventi joje pačioje, dar žmogui tebe
gyvenant. Pagreitinti, aišku, įsivaizduojamai, nes negalima jos pergyventi.
Ir tam tinka romanas.
Unamuno romanuose beveik visad randame mirtį. Tai nereiškia, kad
juose mirtis yra išsprendimas tų tragiškų mazgų, kuriuos sumezga gyve
nimas, nei juo labiau, personažo buvimas. Ji yra paties romano įkūnijimas,
tai, kas suteikia pilną prasmę pasakojimui. Kiekviename savo romane Una
muno mėgina išgyventi mirtį, pereiti per ją, ją įsileisti, įeiti į jos ledinę
aplinką ir palikti, kad ją pamatytų, jau iš kitos pusės, kad pažiūrėtų atgal.
Unamuno buvo nuomonės, kad tik vaizduotė įgalina žmogų esminiai įsigi
linti į mirtį. Kad ją suprasti kaip mirtį, ne kaip praradimą, išvykimą, reikia
žiūrėti į ją mirusiojo akimis. Gyvam svetima mirtis yra netekimas.
Iš to kas buvo pasakyta matome, kad Unamuno įieško to, ką vadina
siela, to, kas suteikia prasmę pačiam gyvenimui, to, kas leidžia žmogui gy
venti ir būti tuo, kuo jis yra. “Tavo gyvenimas praeis, o tu paliksi”, viena
46
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proga jis rašo. Nes negana to, kas gyvenime įvyksta, nors tai būtų intymiau
sias ir giliausias jo dalykas. Unamuno mėgina įsiskverbti į asmenybės gel
mę; jam rūpinčios aistros, kurios sudaro jo romanų esmę, yra tos, kuriose
sprendžiamas asmenybės likimas. “Šv. Manuelyje kankinyje” yra troškimas
išgelbėti asmenybę išgelbstint kitus iš nevilties, suteikiant besimeldžian
tiems tikėjimą gyvenimu anapus, tačiau jam pačiam tuo netikint, bet no
rint tikėti juo ir tuo būdu įsiamžinti. “Ir priėjus tą vietą, kur sakoma tikiu
kūno prisikėlimą ir amžiną gyvenimą, don Manuelio balsas paskendo lyg
ežere, visų tikinčiųjų balse, nes jis buvo nutylęs”. Tylėjo, kad kiti už jį ti
kėtų ir svajotų esą nemarūs, o jis kartu su jais. Bet žiūrint iš esmės tai
yra pasigailėjimas, nors Unamuno jo nemini. Kitam romane, “Abel San
chez” tai yra Joakino Monegro neapykanta ar pavydas, kuris įtraukia ne
kenčiamąjį į pačią nekentėjo būtybę. Joakinui palikti vienam su savimi
reiškia atsidurti su kitu, su Abelių, tuo tarpu kai šis nemokėjo nekęsti,
taip gyveno pilnas savimi. Ir Joakinas sako: “Galvojau ar mirdamas nu
mirsiu su savo neapykanta; ar ji numirs su manimi, ar mane pergyvens;
galvojau ar neapykanta pergyvena neapkentėjus, ar tai yra kažkas esmin
ga ir kas persiduoda, ar tai yra siela, pati sielos esmė”.
Kaip matome, Unamuno prieina prie galinės tikrovės klausimo konk
retaus žmogaus, kuris gyvena ir miršta, prie asmenybės branduolio. Ir tą
branduolį pasiekia romano pagalba, kuris užtarnautai vadinamas egzisten
ciniu, arba dar geriau, asmeniniu, nes jis mum atskleidžia vidinę asmenybės
istoriją, žodžiu parodo žmogaus gyvenimą savo tiesoje.
Dabar palyginkime mistiką Unamuno su kitu garsiu ispanų rašyto
ju ir filosofu. Jose Ortega y Gasset (1883-1955). Ortega, priešingai Una
muno, yra grynai humaniško nusiteikimo. Jis žiūri į gyvenimą ir jį priima
tokį, koks jis savo tekančiam nepastovume ir laikinume yra, visiškai nesi
sielodamas amžinybe. “Išmokime, jis sako, gendantį daiktą labiau vertinti
už nenykstantį, virpantį gyvenimo kintamumą augščiau statyti už sche
matinę ir blyškią amžinybę. Būkime šios dienos žmonėmis: savo laiku
jaunuoliais, o paskui vaiduokliais ar šešėliais”. Todėl ir jo pažiūros į žmo
gų yra kitokios. Anot jo žmogus nėra kūnas, nes tai yra daiktas, jis nėra
nė siela, psichė, sąmonė ar dvasia, nes tai irgi yra daiktas. Žmogus nėra
joks daiktas, bet drama — jo gyvenimas, grynas ir universalus įvykis,
įvykstąs su kiekvienu mūsų ir kuriame, savo ruožtu, kiekvienas tėra įvykis.
Ortega parodė esant organinį vienumą tarp žmogaus ir jo pasaulio, jo
konkrečių aplinkybių. “Žmogus, jis rašo, neranda daiktų...
Jis teranda
grynas sunkenybes ir grynas lengvenybes gyventi”. “Tarp šitų galimumų
turiu pasirinkti. Vadinas esu laisvas. Bet... esu laisvas iš prievartos, esu
laisvas noriu ar nenoriu”. “Egzistuoti reiškia išgalvoti veiklos ir buvimo
projektus atsižvelgiant į aplinkybes”.
Tai, kas Unamunui yra pabaiga: žmogiškos tikrovės padidėjimas, Or
tegai yra pradžia: žmogiškoji tikrovė yra patsai gyvenimas, ar kiekvieno
mūsų gyvenimas, kuris tegali būti gyvenamas tik kiekvieno atskirai. Orte
ga dar stipriau pabrėžia žmogaus išvidinės istorijos svarbą nei Unamuno.
Todėl kai jis sako, kad žmogus yra istorija, jis tai supranta kaip žmogaus
išvidinę istoriją. Savo išvedžiojimus apie žmogų Ortega baigia sakydamas,
kad žmogus neturi kitokios prigimties kaip toji, kurią pats susikūrė.
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7

Trumpai susipažinę su Unamuno ir Ortegos pažiūromi į žmogų, da
bar žvilgterėkime kaip jaunųjų ispanų rašytojų kūryboje sprendžiama žmo
gaus problema.
Dabarties ispanų romane egzistencinis nerimas atsispindi pesimizmo,
kartėlio ir fatalumo gaidom. Anot ispanų kritiko Jose Mancisidor nevil
tis, sielvartas ir mirtis patapo privalomom ispanų rašytojų temom. Būdin
ga, kad romanai, pasirodę tarp 1940-1955 m. vaizduoja žmogaus egzisten
cinę problemą dažniausiai žiaurioje šviesoje, kraštutinėse situacijose. Vie
nas žymiausių mūsų dienų ispanų rašytojų, Jose Camilo Cela savo labiau
sia išgarsėjusiam romane “La Familia de Pascual Duarte” (1951) vaizduo
ja protogonistą gyvenantį nuolatiniam nerime ir vienumoje. Jis pats apie
save sako: “Tasai vargšas aš, tasai nelaimingas pralaimėjėlis, kuris tiek
maža užuojautos tamstoje ir visuomenėje tegali sukelti”. Toji protogonisto
nelaimė, tasai nerimas yra atsiradę iš jo šeimos, sudaro jo aplinkybę.
Pascualis Duarte yra jis ir jo aplinkybė, bet fatalinio pobūdžio aplinkybė,
neturint pasirinkimo galios. Štai kaip jis pasisako:... “Kadangi man negali
ma pasirinkti, kadangi jau — ir dar negimus — esame nulemti vieni į vie
ną pusę, o kiti į kitą, stengiaus prisiderinti prie to, kas man buvo paskirta,
kas buvo vienintelis būdas nenugrimsti neviltyje”.
Kitų rašytojų romanai yra persisunkę giliu sielvartu ir tasai jausmas
nudažo visą veikalą, be to, sudarydamas jo svarbiausią turinį, veikalo es
mę. Toks pav. yra Ricardo Fernandez de la Reguera “Cuando voy a morir
(Kada numirsiu) ir Manuel Delibes “La Sombra del cipres es alargada”
(Kipariso šešėlis yra nutysęs). Kituose romanuose, nors jie ir parašyti
toje pačioje nuotaikoje veikalo turinį sudaro ne tasai sielvartingas neri
mas, bet patsai pasakojimas vyksta toje nuotaikoje ir jis suteikia savo spal
vą ir ypatingą prasmę. Į šią grupę galima priskirti Jose Suarez Carreno
‘“Las Ultimas horas” (Paskutinės valandos) ir Carmen Laforet “Nada”
(Niekas). Juose pasireiškia skirtingas vaizdavimas besigilinant į tam tikrą
sielvarto rūšį, nors ši pastaroji juntama beveik kiekvieną akimirką.
Kiekvienoje tų grupių gyvenimo sielvartas vaizduojamas maždaug tie
sioginiai susijungęs su kraštutiniausiom situacijom.
Laisvo pasirinkimo
problema yra antroji tema šių dienų ispanų literatūroje.
Paanalizuokime vien tik tas grupes, kurios geriausia atspindi egzisten
cializmą romane.
Veikale “Kada numirsiu” aplinkuma ir tonas yra egzistencinio pobū
džio. Stipriai iškyla buvimo ir egzistavimo problema, ir ypatingai sunke
nybė, kuri iš to seka. Asmenybės formavimasis yra sunkus, svyruojąs ir
skausmingas. Matome polinkį į cinizmą ir begales tiesioginių užuominų,
aiškių ir įsakmių, į sielvartingą vidinę protogonisto tikrovę, kuri duoda jam
turinį, kuri įsiskverbia į visus smarkius puslapius šio veikalo, kuriame
vaizduojama beviltiška audringa meilė. Meilė yra sielvartas, nerimas, skaus
mas, kažkas būtina ir neišvengiama.
Įtempimas nuo pat pradžios su dideliu audringumu vis auga, bet ne
išeina iš patikimumo, natūralumo ribų, nepaisant situacijų kraštutinumo.
Štai ką sako šio romano protogonistas Aleksis: “Jeigu nesu buvęs iš tik
rųjų geras ir blogas, kas buvau aš, žmogus? Turiu šį kūną, turiu šį skaus
mą, šią sielą. Bet palikite man nuodėmę. Leiskite nusinešti iki mirties
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„Kernavės” tunto prekybos stalas II-oje Čikagos Kaziuko Mugėje. Trečioji iš kai
rės, tuntininkė sktn. H. Plaušinaitienė.

A. Gulbinsko nuotr.

slenksčio mano įprastinę povyzą. “Arba: “Gyvename tik refleksais ir mūsų
persikeitimas išimtinai pareina nuo aplinkybių”. Ir dar: “Mūsų pokalbiai
beveik visad būdavo atviri. Ir aš norėdavau žinoti ką ji galvoja apie eg
zistavimo problemą. Ką reiškia... meilė, gyvenimas, mirtis, tie trys žodžiai,
kurie yra sielvarto šaltinis”.
Manuel Delibes romane ,,Kipariso šešėlis yra ištįsęs” protogonistas gyvena sielvartaudamas dėl “kipariso juodo ir ištysusio šešėlio dusinan
čios globos”. Įkyri mirties idėja, toji “slankiojančios mirties baimė”, kuri
nieko bendra neturi su Unamuno susirūpinimu kai dėl asmenybės išlikimo,
nes čia reikalas eina apie svetimą mirtį, sudaro protogonisto pagrindinį
nerimą: “Mirti nėra bloga mirštančiam, bet yra baisu tam, kuris palieka
plaukioti vandens take, nubrėžtam kito, kęsdamas ilgą, išpampusį gyve
nimą, neturintį nė mažiausios naudos... Dabar dalykai pasikeitė, ir tiek,
kad aš bent žinojau jog iš dviejų vienas neišvengiamai turi palaidoti kitą”...
Ir dar: “Dabar mačiau, kad mirtis pripildė visą pasaulį savo viską naikinan
čia tuštuma”.
Mirus draugui, Pedro sako: ,,Esu pasiryžęs niekad nepriimti, nepaliesti
nieko, kas galėtų paveikti mano jausmus, nemylėti ir nebūti mylimas”.
Vienuma, sielvartingas atsiskyrimas, egzistencinės partirtys įgauna pas
Delibą ypatingą atspalvį. Tuo būdu pagrindinė Delibo mintis sutampa su
Senekos stoine nesidomėjimo, atsisakymo filosofija, turinčia gilias ispaniš
kas šaknis.
Laisvai galinčiam pasirinkti, bet atatinkamų aplinkybių varžomam žmo49
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gui egzistencinio pobūdžio romanu Delibes parodo panašią būklę ir taip ją
paaiškina: „Žmogus laisvai gali pasirinkti kelią, bet savo valia negali pa
keisti šviesos, kuri jam einant šviečia”. Ir atsidūręs priešais dilemą, tvirtina:
„Aš esu toks, koks esu; priešais mane atsivėrė du keliai: žengti ar susilai
kyti. Bolea buvo ėjimo šalininkas, o aš susilaikymo. Visa baigėsi čia. Ne
bebuvo galima toliau eiti”.
Antroje romanų grupėje randame pasakojimus, kurių epizodinė vertė,
atrodo, buvo svarbiausias autorių rūpestis, nors ir susiduriame su būdingu
egzistencinei literatūrai žodynu, kuris puikiai derinasi su aprašomųjų situ
acijų aplinka.
Jose Suarez Carreno romane „Paskutinės valandos” stipriai išryškina
ma personažų rezignacija, neviltis, vienuma, šito gyvenimo nenaudingumas
ii absurdiškumas.
Tad darant išvadas galima tvirtinti, kad egzistencinis sielvartas ir lais
vo pasirinkimo problema yra dvi temos labiausia pasireiškiančios šių dienų
ispanų egzistenciniam romane. Kitos temos, kaip pav. mirties, eina kaip
pridėčkas prie pirmos ar antros. Mūsų laikais metafiziniai klausimai plačiai
įsiskverbė į romaną. Šiandieną metafizika pakeitė tai, ką anksčiau reiškė
nuotykis, o vėliau istorija, o mum artimesniais laikais psichologija. Nuo to
laiko kai žmogaus likimas buvo įtrauktas į draudžiamųjų dalykų sąrašą ir
buvo pradėtas diskutuoti, metafizika susijungė su nuotykiu ir su žmogaus
nelaimingu likimu. Dabartinis romanas mum rodo žmogų kaip tik tuo le
miamu momentu kada jis nori pereiti iš nepakenčiamos vienumos, į kurią
buvo nustumtas, į trascendentinę solidarumo ir vilties tikrovę. Su kieta ir
žiauria tikrove, kokią sukūrė romanas, jungiasi augštesnė valia išryškinti
egzistenciją, atrasti tiesas, esančias augščiau betkurios patirties. Todėl mū
sų laikų romanas visiškai nepanašus į kitų laikų. Naujasis romanas norė
damas išlikti, turėjo išrasti arba tikriau prisitaikinti prie žmogaus asmeni
nės būklės, atatinkama proza. Labai dažnai dabar knyga tėra monologas.
Jį galima pavadinti apmąstymų ar lyriniu monologu, monologu liudijimu.
Tuo būdu romanas patampa grynu monologu. Pradėdami skaityti romaną
mes patiriame dalyvaują būties liudijime protogonisto, kuris nešūkauja, ne
galvoja, nesigaili, bet monotoniškai, dokumentiškai išsako būklę, kurioje at
sidūrė. Matome, kad tai balsas žmogus, kuris jaučiasi pražuvęs, kuris be
veik nebeturi jėgų atsistoti, ir kurį Dievas jau pasmerkė. Bet taip pat turime
pripažinti, kad iš to niekingo ir pavargusio balso mum turi ateiti nauja gy
venimo prasmė.

šaltiniai:
CESAR BORJA: Libros y Autores contemporaneos, Madrid, 1935.
D. PEREZ MINIK: Novelistas espanoles de los siglos XIX y XX, Madrid
1957.
JULIAN MARIAS: Filosofia actual y Existencialismo en Espana, Madrid, 1955.
O. P. FERRER: La Literatūra espanola tremendista. Revista Hispanica Mo
derną, 1956, XXII.
J. MANCISIDOR: La literatūra espanola bajo ei signo de Franco. Cuadernos
Americanos 1952, LXIII, 3.
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APIE AKTUALIUS VEIDRODŽIUS

Edvardas Kaminskas

Vakarais, kada sėdžiu su Tavimi, negaliu nekalbėti apie mintis. Man
atrodo, yra ypatingai svarbu turėti mintis ir apie jas kalbėti. Ypač šiame
amžiuje. Esu įsitikinęs šio amžiaus kolosaliniu mastu. Jo problemos yra
kolosalinės, jis sprendiža jas mastu be precedento, veiksmus jo teisti rei
kia neturimo dydžio matų. O visą jį suprasti prašoka ne tik pajėgas, bet ir
ambicijas.
O vistik mes jame gyvename, sąmoningai ar nesąmoningai esame jo
dalis, turėtume bandyti jį suprasti. Nuo kažkur reikėtų pradėti. Siūlau:
nuo savęs.
Dėkojame už dovaną užmiršti. Su atodūsiu tariam, ji išlaiko mus
nuo beprotybės.
Bet, palauk, leisk sutrukdyti. Kažkas kažkur netaip skamba. Nežmo
niška atrodo. Užmiršti, užmiršti?! Šios dienos kryžių vakare padėti ir
jį užmiršti? Naują iš ryto imti? Teleologiniai kalbant, kam gi dovana suprasti
buvo duota? Kažkoks absurdas?
Man rodos, yra prisimintini dalykai. Juos turime prisiminti. Atgal, at
gal. Pradėkime skaičiuoti savas dienas. Kiekvienas sau. Bet visų mūs at
minimai kažkuriuos įvykius bendrus turi — labai svarbius. Pavyzdžiui
pradėkime nuo pačių paprasčiausių — nuo labai aiškiai kiekvieno maty
tų, suprastų, atjaustų.
Po to, kai Laisvės Alėjoj itališkus ledus valgėm, atrodė, kad keliai
iš pragaro atsidarė ir viskas pradėjo važiuoti velniop. Ir visai be intencijų
tapome liudininkai dvidešimtojo amžiaus svarbių įvykių.
Akyvaizdiniai
liudininkai. Mes liudijom smurtą, nelaisvę, vergiją, nužmoginimą, bepro
tiškos jėgos siautėjimą, o mūsų akyse vyko žudynės kolosaliniu mastu.
Mes — masinių, įvykusių, bevykstančių ir tikriausiai įvyksiančių žudynių
liudininkai. Žudynių ne nepažįstamų, asmeniškai nesvarbių žmonių, bet
savųjų. Lyg geneologijos medis kraujo lapais būtų nusidažęs. Tai svarbu
ir prisimintina.
Kaip reaguojame į visa tai? Ką galvojame, sakome, darome?
Pirma reakcija šio siaubo akyvaizdoje (gimnazistai ir psichiatrai ter
minologijoje sutinka, skiriasi tik kirčiavimas) — fuga. Ją irgi liudyti ga
lime. Pasiskelbk nesąs šio amžiaus žmogus ir atvirai atsisakąs kaltės už
jo darbus. Tavo idėjos ne šio amžiaus idėjos, siekimai ne šio amžiaus,
veiksmai ne šio amžiaus, Tu afirmuoji savo, vienintelio, proto sveikumą,
paskelbti pasaulio beprotystę ir ruošiesi Pietų Pacifike ar šiaip nuošaliam

* Red. pastaba. Šis straipsnis yra diskusinis. Laukiame daugiau pasisakymų šiuo
H laušimu.
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kampe praleisti likusias dienas taikoj ir izoliacijoj. Yra kitas variantas —
tai tas pat minus intelektą. Nepaskelbti nieko; iš vis nieko nesakai Nusto
ji kalbėt ir kitų klausyt. Nustoji domėtis, nustoji galvot, su laiku ateina
užmirštis ir bandai gyvent kaip pilietis užmiesty, kuris gimė, gyveno ir
mirė ir kuriam nieko minėtino neįvyko. Diena tada stums dieną ir tikiesi,
kad net užmirš ant Tavo antkapio Gustaičio žodžius iškalt.
Antrą reakciją Camus pavadino tragiškuoju diletantizmu.
Kažkaip
man rodos, čia susėda politikai ir lošia nepabaigiamai šachmatais. Kal
bant apie diletantus man mintin aiškiausiai atsistoja Jasperso aprašymai
“visuomenės veikėjo — vado” ir “sofisto”. Tai lyg akrobatai, padaryti iš
kramtomos gumos, kurie amžinai blefuoja; čia puola, čia traukiasi, čia
išsiplečia į grėstančius galiūnus ,čia susitraukia į taiką mylinčius kaimie
čius, čia lipšniai prilimpa, ča vaidina Budą; jie viską sako ir tuo pačiu
viską nutyli pagal aplinkybes. Tragizmas parodo savo veidą, kai supran
ti, kad šachmatų figūros yra žmonės, kad kiekviena nukirstoji pasrūva
krauju — Michailovo partizanų, Vengrijos laisvės kovotojų, Poznanės dar
bininkų, mūsų miško brolių — vis tai nukirstos šachmatų figūros. Diletan
tai yra įvairių laipsnių. Jasperso vaizdūs tipai supilkėją į žmones be vilties
ar pasitikėjimo, kurie blefuoja savoj pozicijoj bandydami išvengt drąses
nės minties, sumanesnio plano, ryžtingo žygio. Jie visad tik atrodo, bet
niekad nėra.
Trečia reakcija. Turi būti trečia! Jei dar nesi formulavęs jos, turi!
Matai, supranti kas vyksta. Jauti skausmą širdy; bandai pasmerkti ir ieš
kai argumentų; nutari pasipriešint; ne kaip diletantas — turi tikslą, suieškai
efektingiausias priemones, pagaliau išeini į kovą. Camus pesimistiškai pa
stebi, kad išvystydami ir šią trečiąją reakciją, neturėdami jokių augštesnių
idealų, mes siekiame tik veiksmo efektingumo. Kuo mes efektingesni, tuo
mes stipresni, tuo mes laimime, tuo kartojasi “jėga yra tiesa” ir “tikslas
pateisina priemones” ir žudynių ratas tebesisuka.
Šis pavyzdys priverčia mus eiti toliau. Mes esame priversti kalbėti
jau apie mažiau aiškius dalykus: kodėl nedera žudyt, laisvę atimt, nužmogint; toliau — kodėl tas yra neteisinga, nemoralu; toliau — kas yra tiesa
ir etika; toliau — kas yra blogis ir gėris; Dievas ir absurdas? Kas mes,
kam mes, ką mes į tai ir į tai ir į tai?
Paėmei savo gyvenimo raidą, klausei klausimus nuosekliai ir ieškojai
atsakymų. Pasitikiu Tavimi, radai kai kuriuos ir daug kas, kas buvo mo
kintas! ir pusiau suprasta ir atrodė tada labai teoretiškai — visai “negyve
nimiškai” — pasidarė mirties ir gyvybės svarbos dalykai. Tų dalykų, tų
Tavo pagrindinių kelrodžių, kuriuos Tu pripažinai tikrais, kolekcija —
Tavo ideologija.
Yra keletas pavojų.
Man rodos, būtų didžiausia nelaimė, jei surašęs savo ideologiją, užra
kintum ją stalčiuje. Aišku, ji nustotų augt. Jeigu Tu išsikeltum į užmiestį,
pradėtum augint narcizus ir užmirštum, kas anapus tvoros dedasi, būtu
mėt abu lygūs — pavadinsim, neužauga su savo neužauga ideologija. Tuo
tarpu, jeigu Tu toliau atvirom akim gyventum ir, pasitikėdamas, kad Tavo
vieną dieną suformuoti principai galioja iki gyvos galvos, spręstum visus
iki vieno klausimus pasenusia savo ideologijos laida. Manau reikėtų jus
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pavadinti Patu ir Patašonu. Savotiškai būtum panašus į žmones, kuriem
ideologija iš anksto surašyta ir atspausdinta — jų atsakymai yra automa
tinis procesas. Tereikia problemą įstatyti į kategoriją ir iššauna atsaky
mas. Nenorėčiau sakyt, kad tai neefektingi žmonės — atvirkščiai dažniau
siai, bet jie arba nepajėgūs galvot arba piktnaudoja savo talentus vaidinda
mi papūgas. Tiesa, jei Tau ta nelaimė atsitiktų, galiu pranašaut, kad tik
riausiai draugai toliau vadintų Tave „ideologu”, Tu pūstum neaiškius burbu
lus apie, pvz., genocido eskatologinę kritiką ir, gyvendamas užmiesty, bū
tum puikus diletantas.
Iš kitos pusės, nelinkėčiau Tau nei ,,požeminio žmogaus” likimo. Ne
norėčiau, kad liktum amžinas dialektikas, kiekvienai minčiai, kiekvienam
jausmui randąs priešingybę, analizuojąs iki pirmykščių principų, kurie vis
Tau iš rankų išsprūstų. Nenorėčiau, kad galų gale nepajėgtum padaryti nei
vieno valingo nutarimo ir elgtumeis tik iš momentinio impulso.
Kažkur tarp užrakintos principų sistemos obskūrantizmo ir nesibai
giančios dialektikos bejėgiškumo guli funkcionalus įrankis — Tavo pa
saulėžiūra. Ją turi vartoti; tai vienintelė jos paskirtis — būti vartojama;
vartojimas ją padarys žmogišką, gyvenimišką, jai bus nuolat pastatomas
tikrovės egzaminas; ji keisis, bet niekad netaps nežemiška fantazija.
Užsirūkyk antrą pypkę ir kalbėsim toliau.
Čia bus sunkiau. Bet yra beveik lygiai svarbu, kad pradėję aiškintis
kas yra asmeninė ideologija - pasaulėžiūra ir kas žmogus - ideologas, pra
dėtum aiškintis apie ideologinius sambūrius, sąjungas, korporacijas ar kaip
jas vadinsi. Aš nieko nenoriu užgaudinėt, o mažų mažiausiai politinę po
lemiką varyt šiuo klausimu.
Atspėsi, kad nepaisysiu vardų. Šis amžius pripratęs su “nom de guerre”
vaikštinėt. Jei mada respublikonais ir radikalais būt, kaip Prancūzijoj, tai
visi kuo radikaliausiai respublikonais vadinasi, nors ir užkietėję konserva
toriai būtų; ar jei mada ideologinėmis organizacijomis vadintis, tai tas at
liekama nepaisant, kad niekas iš narių net tuščią burną neaušina ideologi
niais klausimais. Tas ne taip blogai būtų, jei nebūtų klaidinami žmonės, o
ypač patys nariai (tiek pieškos, tiek vadai).
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Dabar, tad, prieiname prie sunkaus loginės chirurgijos klausimo. Kaip
nuspręsim, susidarę tam tikrą ideologinės organizacijos konceptą, kuri iš
jų yra tikrai tokia, kuri tiktai blefuoja (nieko piktą negalvodama)? Būsi
me arbitrarai ir patieksime savd reikalavimus. Gal klysime, bet bandysime.
Aš vėl pradėsiu kalbėt nuo apačios — nuo nario. Nes labai skaudžiai išgy
venus, kad žmonės naudojami kaip masė, užmirštant kad tai nesuskaičiuoti,
užmiršti, nesuprasti individai, kurie nėra ryžių grūdai ar karkvabaliai.
Pirmiausia, tad, ideologinės organizacijos turėtų būti sambūriai ideo
loginiai nusiteikusių žmonių (kaip juos apibrėžėm pradžioj vakaro). Antra,
juos turėtų rišti koki nors bendrai pripažįstami pagrindiniai nusistatymai,
fpanašūs kertiniai ideologijos punktai). Trečia, organizacijos dvasia, rū
pesčiai ir veikla turėtų reflektuoti šiuos nusistatymus. Paskutinysis yra
aukščiausios svarbos dalykas. Jei manai, kad užtenka organizacijai pa
siskelbti turinčią tuos ir tuos principus ir po to toliau girą gert, tai klysti.
Sakiau, turi būti ideologinė dvasia — žmonės turi elgtis lyg turį asmeni
nę ideologiją, jie turi sielotis praeitimi, dabartimi ir ateitim, jie turi ieškoti
atsakymų į savus ir bendrus klausimus ir galop jie turi veikti bendrai,
iie turi reaguoti bendrai į tai kas jiems rūpestį kelia. Tik tada gal Camus ko
mentaras nebus pesimistiškas, kada, “turėdami aukštesnius idealus”, veik
sime efektingiausiai!
*
Be abejo, žinojai, kai kalbėjau ne dėl to, kad norėjau būti pedantu ir
suformuluoti tokias savaime aiškias formules.
Negalėjau nekalbėt su Tavim sėdėdamas, nes esame skautai akademi
kai ir ideologinės organizacijos Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai ir lai
kau šiuos klausimus mums aktualiais. Mes esame ideologinio sambūrio
nariai ir nenorime klysti nei blefuot, todėl skaitau, kad yra laikas pavie
niui akademikui ir visam sąjūdžiui pažvelgt į veidrodį!
Kadangi nesu jokioj valdyboj ir neturiu sąrašų ir beto stačiai bijočiau
žmones klasifikuot ideologais ir ne-ideologais, negaliu Tau pasakyt: “Tu
rime 50 ideologų, 50 diletantų, 100 dėjusių fuga nuo visų šių klausimų,
ir 200 gražių merginų. Suvedus buhalteriją, išeina kad esame “X” organi
zacija !”
Palauk, čia nesibaigia analizė, nesijuok; paimsim iš kito galo — pa
gal antrą kriterijų.
Ach taip, sakai, čia prieš mus stovi aiškus ir neabejotinas atsakymas.
Mus visus aiškiai riša nuo mažų dienų “Dievui, Tėvynei ir Artimui!” Ir
betkoks skeptikas pripažins, kad tai tikrai labai solidna ideologija. Vienok,
ir Tu ir aš ir daug kitų kuriuos pažįstu turėjo tokių neaiškių nemalonių sun
kumų su ta “pilna ideologija”. Kaip- tai lyg būtų sunku pirštą uždėt ant
skaudamos vietos, o žinai kad skauda. Rodos, lyg ta ideologija turėtų ką
nors daryt, o nedaro; turėtų inspiruot minčiai, darbui, kovai, bet pakarto
jus tą šūkį 50 kartų, prieš akis tebestovi enigmatiškas nulis. Pagaliau iš
desperacijos vieni nutaria, kad tai iš vis ne ideologija, o kiti iškilmingai
ir labai pagarbiai intymuoja, kad tai ideologija kokios pasaulis neregėjo,
kuri yra tokia(!) pilna ir tokia plati, kad teturim ją tik linksniuot ir džiaug
tis. Aišku, jie prideda, jos platumas pritraukia visus žmones (išskyrus be
dievius ir ateitininkus), o jos pilnumas taip visus patenkina, kad nėra nei
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jokių ideologinių vidinių kovų (jie daleidžia, kad viena nelaiminga išvada
šio “pilnumo ir platumos” ta, kad nėra akstino nei minčiai, nei darbui).
Prisipažinsiu, kad buvau ir vienos ir kitos teorijos apaštalas. Bet ne
patenkintas pagaliau įsitikinau, kad į ideologiją kaip į dalyką iš viso netaip žiūrėta buvo.
Vaikui, jaunuoliui duoti “Dievui Tėvynei, Artimui” yra pedagoginiai
teisingas dalykas. Bet suaugusiam studentui, kurio jau visos nervų ląste
lės veikia, kuris mokosi nuosekliai galvot, statyt savo pasaulio supratimą,
vartot savo kritiškąją galią atskirti tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio, blefą
nuo realybės? Patiekti jam savarankiškai neprieitą, neišgydytą, nesupras
tą formulę ir tikėtis, kad ji jame kibirkštį įžiebs? Iš viso, kad bet kokia idė
jinė formulė kibirkštį įžiebtų! Duosiu pavyzdį. Paimkim savo draugus, ku
rie skelbiasi nesą ideologai. Kiek Santara per pustuzinį metų, bandydama
apibrėžti savo ideologiją, sukėlė ideologinių audrų! Kiek jie prikalbėjo
(tiesos ir nonsensu) apie laisvę, toleranciją, individą ir t. t. Pagaliau, at
rodo, jie rimtai definuos savo ideologiją. Daleiskim antras formulę, kuri
gerai susumuotų jų interesus, pvz. “Tautinis Liberalizmas ir Atsakingas
Individualizmas!”. Cha, spėk koks efektas tokios tabletės būtų? Užmuštų
organizacijos dvasią greičiau negu metilis.*
* Tuo jokiu būdu nenoriu pasakyti, kad Santaros rūpesčiai neaktua
lūs. Atvirkščiai, jais dalinuosi ir jiems daug respekto turiu. Tik tikiu, kad
tiktai iš gyvenimo įvykių, dabarties minčių ateis betkoks gilesnis įžvelgimas
į mūsų pasaulį, ne iš abstrakčių šūkių.

Mes pradedam apie ideologiją kalbėt ne iš to galo. Ką į vėliavas įrašom tai yra jau gan patikimai išbandyti poliai. Yra pats lengviausias daly
kas paimt tą ką Tu labiausiai tiki ir abstraktuot į patogią formulę „Dievui,
Tėvynei ir Artimui”. Bet prieš visa tai — tai gyvenimas, tai ieškojimas,
tai sielojimasis, tai mintis ,tai filosofinis pastatas, tai išplaukiąs gyvenimo
kodas. Tai jau individualinis reikalas, tai yra dėl ko ieškoma bendraminčių,
tai dėl ko buriamasi, tai dėl ko bendrai veikiama!
Trumpas žodis apie trečią kriterijų.
Kaip svarbu yra kalbėti apie neapčiuopiamus, bet taip aiškius daly55
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lose viskas buvo palikta dievaičiui “fun” viešpatauti. Visi naudojosi pilna
laisve tikėdami, kad tuo būdu vaikai atsigaus nuo įtempto miesto gyvenimo
ir patys save išauklės. Tiesa, dažnai šis variantas užmaskuodavo pačių va
dovų nenorą ar nesugebėjimą ką nors rimtesnio suorganizuoti, o kartais ir
baimę susilaukti nenugalimo pasipriešinimo iš stovyklautojų pusės bent
kokiems bandymams šią laisvę apriboti.
Abi suminėtos stovyklos pristato mums dvi kraštutines auklėjimo te
orijas: tradicinę ir pilnos individo laisvės. Tradicinė teorija remiasi prielaida,
kad gyvenimas yra tam tikros nekvestionuojamos vertybės, kurios turi būti
išsaugotos ir perduotos nepakeistos iš kartos į kartą. Ši teorija remiasi mo
kyklos, mokytojo, bažnyčios, tėvų autoritetu. Bet koks nukrypimas nuo rei
kalaujamų elgsenų traktuojamas kaip herezija, nepaklusnumas. Beaugančiam
duodamos aiškios instrukcijos, o jų nepaklausius individas yra autoritetų
baudžiamas, gi įvykdžius — atlyginamas. Šiuo būdu asmuo išmokomas pripa
žinti autoritetus ir jų įsakymus neklausinėjant aklai vykdyti.
Pilnos individo laisvės auklėjimo sistema duoda beaugančiam pilną
laisvę tikėdama, kad individas tuo būdu pats save atras ir nevaržomas ga
lės visus savo gabumus išreikšti bei atrasti. Čia ypatingai pabrėžiamas gy
venimo džiaugsmo išgyvenimas ir savęs atradimas. Socialinė asmens atsa
komybė sumažinama, ir asmuo nepratinamas galvoti apie savo veiksmų pa
sekmes.
Abi šios teorijos atmestinos, kaip neišlaikančios gyvenimo egzaminų.
Žmogus, jo apraiškos, socialinio bendravimo formos, kosminė aplinka nuolat
keičiasi. Net ir toje pačioje bendruomenėje gyveną žmonės skiriasi savo fi
ziologija bei psichologija. Todėl nė viena vertybių sistema nėra visiems pil
nai patenkinama. Žmogaus atsiekimai yra jo praeities elgsenų išdava, todėl
mes — patyrę suaugusieji — negalime būti pasyvūs stebėtojai jaunimo da
romų klaidų. Turime stengtis asmenį išauklėti taip, kad jis sugebėtų kritiš
kai vertinti savo elgsenas ir turėtų pergyvenimų išdavas naudoti ateities
keliams brėžti prisimindamas, kad šiame, nuolat besikeičiančiame pasauly
je, nė viena socialinio gyvenimo taisyklė nėra nei pastovi nei amžina. Tuo
būdu ir auklėtojas nėra įsakinėtojas, bet pergyvenimų teikėjas ir padedąs
jaunesniajam, auklėjamajam suprasti įspūdžių prasmę. Ši auklėjimo sistema,
bekurianti gyvenimą iš kritiško įspūdžio įvertinimo, vadinama kūrybingoji.
Tikimasi, kad šia sistema išauklėtas žmogus ieškos didėjančio gyvenimo ir
visatos supratimo, jaus didėjantį savo ir kitų vertingumo pajautimą ir so
cialinio atsakingumo jausmą, jaus didėjantį įvertinimą ir supratimą savosios
socialės grupės pergyvenimų (tradicijų, kalbos, istorijos, emocijų ir kt.).
Kūrybingasis auklėjimas, pripažindamas išorinių atlyginimų nepastovu
mą, skatina vidinę asmeninę motyvaciją — pabrėždamas patį pergyvenimą,
kaip reikšmingą priemonę, padedančią suprasti pasaulį, o veiksmą, kaip prie
monę pagerinti gyvenamą aplinką. Tuo būdu asmuo pratinamas eiti savo
keliu be išorinių skatinimų, kai tuo tarpu tradicinėje sistemoje išauklėtasis,
atmetus išorinį atlyginimą bei bausmę, praranda motivaciją. Stovyklose daž
nai girdimas klausimas: “O taškų už tai ar gausim?’ yra toks tradicinio
auklėjimo reiškinys.
Motivacijos laipsnis bei kryptis apsprendžiama atsakomybės jausmo —
dvasinio subrendimo. Todėl ir atlyginimas turi auklėjime savo vietą. Berniu57
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kas, kuris jau iš namų yra tvarkingas ir švarus, nereikalaus paskatinimo iš
valyti savo palapinę, bet skautukas, kuris yra į tvarką neįpratęs susitvar
kys su malonumu, jei visa tai bus pristatyta kaip žaidimas ir bus teikiama
mažiukė dovanėlė. Tai vartojant, tenka viltis dažnai nepagrįstai, kad šis ber
niukas, pasiekęs tam tikrą amžių ir sąmoningai perpratęs reikalingumą, pats
neraginamas susitvarkys apie save. Tačiau, naudojant atlyginimą, prisimin
tina, kad geras atlyginimas yra toks, kuris atsiekiamas nuolatiniu darbu.
Bet koks pastovus pripažinimas - atlyginimas, suteiktas asmeniui už vien
kartinį elgesį, dažnai tokį asmenį padaro besiilsinčiu ant laurų tipu.
Kūrybingasis auklėjimas naudoti yra sunkiau kaip tradicinis. Sunkiau
todėl, nes tenka funkcionuoti tarp žmonių, kurie yra pripratę būti komanduo
jami, atlyginami, baudžiami. Tuo pačiu ir auklėtojai, kurie yra persiėmę
moralisto, nekvestionuojamo autoriteto rolėmis, nepajėgia suteikti jaunes
niajam prasmingų, kūrybingų, pamokančių pergyvenimų. Kūrybingas auk
lėjimas reikalauja daugiau pasiruošimo, planavimo, priežiūros ir aiškios
krypties turėjimo iš vadovo. Šis auklėjimas neduoda taip greitai išoriniai
matomų rezultatų. O šie išoriniai rezultatai stovyklose, ruošiamose pasiro
dymo - reprezentacijos tikslais, yra tokie svarbūs. Tokiu atveju pasi
puošimai, reprezentaciniai laužai, uniformos, išorinė drausmė pasidaro svar
biausiomis stovyklos apraiškomis. Šios apraiškos dažnai pasiekiamos gra
sinimu, perdėtu lenktyniavimu, baudomis - atlyginimais.Čia užmirštama, kad
stovyklos tikslas yra auklėti individą — visa kita tarnauja tik šiam tikslui.
Praktiškai neįmanoma staiga pereiti iš vieno metodo į kitą. Tenka pra
dėti priprastais metodais ir juos pamažėli keisti. Tačiau tikslas lieka tas
pats — Sąmoningas Žmogus. Tad stovyklos tikslas yra sukurti aplinką, ku
rioje berniukas: jaučiasi esąs aktyvus, kooperuojąs, patenkintas, atsakingas,
save bevaldančios mažos bendruomenės narys, gyvenąs pagal skautiškuosius
įstatus, išmoksta pažinti ir vertinti gamtą ir mokosi joje patogiai, savaran
kiškai gyventi, lavina savo dvasines ir fizines galias, turi progos ir daly
vauja savo pasirinktuose užsiėmimuose, turi savo laisvalaikio.
Stovykloje nesitikėkime įvykdyti stebuklų. Dvi ar trys savaitės — per
trumpas laikas, kad padarius ilgiau užsitęsiančius pakeitimus berniukų būde
ar nuotaikose. Tačiau, kiekvienu atveju, mažos ir izoliuotos stovyklos tinka
auklėjimui daug geriau kaip didelės. Mažoje stovykloje individas lengviau
pasiekiamas ir jo pergyvenimai labiau kontroliuojami.

VADOVAS IR GRUPĖ
Vadovas yra asmuo, kuris pastoviai įkvepia pasitikėjimo kituose ir kurio
įtakoje individai elgiasi ir galvoja taip kaip jis nori. Jis pasižymi pastabumu,
iškalbingumu, savimi pasitikėjimu, kitų dominavimu, inteligencija, kūrybin
gumu, pamėgimu su kitais bendrauti. Tačiau nors vadovas savo asmeninė
mis savybėmis ir pranašesnis už kitus grupės narius, tai dar nereiškia, kad
jis yra tik vieno specifinio tipo individas.
Vadovas nėra grupės populiariausias asmuo. Veik kiekvienoje grupėje
yra du vadovaujantieji asmens; vadovas — kuris nustato tikslus ir padeda
juos grupei atsiekti, ir nuotaikos vedėjas - linksmintojas. Šis paskutinysis
yra grupės mėgstamiausias narys. Retas kuris iš vadovų pajėgia šias abi
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roles dėl jų skirtingų funkcijų atlikti. Grupės darbingai moralei palaikyti
yra būtina, kad šie abudu asmenys vienas kito pozicijų nepažeistų.
Vadovas turi pažinti ir taikytis prie vadovaujamųjų įsitikinimų, vilčių,
tikslų. Žmonės yra socialūs. Jie nori priklausyti grupei, kurioje jie būtų pri
imami, vertinami; kur jie jaustųsi saugiai, patogiai. Jie priklausą kuriai nors
grupei, kadangi juos kas nors riša su šia grupe, jie gauna iš šios grupės tai
ko jie niekur kitur neranda. Tad geras vadovas skatina visa tai kas paskirų
individų ryšius su grupe tamprina ir kuria jaukią, darnią grupės nuotaiką.
Todėl ir bet kokie tyčiojimaisi, aštrios replikos paskirų narių adresu netole
ruotinos. Narių pastangos, darbai, problemos turi rasti teigiamą atgarsį va
dove. Beesant pastabiam paskiriems individams pastebimi jų užslėpti ta
lentai. Juos išnaudojant pasiekiamas didžiausias grupės efektyvumas. Asmens
socialių reikalavimų patenkinimas grupėje gali būti toks pilnutinis, kad na
rys jaučiasi svetimas bet kurioje kitoje žmonių bendruomenėje ir užsidaro
tik šioje savo grupėje. Mes, tremtiniai, šią stadiją išgyvenome tik atvykus
į šį kraštą.
Kiekvienas grupės narys tik tada jaučiasi esąs asmeniškai atsakingas
už sprendimų vykdymą bei tikslų siekimą, kai jis jaučia kad visa tai jį as
meniškai liečia ir kai jis dalyvauja sprendimų - tikslų formulavime. Tad va
dovas skatina asmenišką narių domėjimąsi grupės problemomis ir sudaro
sąlygas nariams problemų sprendimuose dalyvauti. Kadangi narių laikas ir
energija yra riboti, todėl geras vadovas stengiasi narių energijas taupyti
ir kreipti jas į grupei svarbių problemų sprendimą. Dažnai galima pasimes
ti smulkmenose, kuriose narių energija yra nenaudingai išblaškoma.
Šiandien mes žinome, kad problemas beprendžiant didesniame žmonių
ratelyje yra pastebimos trys stadijos. Pirmojoje visi stato klausimus, klausia
ir kalba. Tuo metu surenkama krūva faktų — nuomonių. Antrojoje dalyje
bandomos daryti plačios išvados mažai ką turinčios bendro su specifine, re
alia problema. Ir tik trečiojoje dalyje pradedami siūlyti konkretūs pasiūly
mai ir daromi sprendimai. Net ir geras, teisingas sprendimas nesusilaukia pri
tarimo, jei jis yra pasiūlomas kai nariai dar nėra pasiekę realių sprendimų
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stadijos. Tad ir vadovui turinčiam aiškų, teisingą sprendimą ir norinčiam
sulaukti narių pritarimo bei paramos tenka kantriai palaukti iki trečiosios
stadijos. Daug neaiškumų sukelia nesugebėjimas skirti jausmus - nuomones
nuo faktų. Jausmai bei nuomonės yra sunkiai pakeičiami nors jie ir neatitin
ka gyvenimo faktams. Jausmam įsiliepsnojus tenka atsisakyti nuo betkokio
sprendimų darymo, nes jie vėliau gyvenimo faktų šviesoje pasirodo netei
singi. Todėl ir vadovas neturėtų daryti sprendimų įsikarščiavęs, susijaudi
nęs, įpykęs. Gera tuomet pagalvoti, kaip visos aplinkybės ir sprendimai at
rodys po metų laiko. Darant bent kokius pakeitimus grupėje, stovykloje nau
dinga visus iš anksto su jais supažindinti, pripratinti, o dar geriau juos as
meniškai įtraukti į planavimą.

Skirtingos situacijos bei žmonių grupės reikalauja skirtingų vadovo sa
vybių ir jas pabrėžia. Panašiai ir skirtingi grupės nariai reikalauja iš va
dovo skirtingų vaidmenų. Vieniems jis yra dalyko žinovas; kitiems jis už
ima tėvo vietą; tretiems jis yra planuotojas - besirūpinąs jų bėdomis ir
r.uimąs nuo jų pečių visus rūpesčius; ketvirtieji jį imituodami, su juo identifikuodamiesi bando surasti savąją vietą gyvenime. Vadovas taipogi savo
grupės nariams dažnai yra: grupės atstovautojas, teisėjas, grupės simbolis,
ideologas, pavyzdžio davėjas ir labai dažnai „atlaidų ožys”, ant kurio išlie
jamas susikaupęs pyktis, agresija. Niekada negalima visų ir visada paten
kinti tačiau vadovaujamųjų - vadovų santykiavimas turi patenkinti didžiu
mą abiejų pusių reikalavimų, kad išlaikius šį santykį.
Neorganizuotoje grupėje vadovas tevadovauja tesiremdamas savo asme
niniu prestižu. Organizacinėje struktūroje vadovo užimama pozicija jam su
teikia galias kuriomis pasiremdamas jis gali' vadovaujamuosius priversti nu
silenkti jo valiai. Tačiau saugok, Viešpatie, stovyklą nuo vadovo, kuris vien
tik policinėmis priemonėmis tesiruošia vadovauti. Greitai jis lieka generolu
be kareivių.
Organizacinė struktūra vadovą pastato nesuderinamų reikalavimų kryž
kelėje. Grupės nariai vadove mato jų tikslų pildytoją, vilčių realizuotoją. Jie
vertina vadovo socialų jautrumą jiems, jo asmenišką bendravimą su jais,
kreipimą dėmesio į juos ir į*jų problemas. Aukštesnėse organizacinėse pozi
cijose stovį vadovai reikalauja iš žemiau stovinčiojo vadovo, kad jis vadovau
jamųjų tarpe palaikytų discipliną - užkirsdamas kelią įvairiems narių norams
nesuderinamiems su organizacine struktūra; laikytųsi be nukrypimų duotų
instrukcijų ir pildytų iš aukščiau statomus reikalavimus. Grupės narių užsigeidimai, atsimušdami į vadovo statomus reikalavimus, iššaukia paski
ruose asmenyse pyktį ir nepasitenkinimą. Tokiose aplinkybėse vadovas pa
stebi, kad organizacinės struktūros reikalavimai jam atneša daug asmeninių
nepasitenkinimų. Jis pats turi apsispręsti ar gaunamas pasitenkinimas yra
užtenkamas atlyginimas už pergyvenamus nepasitenkinimus. Vadovavimas
yra asmenybės ir socialinės aplinkumos funkcija.
Skautų organizacijoje kiekvienas vadovas, o ypatingai vyresnis yra auk
lėtojas. Jis per teikiamus išgyvenimus brandina jaunesnio charakterį. Pats
vadovo asmuo turi būti teigiamų pergyvenimų šaltiniu: entuziastingas, pa
trauklus, linksmas, energingas, pastovus, benaudojus vaikų entuziazmą,
kol jis dar neužgesęs.
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STOVYKLINĖ KASDIENYBĖ
Kiekviena bendruomenė turi savo socialią hierarchiją su sava ver
tybių sistema. Stovyklai prasidedant, tokios hierarchijos tėra tik griaučiai.
Pirmomis dienomis berniukai sąmoningai ar nesąmoningai ieško savosios
vietos šioje bendruomenėje. Visi tuomet būna susijaudinę, beiešką, bebandą
aplinką. Susibarimų, ašarų ir “heroiškų žygdarbių” tokiomis dienomis ne
trūksta. Pamažėli asmens panašių įsitikinimų, interesų, panašių socialinių
pozicijų, susikristalizuoja į pastovias grupes. Stovykla paviršutiniškai ap
rimsta.
Socialinės hierarchijos susidarymas — pirmasis vadovų egzaminas. Jei
šio proceso išdavoje stovyklos vadovybė (įskaitant ir skiltininkus) išlieka
hierarchijos viršūnėje ir jei šioje tvarkoje vėliau neįvyksta pasikeitimų, tai
disciplina likusiam stovyklos laikui užtikrinta — visi pasiduos vadovavi
mui. Tačiau, jei kuris stovyklos vadovas šioje hierarchijoje stovi žemiau kaip
vadovaujamieji, tai jis tegalės įvykdyti tik tai, ką aukščiau jo stovintys
apribos.
Daugelyje stovyklų yra įsigalėjęs paprotys nekreipti dėmesio į nakties
tylą. Berniukai tai daro dėl įvairių priežasčių. Vieniems tai — proga pasi
žymėti savo draugų tarpe ir taip pakilti socialinėje hierarchijoje, kitiems —
nuotykiams, tretiems, jei mergaitės aplinkui stovyklauja, patenkinti bebundantį į jas dėmesį, ketvirtieji pasiduoda bendrajai dvasiai. Tylos ardymas yra
nepateisinamas, nes stovyklos programa gali vykti sklandžiai tik visiems
esant pailsėjus. Tad reikia sudaryti sąlygas, kur šie natūralūs berniukų
troškimai galėtų išsilieti, taip, pavyzdžiui, įvairūs varžybiniai, pilni nuoty
kių dienos ir nakties žaidimai, užtenkamai progų susitikti su kartu stovyklaujančiom sesėm (pavyzdžiui, kai kurie bendri užsiėmimai), o, be to, ilgiau
užtęsta pilna užsiėmimų diena, tylus laužas, tyli rami garsiakalbio muzika,
tyliai skaitoma pasaka mažesniesiems priruošia stovyklautojus poilsiui. Gi
energiškesniems “naktibaldoms” pagelbsti rimtas pasikalbėjimas, nurodant
priežastis, kodėl reikalaujama, kad jie paklustų bendrai nakties tvarkai. Gra
sinimai nėra reikalingi. Tylus ramus tonas gali būti labai efektingas. Tai ne
padedant, galima tokį berniuką laikinai ir išskirti. Niekas taip neveikia ir neruramina berniuko, norinčio prieš kitus pasirodyti, kaip jo atskyrimas iš tos
grupės.
Valgydami kai kurie berniukai elgiasi lyg jie būtų kelias dienas neval
gę — griebdami viską ir nepagalvodami apie kitus. Kiti vėl prie stalo ateina
be marškinių, prakaituoti, neplautom rankom. Valgymas, kaip ir daugelis
kitų stovyklos įvykių, gali būti visus jungiančiu, visiems pasitenkinimo tei
kiančiu pergyvenimu. Gera, pavyzdžiui, kai tarpais pasikeičiant prie kurio
nors stalo valgo vyresnieji stovyklos vadovai. Berniukus tai mokina priimti
svečią ir su suaugusiu vesti pokalbį. Vyresniajam tai leidžia jaunesniuosius
individualiai pažinti.
Kiekvienas iš jaunesniųjų berniokų, kuriuo nors laiku stovykloje pasi
ilgsta namų. Kiekvienas vadovas turėtų rasti mielą žodį vienišam berniukui.
Esant vienišam tokie namų pasiilgimų priepuoliai yra aršiausi. Dažniausiai
namų pasiilgsta vaikas, kuris yra vienturtis, nepajėgiąs patenkinamai santy
kiauti su kitais skautais ir kuris neranda užsiėmimų, kurie jį domintų. Šito61
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kiam stovykla labai naudinga, ir, jei pasiseka jį sudominti, įjungti į būrį, jis
laimingai toliau stovyklauja.
Paprastai stovyklose disciplina vartojama sekančiu būdu: perspėjimas,
grasinimas, bausmė. Retai kada bandome su berniuku vienudu išsikalbėti
(pavyzdžiui, išeinant pasivaikščioti), surasti jo neigiamo elgesio priežastį ir
ją pašalinti. Berniukai greitai pasiduoda įtakoms, ir būryje kiekvienas jų
visai skirtingai elgiasi kaip pavieniui. Asmeniškas išskyrimas gali stipriai
pakreipti skauto veiksmus teigiama ar neigiama kryptimi, tad aiškindamiesi,
bausdami, pagalvokime apie asmenį ir jo padėtį būryje.
Vienas mėgstamiausių sportų berniukų stovykloje yra peilių bei kirvių
mėtymas į medį. Dažnai juos baudžiame už tai nepaaiškindami kodėl. Ar
nebūtų geriau pasiūlyti berniukams susirasti seno medžio kamieną, įtvirtinti
jį saugioje vietoje ir naudoti savai indėniškai praktikai?
Įvairūs vadovai įvairiai tvarkosi. Štai, vieni jų, pasišaukę- skiltininkus,
duoda įsakymus reikalaudami, kad šie pravestų tokius ar vienokius užsiėmi
mus. Nepagalvojama, kad niekas nieko negali duoti iš tuščio. Tad praleista
iš vakaro su skiltininkais beplanuojant valandėlę ir pravesti pasiruošiamieji
užsiėmimai prieš stovyklą leidžia skiltininkams pravesti užsiėmimus su
tikru pasisekimu.
Vargiai ar galime tikėtis pasisekimo, jei po duotų nurodymų nepatikri
namas jų vykdymas. Įsakymo, kuris nėra vykdomas, apskritai geriau ne
duoti. Kaip*dažnai pastebima, kad po paskelbto pasiruošimo inspekcijai
pats vadovas guli lovoje skaitydamas laikraščius. Paprastai tokiu atveju
berniukai, pusiau pradėję tvarkytis, vėl į viską numoja ranka. Geriausi re
zultatai atsiekiami, kai, tvarkymuisi prasidėjus, vadovai patys, savo palapi
nes susitvarkę, sukasi tarp skautų ir paraginimu, juoku, paaiškinimu paska
tina berniukus.
Savo santykiuose su jaunesniais vadovais mes — vyresnieji niekad ne
turėtume “pertempti stygų”. Kartais vyresnio statomi reikalavimai pasidaro
nebeįmanomi pravesti skilties narių tarpe. Tuo atveju skiltininkas turi pra-

„Kernavės” tunto skautės
su dovanų pilna „kraičio
skrynia” skirta „Baltijos
Jūros" tuntui jo dešimtme
čio proga.
L. Knopfmilerio nuotr.
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rasti ryšius su savo draugais ir jų tarpe nustoti vadovaujamos pozicijos,
arba jų tarpe ir toliau likti vadovu ir “kelti revoliuciją”. Dažnai tokiu atveju
jis apskritai nieko nebedaro.
Pagrindinis dėsnis, pravedant bent kokius užsiėmimus, yra: kuo dalyvis
aktyviau bet kuriame užsiėmime dalyvauja, tuo didesniu išgyvenimu tai
lieka, tuo daugiau jis išmoksta. Juk ir Sedos malūnininko sūnus kalvystės
neišmoko, nors trejus metus, gulėdamas lovoje, kalvį sekė. Asmeniškas dar
bas laužą kuriant, valgį verdant, iškylaujant daugiau išmoko pionerijos ir
savarankiškumo nei visos kalbos ir demonstracijos, girdėtos sėdint vienoje
vietoje. Tylaus laužo prieglobstyje papasakota nuotaikinga istorija ir išgirs
tas eilėraštis, dainuojama daina paveikia berniukus labiau nei garbių svečių
žodžiai nevėdintoje salėje. Socialinė atsakomybė įgauna visai kitą prasmę,
kai iškyloje iš stovyklos praleidžiamos dvi trys dienos dviejų penkių draugų
tarpe, kur viską tenka kartu dalintis ir vienas nuo kito priklausyti. Ne
tikslu kalbėti apie stovyklavimo meną berniukams, kai jie patys gali tai pa
tirti. Pažinkime savo stovyklų aplinkos gamtą. Įtaisykime stovykloje gamtos
kampelius, kur būtų galima sunešti įvairius įdomius medžius, žoles, lapus,
akmenis, pagautus žvėriukus ir kt. Mes dar juos tiek mažai pažįstame. Kiek
viena pamatyta gyvatė vis dar iššaukia baisų klyksmą ir baigiasi jos už
mušimu. Ar ne tiksliau būtų skautus supažindinti su gyvatėmis, išmokyti
jas atpažinti, paliesti — laikyti rankose ir atpratinti nuo histeriškos baimės.
Tai leistų išmokti nugalėti baisią nežinomybę aiškiu žinojimu. Tuo būdu ir
skautas ateityje nebetikės, kad iš kiekvieno tamsaus kelmo miške jį gyvatė
užpuls.
Užsiėmę berniukai — laimingi berniukai. Tokiu atveju ir disciplinos
problemų mažiau būna. Tačiau auklėjimo problemoms iškilus, nevenkime
pažvelgti ir panagrinėti ir savo elgesį. Visi mes esame žmonės, ir mūsų as
meninės problemos atsispindi mūsų išoriniame elgesyje. Visi mes vienu ar
kitu būdu reaguojame į vienas kito elgseną. Pakeisdami savo elgsenas, mes
pakeičiame reakcijas į jas.

„Lituanicos” tunto dešimt
mečio minėjimo proga Tė
vų Jėzuitų koplyeion su
sirinkusiems skautams pa
mokslą sako Brolijos Dva
sios Vadas v. sktn. J. Vaisnys, SJ.
L. Knopfmilerio nuotr.
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FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA IR KITOS
ORGANIZACIJOS

Romas Kezys

Artėjant Filisterių Skautų Sąjungos steigiamajam suvažiavimui, verta
šalia kitų dalykų pagalioti ir apie tai, kokiuose santykiuose ši Sąjunga
turėtų būti su kitomis lietuviškomis organizacijomis. Šiame straipsnyje
yra trumpai pažvelgta į FSS-gos santykius su tais mūsų išeivijos organi
zuotais vienetais, su kuriais FSS turės daugiausia bendro. Šios pažiūros
yra tik vieno šios S-gos nario pažiūros, ir jų tikslas yra tik sukelti vieną
-kitą mintį tiems filisteriams, kurie FSS-gos suvažiavime padarys šiuo
klausimu galutinį sprendimą.
SKAUTIJA
FSS, kaip ir pats vardas nusako, yra lietuviškos
skautijos dalis.
FSS-gos nario pažiūros ideologiniu atžvilgiu yra visai tos pačios, kaip ir
vilkiuko, geltonšlipsio, skauto vyčio, skautininko ar akademiko skauto.
Išsilavinimas ir amžius, žinoma, palieka savo žymes, tą ideologiją inter
pretuojant. Bet esmėje visų skautiškos pažiūros žmonių pasaulėžiūra ba
zuojasi obalsiu “Dievui, Tėvynei ir Artimui’. Gi akademikai skautai šį
obalsį dar pjraplečia, kad pabrėždami akademiškumą. Kiekvienas, kuris
galvotų kitaip, nėra savo esmėje FFS-gos narys. Kad FSS būtų visuotina
skautiškos pažiūros filisterių organizacija, reiktų nuspręsti, kad FSS-gos
nariu gali būti kiekvienas skautiškos pažiūros filisteris, nepaisant, ar jis pri
klausė Korp 1 Vytis, ASD, ar nepriklausė.
Taigi, mes esame tam tikros šakos skautai. Kaip tokie, mes turime
priklausyti skautiškajai vadovybei, nes, priešingu atveju, suskaldytume skau
tiškos visuomenės vieningumą, susilpnintume savo ir skautiškų vienetų gre
tas ir gerokai pakirstume savo egzistencijos pagrindą.
Bet čia gali kilti konfliktas. Brolija ir Seserija yra tvarkoma tokiais
metodais, kurie pirmoj eilėj tinka vaikus auklėti, bet ne tvarkyti organizuo
tos akademinės visuomenės. Jei mes reikalausime, kad FSS-gos nariai pa
klustų Brolijos ar Seserijos įsakymams, galimas dalykas, kad daug narių
atkris, nes nenorės “lakstyti visą laiką su trumpom kelnaitėm” — kaip daž
nai nesupratėliai mėgsta pasijuokti iš akademikų skautų. O vienok mes
negalime paneigti to fakto, kad FSS-gos nariai yra skautai. Taigi, tenka
ieškoti formulės, kuri laikytų FSS-gos narius prie skautiškos šeimos, bet
drauge patenkintų ir jų, kaip akademikų, reikalavimus.

♦ Red. pastaba, šis straipsnis yra diskusinis. Laukiame daugiau pasisakymų šiuo
klausimu.
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Busimieji FSS-gos nariai, nors labai panašūs savo išsilavinimu, bet
yra tarpe savęs labai skirtingi savo skautavimo praktika: vieni iš jų nėra
prašokę geltonšlipsio patyrimo, kiti turi aukštas pareigas Seserijoje ir Bro
lijoje ir yra įgudę skautininkai. Šis yra dar vienas argumentas už tai, kad
FSS, būdama skautiško patyrimo atžvilgiu labai skirtingų individų grupė,
turi turėti atskirą vadovybę, tinkamą programą ir pan. Be to, FSS kaip
ir ASS yra mišrūs junginiai. Todėl FSS-gai belieka priimti ASS Toronto
suvažiavime padarytą pasiūlymą: FSS, kaip Akademinio Skautų Sąjūdžio
dalis, sudaro atskirą šaką Lietuvių Skautų Sąjungoje su lygiomis teisėmis
ir pareigomis, kaip Brolija ir Seserija.
Šis atskiros šakos sudarymas jokiu būdu neatpalaiduoja FSS-gos na
rių nuo moralinės pareigos remti mūsų skautišką judėjimą Brolijoj ir Sese
rijoj. Tiesioginiai vadovaudami vienetams arba kitais būdais padėdami
skautų vadovams, mes turime atiduoti savo duoklę sunkiame jaunimo auk
lėjimo darbe.

AKADEMINĖS ORGANIZACIJOS
FSS-gos stiprybė ir dinamiškumas, jos jaunatviškas pobūdis ir idė
naujumas priklausys nuo pajėgios ir gausios Studentų Skautų Sąjungos. Ftx
Korp! VYTIS ir ASD visuomeniškai subrendę jauni filisteriai užtikrins tvirtą
ir prasmingą FSS-gos ateitį. Todėl FSS-gos visokeriopa parama SSS-gai
yra taip savaime suprantama, kaip kairės rankos pagalba dešinei. Tad šiuo
reikalu nėra ko daugiau ir besakyti. Gal tik reiktų priminti, kad čia, kaip
ir visur kitur, nereikėtų persitempti. Nereikėtų filisteriams kištis į studentų
reikalus, kada jų patarimų ar pagalbos nėra pageidaujama.
Jei FSS ir SSS buvo prilyginta rankoms, tai ASS galėtų būti kūnas, ku
ris tas rankas sujungia. FSS nariai, be abejo, turės pakelti didelę ASS veik
los dalį.
Jau dabar reiktų nusistatyti, kad su kitų ideologinių pažiūrų filisterių
organizacijomis palaikysime draugiškus santykius — ateitininkais, neolituanais, santariečiais — šviesiečiais ir kitais, jei tokių yra ar vėliau atsiras.
Netolima ateitis gali padiktuoti tokias sąlygas, kad, siekiant bendrų tikslų,
visiems filisteriams teks susijungti į vieną federaciją. Dirvą tokiam susijun
gimui jau dabar galime pradėti ruošti. Tačiau konkurencijos neturime veng
ti. nes tai yra puiki priemonė tobulėti. Žinoma, konkuruoti arba vėliau susi
jungti galėsime tik su tokia sąlyga, jei aukščiau minėtų organizacijų filiste
rių sąjungos rodys gyvybės ženklų.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

ASS narių santykiai su LB yra įvairūs skirtingose kolonijose. Kai kur
mūsų nariai visą širdį paukoja LB reikalams, o kitur — jokie santykiai ne
egzistuoja. Tokia padėtis yra visai suprantama, nes atskirose vietovėse LB
skyriai atlieka skirtingas funkcijas. Vienur LB yra plačiašakė, apjungianti
visus, kalbanti visų tos kolonijos lietuvių vardu; gi kitur ta pati LB yra
pastačiusi save ant tokios plotmės, lyg ji būtų viena iš daugelio kitų bevegetuojančių organizacijų: ji konkuruoja su kitomis draugijomis; kartais
nepajėgia atsispirti prieš politinių partijų įtakas ir visiškai nenusipelno vi
suotinai organizacijai privalomo orumo.
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Esant tokiai padėčiai, yra labai sunku išvesti vieną formulę, kuri sunormuotų FSS-gos santykius su LB.
Kad LB idėja yra remtina, tuo abejoti netenka. Ir gal būt FSS-gos
santykius su LB reiktų spręsti teoretinėje plotmėje, bet ne vadovautis prak
tiškais pavyzdžiais.
Šių eilučių autoriaus supratimu LB pagrindiniai uždaviniai turėtų būti
sekantys:
1) Išlaikyti lituanistines mokyklas ir rūpintis visokeriopu jų gerbūviu.
2) Steigti, išlaikyti ir ugdyti lietuviško meno mėgėjų vienetus — ne
priklausomus chorus, tautinių šokių grupes, teatralų būrelius.
3) Visokeriopai remti jaunimo organizacijas, ypatingai Lietuvių Skau
tų Sąjungą ir Lietuvių Studentų Sąjungą.
4) Atskirose kolonijose steigti ir išlaikyti kultūros namus.
5) Koordinuoti ir vykdyti masinius lietuvių visuomenės susibūrimus
kultūrinėje plotmėje.
6) Jausti atsakomybę už visokį lietuviško kultūrinio judėjimo išlaiky
mą bei ugdymą.
Žmonių grupė ar pavienis individas, kuris atsisakytų remti organizaci
ją, turinčią aukščiau išdėstytus tikslus, būtų nevertas lietuvio vardo. Išvada
būtų sekanti: FSS skyriai, kur LB visomis išgalėmis siekia šių tikslų įgy
vendinimo, turėtų pareikšti viešą ir bekompromisinį LB rėmimą, ir savo dar
bais tai pademonstruoti.
Diskusijos, ar FSS-gai, kaip organizacijai, priklausyti LB, šiuo metu
atpuola, nes 1960 m. kovo 5 d. New Yorke įvykusiame posėdyje patys LB
vadovai pasisakė prieš organizacinį priklausymą LB dėl galimo nesklandu
mo, mokant solidarumo mokestį.

POLITINĖS GRUPĖS
Iki šiol ASS pažiūra lietuviškų politinių partijų atžvilgiu buvo maždaug
tokia: ASS visas politines partijas laiko lygiai geromis ar blogomis, ir nei
vienai ypatingų simpatijų nereiškia. Pavienis ASS narys gali priklausyti
bet kuriai politinei partijai, dėl to nejausdamas jokios diskriminacijos iš savo
brolių ir sesių pusės. Ši pažiūra yra labai sveika ir ją reiktų adoptuoti
FSS-gai. Mūsų narius, kurie praktiškai priklauso politinėms partijoms, tur
būt, galima ant pirštų suskaičiuoti. Ir nenuostabu, nes juk mūsų pol. partijos
yra daugiau senų draugų klubai negu politinės partijos, tad ir visai natūralu,
kad jaunieji akademikai į jas nestoja. Metami kaltinimai priaugančiai aka
deminei visuomenei dėl jos apatiškumo politinių partijų atžvilgiu yra ne
kas kita, kaip bandymas juos sugėdyti dėl “atšalimo lietuvybei” ir tokiu
būdu pritraukti juos į pol. partijas.
Būtų klaidinga sutapatinti priklausymą politinei partijai su bet kokia
veikla politikos srityje. Mes galime numoti ranka į lietuviškų partijų už
gaidas, bet jokiu būdu negalime atmesti tokios politinės veiklos, kuri efek
tingai ir nuoširdžiai siekia Lietuvos išlaisvinimo.
Nors ir nepretenduojame į organizaciją, turinčią tik politinius tikslus,
mes vis dėlto turime suteikti progos dirbti Lietuvos laisvinimo kryptimi
bSS-gos ribose, tiems mūsų S-gos nariams, kurie tokios veiklos pageidautų.
Mes, kaip akademinės visuomenės dalis, turime kelti balsą, turime tai66
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syti klaidas Lietuvos laisvinimo kovoje. Tylėjimas šiuo atveju būtų nusi
kaltimas. Tiesa, kad-skautija yra nepolitinis junginys, bet juk čia nepolitika;
čia kova dėl tėvynės gerovės! Mūsų šūkio antroji dalis! Pažiūra, kad mes
būsime “bepartyviai” ir atliksime savo Lietuvos laisvinimo pareigą remti
visus politinius veiksnius yra taip pat nusikaltimas. Šie veiksniai skaldo mū
sų ir taip suskaldytą visuomenę išeivijoj. Tad jų visų rėmimas tik padintų
mūsų tautos susiskaldymą. Šis visų dėl laisvės kovotojų rėmimas dažnai
yra grindžiamas šiuo argumentu: juo daugiau bus laisvinimo veiksnių, juo
bus efektingesnis laisvinimo darbas, nes daugiau žmonių į jį bus įsijungę.
Šis argumentas maždaug prilygtų tokiam: juo daugiau prezidentų valsty
bėje, juo geriau, nes daugiau žmonių rūpinasi valstybės gerbūviu. Turbūt
be diskusijų sutiksime, kad toks argumentavimas yra juokingai tragiškas.
Iš to, kas aukščiau pasakyta, išvada būtų sekanti:
FSS, kaip akademinės, subrendusios mūsų visuomenės dalis, jaučia
pareigą aktyviai įsijungti į Lietuvos laisvinimo darbą.
FSS tikslas šioje plotmėje yra siekti vienos, vieningos ir reprezentacinės
politinės vadovybės išeivijoje; remti asmenis ir institucijas, kurios tokios
vienybės nuoširdžiai siekia.
Kai tokios vadovybės bus atsiekta, įsijungti visa širdimi į jos darbuoto
jų gretas.

KELETAS MINČIŲ APIE
KORPORACIJA GINTARAS
Eugenijus Šimaitis

Kas yra Korp! Gintaras? Ko ji siekia? Kokie jos santykiai su Lietuvių
Skautų Sąjunga? Su Lietuvių Studentų Sąjunga? Ir pagaliau su Akademiniu
Skautų Sąjūdžiu? Atsakymai į šiuos klausimus turi būti viešai pareiškiami,
diskutuojami. Reikalas yra jau užtenkamai pribrendęs, kad galėtume pa
žvelgti į klausimus ir atsakymus aiškiai, logiškai, bet ne emociniai.
Korp! Gintaras ir jos siekimai
Kas yra Korp! Gintaras? Korporacija yra Lietuvių Skautų Sąjungos
padalinys, susidedąs iš studentų jūrų skautų ir studenčių jūrų skaučių. Kor
poracijos ideologija yra Sąjungos ideologija papildyta specifiniais jūrų skau♦ Red. pastaba. Šis straipsnis yra diskusinis. Laukiame daugiau pasisakymų šiuo
klausimu.
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tijos ideologiniais bruožais, pabrėžiant Lietuvos kaip jūrinės valstybės reikš
mę. Korporacija veikia skautiškos metodikos rėmuose, siekdama išugdyti
savo narius religiniai, tautiniai, akademiniai ir visuomeniniai. Korporacija
naudoja patrauklias ir plačias jūrines priemones savo tikslams atsiekti. Reikia
pabrėžti, kad Korporacija nesiekia išugdyti jūrininkus ar buriuotojus ir, kad
jūrininkystė ir buriavimas nėra ideologiniai Korporacijos tikslai. Reikia
aiškiai atskirti politiniai tautinį Korporacijos tikslą — atstatyti Lietuvą
kaip jūrinę valstybę — nuo grynai metodinių priemonių — jūrininkystės
ir buriavimo, kurias Korporacija naudoja taip, kaip skautai naudoja gam
tos pažinimą ir užsigrūdinimą joje, kaip priemones doro lietuvio skauto
ugdymui.
Sekantis klausimas, ko Korporaciaj siekia, jau yra atsakytas ideologi
niai. Tačiau praktiškai dar reikia ieškoti ir kitų atsakymų. Jeigu Korpora
cijos ideologija yra tokia artima LSS ideologijai, kodėl Korporacijos nariai
neįstojo į Akademinį Skautų Sąjūdį, kurio ideologija visgi nedaug skiriasi
nuo Korp! Gintaras, ir pasirinko įsteigti atskirą korporaciją? Aiškiai, Korp!
Gintaras siekimų klausimas yra glaudžiai susirišęs su Korporacijos įsisteigimo klausimu. Apie tai šiek tiek vėliau.
Korporacija siekė ir siekia pilnutinio asmens auklėjimo, suteikdama
jam tvirtą pasaulėžiūrą materialistiškai pakrypusiame pasaulyje.
Šitoks
savo veiksmų ir tikslų aptarimas, jeigu pilnai priimamas ir išgyvenamas,
suteikia tam tikrą dvasinį pasitenkinimą. Negana to, Korporacija pabrėžia,
kad neužtenka siekti šviesos ir pasitenkinimo vien sau. Organizacija negali
užsidaryti savyje, nes tada gaunasi stagnacija veikloje ir tokios organizaci
jos pražūtis yra užtikrinta. Korporacija tvirtina, kad išauklėtas, išsimoksli
nęs studentas neturi teisės visą savo patyrimą ir žinias užgniaužti savyje
ar sau artimame ratelyje. Kiekvienas Korporantas-ė privalo kiek įmanoma
veikti skautų vienetuose ir pakreipti savo darbą bei energiją jaunesniųjų
auklėjimui.
Atrodo, kad šito tvirtinimo nereiktų net ir paminėti, nes kiekvienos orga
nizacijos ateitis ir tęstinumas priklauso nuo prieauglio, prieauglis savaime
neatsiranda. Korporacijos nariai privalo paruošti sau prieauglį, tuo atsiek
dami daug gero ir sau ir Skautų Sąjungai. Jeigu Korporacija laikysis šio
principo, ji natūraliai pritaps prie veikiančių jūrų skautų vienetų ir juos pa
pildys skautiško auklėjimo darbe nuo pradžios mokyklos iki universiteto
suolo.
Korporacija ir LSS
Koks santykis tarp Korporacijos ir Lietuvių Skautų Sąjungos? Atsaky
mas yra labai paprastas. Korporacija yra LSS padalines, atsakomingas
LSS Tarybos Pirmijai. Korporacija niekuomet nesiekė ir nesiekia atitolti
nuo Sąjungos ar ją skaldyti.
Korporacija ir Lietuvių Studentų Sąjunga

Korp! Gintaras, taip kaip ir kitos akademinės organizacijos, pilnai re
mia Liet. Stud. Sąjungą ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. Korporacija, ne
būdama tokia gausi skaičiumi, gal nepasireiškia tokiu plačiu mastu kaip
didesnės akademinės organizacijos, bet savo uždavinius išpildo kiek tik jė
gos leidžia.
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Korporacija ir ASS

Jeigu Korporacija, turėdama siekimus panašius į Akademinio Skautų
Sąjūdžio, rado reikalą įsteigti nepriklausomą vienetą, parodo, kad ASS veik
los pastogėje ne viskas buvo tvarkoje. Nepaslaptis, kad ASS priešinosi Korp!
Gintaras įkūrimui. Gintariečiai tuo pačiu metu stebėjosi, kodėl ASS iš viso
spiriasi. Jiems atrodė visai natūralu, neradus tinkamo vieneto jų siekimams,
įkurti savo vienetą, lygiai taip, kaip vytiečiai padarė 1930 metais. Reikia
prapažinti, kad Korp! Vytis ir ASD neužtenkamai patraukė šiuos, gimnaziją
baigusius, jūrų skautus ir jūrų skautes. Jie juto, kad kažko trūko. Dabar,
žvelgiant atgal, galime atrinkti kai kuriuos trūkumus.
Pirmoje eilėje, ASS vienetai buvo per daug uždari ir į juos pašaliniams
buvo sunku pakliūti. Be to, ASS veikla atrodė per daug nukreipta į įvai
rias kitas kryptis ir turėjo mažai ryšio su skautiškų vienetų veikla, nors
kai kurie pavieniai skautai akademikai labai gražiai darbavosi šioje srityje.
Vėl žvelgiant atgal galima suprasti, kodėl ASS buvo taip nustebintas Korp!
Gintaras įsisteigimu. Dvidešimt metų akademiniai skautiška sritis buvo iš
imtinai ASS provincija. Štai staigiai atsirado kitas akademiniai skautiškas
vienetas. Gintariečiai buvo apšaukti Sąjungos skaldytojais, bendrų lietuviš
kų reikalų naikintojais ir panašiai.
Gal Korp! Gintaras buvo Sąjungos skaldytoją. Tačiau pažiūrėkime į
rezultatus. Korporacija patraukia daug žmonių, daugiau negu nueitų į
ASS. Kiekvienas, kuris įstoja į Korp! Gintaras ir kuris būtų įstojęs į kurią
nors kitą neskautišką akademinę organizaciją, atneša Sąjungai bendros nau
dos. Gal ASS prarado keletą ar net keliolika narių Korporacijai įsisteigiant,
bet dabar galime džiaugtis didesniu bendru akademinės skautijos skaičiumi.
Korporacijai įsisteigus, buvo skundžiamasi, kad ASS turi tiek daug už
davinių, tiek įsipareigojimų ,bet žmonių trūksta, o Korp! Gintaras dar dau
giau juos atitraukia.
Taip, ASS turi daug uždavinių, bet gintariečiai daugelyje sričių, o ypa
tingai visuomeniškos veiklos, dirba kartu su ASS nariais. Kai kuriose sri
tyse gintariečiai yra veiklą net ir praplėtę.
Svarbiausia pasekmė yra ši: dėl Korporacijos įsisteigimo ASS buvo pri
verstas kritiškai peržiūrėti savo veiklą. Man atrodo, kad jau dabar galime
įžvelgti pozityvias šio žvilgsnio pasekmes, tiek ASS, tiek Sąjungos naudai.
Iš kitos pusės pirmoji trintis tarp ASS ir Korp! Gintaras užgrūdino gintariečius, padarydama juos tvirtesnius ir pastovesnius savo Korporacijos
veikloje ir įvertinime. Bendras rezultatas atrodo visgi naudingas ir pozi
tyvus.

Įkarštis tarp ASS ir Korp! Gintaras gal dar nevisai atvėso, bet jis jau
yra žymiai sumažėjęs. Mano manymu, jokiam įtempimui tarp ASS ir Korp!
Gintaras nėra pagrindo, nei prasmės. Korporacija nemėgino sunaikinti ar
susilpininti ASS. ASS yra didelė organizacija su milžiniškais savo prieauglio
šaltiniais. Korp! Gintaras visgi yra nedidelis vienetas su savo ribotu prieaug
liu ir nieko daugiau neprašo kaip mažo kampelio Lietuvių Skautų Sąjungoje,
kur Korporacija galėtų ramiai veikti savo srityje, taikingai bendradarbiau
dama su visais.
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ĮVYKIAI ir KOMENTARAI

Prabėgo kovo mėnuo ir pasibaigė
viešai paskelbtas, LITUANUS žurna
lui remti, vajus. Tiesa, vajus yra pra
tęstas, bet šios dienos rezultatai yra
gana liūdni. Surinkta pinigų suma yra
menka prieš nustatytą tikslą — mini
mumą. Apie žurnalo tikslą ir atsiektus
rezultatus nešnekėsiu, nes tai daugumai
jau yra žinoma ir girdėta. Tačiau noriu
atkreipti dėmesį į specifinius asmenis
— buvusius studentus — dabar neblo
gai materialiniai įsitaisiusius filisterius.
Tegu nelieka nei vieno filisterio kuris
nebūtų nusiuntęs dešimt dolerių LITU
ANUS žurnalui. Tai Jūsų neklausinė
jama pareiga — tik kelių darbo valan
dų atlyginimo suma. Nedelskite ir atli
kite šią pareigą.

Prieš dvejus metus MŪSŲ VYČIO
redakcijos ir ASS centro valdybos ben
drame posėdyje buvo iškelti du pasiū
lymai: paskelbti jaunimo literatūros
konkursą ir išleisti specialų MŪSŲ
VYČIO numerį - metraštį. Džiugu
konstatuoti faktą, kad abu pasiūlymai
tapo gyvenimo realybe. Ir konkursas
ir „Akademiniai Horizontai” įrodė Są
jūdžio pajėgumą ir subrendimą dides
niems kultūriniams užsimojimams —
darbams. Prieš akis stovi problema —
sekančio metraščio, ar tai specialaus
leidinio, leidimas. Štai artimoje ateityje
filisterių suvažiavimas. Tikimės, tvirtai
tikime, kad įsisteigs filisterių Sąjunga.
Štai jau vienas konkretus darbas šiai
naujai Sąjungai. Ar nebūtų puiku ir
tinkama Filisterių Sąjungai organizuo-

New Yorko ASS skyriaus
suruoštos jaunosios kartos
New Yorko ASS skyriaus
dailininkų parodos metu
dail. V. K. Jonynas skaito
paskaitą. Kairėje skyriaus
pirm. senj. V. Ramanaus
kas.
G. Peniko nuotr.
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ti ir materialiniai rūpintis specialaus
leidinio - metraščio išleidimu. Pagal
vokime, paplanuokime ir įgyvendinki
me tai realybėje.
— o —

Lietuvių Studentų Sąjunga JAV
šiuo metu randasi centrinių organų rin
kimų išvakarėse. Kandidatų siūlymo
data buvo rinkiminės komisijos pratęs
ta, kadangi pristatyti kandidatų sąra

šai neatitiko rinkiminėms taisyklėms.
Reiškinys ne visai malonus, ypač kons
tatuojant faktą, kad Sąjungos vadovau
jamus organus perima nauja, pilna žo
džio prasme, čia užaugusi jaunoji kar
ta. Sąjunga laiko rimtą savo gyvasties
egzaminą. Tolimesnė Sąjungos veikla
daug priklausys nuo naujų vadovauja
mų organų. Neužmirškime, vyresniųjų
— filisterių pareiga — nuoširdi morali
nė ir materialinė studentų parama.

NAUJOS KNYGOS

Lithuanian Short Stories, neseniai
pasirodžiusi lietuviškų apysakų anto
logija anglų kalba, jau spėjo susilaukti
nemažai teigiamų pasisakymų. Nėra
girtina vien todėl, kad išnešta dalelė
lietuviškosios literatūros angliškai kal
bančiai visuomenei pasiskaityti ir pa
sidžiaugti. Jinai tėra viena iš daugelio
verstų lietuviškų veikalų anglų ir kitom
kalbom. Be to, daugelis iš tų apysakų
jau anksčiau yra buvę atspausdintos
anglų vertime, viename ar kitame ame
rikiečių leidiny. Tačiau vienišų apysa
kų pasirodymas atskiruose leidiniuose
negalėjo sukelti tokio pilno lietuviškos
apysakos vaizdo, kiap šis rinkinys, ka
me ir glūdi šios knygos vertingumas.
Net lietuvių kalba toksai kolektyvas
turėtų ypatingos vertės savo apsibrėžimu ir kritišku pasirinkimu. Bendrai
paėmus, tai geriausi mūsų apysakos pa
vyzdžiai, apimantys dvidešimto šimt
mečio rašytojus. Visiškai nebūtų klys
ta, jei ta knyga būtų buvus pavadinta
“Representative Lithuanian Short Sto

ries Of The 19-20th Centuries”...
Stepas Zobarskas surinkdamas šias
apysakas, tikrai negaišo laiko, bet at
liko vaisingą ir reikalingą darbą. Įvadą
parašė profesorius Charles Angoff, dės
tąs literatūrą New Yorko Universitete.
Jis pasisako, kad tai naudingas ir gra
žus darbas. Ypatingai iškeldamas, jog
reikia pripažinti, kad ne tik didesnės
tautos sukūrė gerų kūrinių, bet ir ma
žosios. Knygos pradžioje Juozo Bra
zaičio „Lietuviškos Apysakos San
trauka” suteikia nemažai žinių. Be
abejo, tam yra užtenkamai medžiagos
pripildyti visą knygą, bet Brazaitis tai
sugebėjo sutraukti j dešimtį puslapių.
Pats rinkinys susideda iš tokių dei
mančiukų, kaip Kudirkos „Lietuvos
Tilto Atsiminimai”, Biliūno „Brisiaus
Galas”, „Šatrijos Raganos „Irkos Tra
gedija”, Krėvės „Silkės’, Savicko „Rau
doni Batukai”, Mazalaitės „Nežinomas
Kareivis”, Katiliškio „Grabkasiai” ir
daug kitų senų kaip ir visai neseniai
pasirodžiusių apysakų.
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Paskutinius knygos puslapius ver
tingai užpildo reprezentuotų rašytojų
biografijos. Visuomet įdomu susipažin
ti su pačiu rašytoju, perskaičius vieną
ar kelis jo veikalus. Tai paprastai su
teikia geresnį veikalo supratimą ir kar
tais papildo skaitytojo smalsumą. Daž
nai atsakymus tokiems kylantiems
klausimams, kaip: , .Kodėl rašytojas
apie tai rašo?”, „Iš kur jo žinios?” ir

„Kiek jos autoritetingos?” (jei tai su
daro svarbos), paprastai galima rasti
paties rašytojo asmenyje ir jo gyveni
me...
Knygos įrišimas tikrai skoningas ir
tvarkingas. Gražų viršelio apdangalą,
tautiniais motyvais audinio dugne su
projektavo Paul Osmolskis. Išleido
“Voyage Press” leidykla New York’e.
Knygos kaina 5.00 doleriai.
D. K.

JONAS VAZBYS

1959 m. gruodžio mėn. baįgė studijas
University of Chicago Business Graduate
School įsigydamas magistro laipsnį komer
cijoje.
Gimęs 1933 m. sausio mėn. 27 d. Kau
ne. Gimnaziją lankė Vokietijoje ir baigė
1951 m. Čikagoje. Tada pradėjo studijuoti
University of Oregon, kur apart mokslo do
mėjosi kalnų sportu ir veikė amerikiečių
studentų visuomeninėse bei politinėse orga
nizacijose. 1954 m. pašauktas atlikti karinę
prievolę, tarnavo transportacijos skyriuje
ir turėjo progos beveik du metus praleisti
Vokietijoje. Grįžęs į University of Oregon,
1957 m. Jonas gavo bakalauro laipsnį ko
mercijoje ir persikėlė gyventi i Čikagą.
Taip pat tęsė studijas University of Chi
cago.
Į skautų organizaciją Jonas įstojo 1945
m. Eichstatt-Rebdorf, Vokietijoje. 1948 m.
atvykęs į Čikagą aktyviai skautavo pirmo
joje vietinėje lietuvių skautų Lapinų skil
tyje. Į Korp! Vytis įstojo 1957 m rudenį
ir 1958 m. buvo pakeltas į senjorus. 1958
m. vadovavo D.L.K. Vytenio skautų vyčių
kandidatų būreliui ir buvo Korp! Vytis Či
kagos skyriaus junjorų tėvūnu. Nuo 1959
m. rudenio
eina ASS Čikagos skyriaus
pirmininko pareigas.

Sveikiname Joną įsigijusį naują moks
lo laipsnį ir linkime ištvermės toliau akty
viai dalyvauti lietuviškoje skautiškoje veik
loje.
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MŪSU PASTOGĖJE

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA
Jaunuoliui pradedančiam reikštis bet ku
rioje iš meno sričių gal pats svarbiausias
faktorius yra paskatinimas. Tas reikalinga
ne tik muzikui, ar rašytojui, bet taip pat
ir dažnai užmirštam dailininkui. Tuo mo
tyvuodamas ASS New Yorko skyrius suren
gė jaunų bepradedančių reikštis dailininkų
parodą.
Devynios pavardės: Vytautas Abromai
tis, Giedrė Labanauskaitė, Vidas Montvila,
Vytenis Savas, Aldona Simutytė, Jina E.
Totilaitė, Aleksandras Valys, Vytis Virbic
kas ir Victor V. Vizbarą liudijo kuklius,
bet šios dienos temas, nuotaikas ir stilius
atvaizduojančius darbus.
Paroda buvo atidaryta Piliečių klube
šeštadienį, balandžio 9 d. nuo 11 iki 4:30
vai. po pietų ir sekmadienį, balandžio 10
d. nuo 12 iki 6 vai. vakaro. Ypač gausi
lankytojų grupė atvyko sekmadienį pasi
klausyti prof. Vytauto K. Jonyno paskaitos

duotos ta proga. Prof. Jonynas su dideliu
užsidegimu kalbėjo apie “Kūrybą, moder
nų meną ir lietuvį dailininką.” Čia prele
gentas iškėlė kūrėjo rolę, jo kovą dėl lais
vės su diktatūriniais rėžimais ir taip pat
su sumasėjusios publikos reikalavimais. Jis
iškėlė lietuvio dailininko svarbą ir jo sun
kumą prasiveržti į viešuosius vandenis,
tuo apeliuodamas į publiką bent bandyti jį
suprasti nenuneigiant jo standartiniai. Po
paskaitos sekė diskusijos pravestos senj.
V. Ramanausko.
ši paroda, nors ir kukliu būdu, tačiau
žadančiais norais, tikėkime, pradės kasme
tinę panašaus pobūdžio parodą. Ir ar yra
geresnis būdas paskatinti bręstantį talentą
kaip visumenės parama? O mes lietuviai,
dail. V. Jonyno žodžiais, ypač to reikalin
giParodos suruošimu be visų ASS narių
ypač rūpinosi ir prisidėjo fil. R. Kezys ir
t. n. Daiva Alytaitė.

D. B.

J. psk. E. Šimaitis prisega
ženkliuką naujam Čikagos
„Žilvino” valties vadui
vyr. valt. A. Aglinskui.
L. Knopfmilerio nuotr.
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Clevelande
* Kovo 5 d. pp. Sniečkų residencijoj įvyko
Clevelando ASS sueiga. Senj. Vyt. Raulinaičio tema „Šių dienų menas ir lietuviai
menininkai”, buvo ne tik įdomi, bet ir im
ponuojanti, sukėlusi nemažas diskusijas
klausytojų tarpe. Tema buvo ypatingai
įdomi, nes brolis Vytautas yra menininkas
ir kalbėjo sau gerai pažįstamoje srityje.
Naujoji ASS pirm., fil. Mirga Kižienė, visų
ASS narių vardu, buvusiam ASS pirm,
fil. Vyt. Kamantui įteikė kuklią dovanėlę.
Buvo priimtas pasiūlymas, kad “Mūsų Vy
čio’ prenumeratas būtų renkamas kartu su
nario mokesčiu (Clevelando ribose). Rim
tajai sueigos daliai pasibaigus sekė ar
batėlė.
Clevelando ASS skyrius paaukojo $15.00
LITUANUS žurnalui.
Kovo 20 d. Clevelande įvykusioje Ka
ziuko Mugėje Clev. ASD Šatrijos Raganos
draugovės sesės turėjo saldumynų bufetą,
sįc Kaziuko Mugėje ASS skyrius buvo įsi
rengęs knygų platinimo stalą.

Hartforde
sfc Senj. Gediminas Liaukus meno pa
rodoje laimėjo piniginę premiją.
Con
necticut ACADEMY of Fine Art, šios drau
gijos 50 metų gyvavimo proga, suruošė me
no parodą, kuriai buvo atrinkti geriausi
148 menininkų darbai. Dešimties premijuotų
kūrinių tarpe yra ir Gedimino Liaukaus pa
veikslas. Gediminas Liaukus yra baigęs
1959 m. pavasarį University of Hartford ir
gavęs Bachelor of Fine Arts laipsnį.

New Yorke
I Korp! Vytis New Yorko skyriaus val
dybą išrinkti: pirm. — senj. Vidas Mont
vila, 126 Hendrix St. Brooklyn 7, N. Y., vicepirm. ir junjorų tėvūnas — senj. Algis
Rimas, sekretorius ir ižd. — senj. Algis
Šetikas.
5įc ASS skyrius kovo 19 d. sukvietė muzika
besidominčią New Yorko visuomenę į muz.
Vyt. Strolios paskaitą, „Tarp Lenciūgėlio
ir ir Stravinskio”. Savo komentarus prele
gentas pailiustravo pagrodamas užrekorduotas itšraukas iš įvairių muzikos kūrinių,
o taip pat ir pats paskambindamas pianinu.
Nuo Bethoveno penktosios simfonijos iki
avių bandos pailiustravimo „Don Kichote”,
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prelegentas vedžiojo skaitytojus po nuo
stabius muzikos labirintus. Gaila, kad tik
apie 30 pasinaudojo šia kultūringa pramo
ga. Nenoromis tenka spėlioti, kad tą vakarą
vykę keli parengimai New Yorke, su alaus
bokalų muzika, buvo didesnė atrakcija.
5^ Į Paskutinę ASD sueigą buvo pakviesta
gausus būrys jaunų studenčių, kurioms apie
ASD veiklą ir ideologijos bruožus kalbėjo
t. n. Dalia Bulgarauskaitė. Į ASD įstojo
Daina Botyriūtė, L. Butkutė, V. Motiekūnaitė, I. Petniunaitė, A. Senkutė, E. Sodaitytė, R. Vilkutaitytė ir A. Vilpišauskaitė. Po
sueigos buvo kuklios vaišės. Kandidačių
globėja yra t. n. Daiva Alytaitė.

jįc Pirmoje Korp! Vyties sueiga su nauja
valdyba, senj. J. Birutis ir senj. V. Rama
nauskas pravedė pašnekesį apie akademinę
skautiją ir kitas studentų organizacijas,
aptariant jų geresnes ir blogesnes puses.
Naujais junjorais įstojo S. Arūnas, K. Bileris, R. Legeckis, K. Nemickas, ir L. Sto
nys. Sueiga įvyko p. Montvilų bute.
Fil. G. Penikas, t. n. D. Nenortaitė, t. n.
L. Petrauskaitė ir senj. S. Sirusas sudaro
ASS stovyklavietės suradimo komisiją
>įc ASS sueigoje kovo 5 d. pas Arūnus buvo
nuoširdžiai išsišnekėta ir kritiškai įvertin
ta visa ASS veikla. Sueigą pravedė senj.
J. Birutis. Referentai buvo t. n. L. Petraus
kaitė, senj. R. Klivecka ir senj. V. Rama
nauskas.
jf: Balandžio 2 d. p. Ramanauskų bute įvy
kusioj Korp! VYTIS sueigoje, buvo disku
sijos apie baltosios ir kitų rasių santykius.
Diskusinę grupę sudarė senjorai V. Sirusas,
R. Klivecka, E. Remėža ir V. Dirkyla. Moderavo V. Montvila.
šiuo metu ASS Jaunimo Literatūros kon
kurso juri komisiją sudaro: fil. Dr. Henri
kas Lukaševičius, Nelė Mazalaitė, Steponas
Zobarskas, Leonardas Žitkevičius ir fil.
Romas Kezys.
Senj. Rimas Klevecka eina New Yorko
skautų tunto tuntininko pareigas.

Šio pavasario žiedai New Yorko akade
mikams buvo ypatingai duosnūs savo ma
lonėmis: senj. V. Ramanauskas, birželio 4 d.
Toronte susituoks su t. n. Sigita Skirgailaite; senj. V. Verbickas susižiedavo su t. n.
A. Didžbalyte, ir ASD New Yorko sk. pirm,
t. n. B. Ulėnaitė susižiedavo su fil. A.
Kliore.
* Senj. Saulius Sirusas priimtas į Brooklyn
College krepšinio rinktinę.
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LOS ANGELES

* Buvęs Los Angeles skyriaus narys fil.
Viktoras Memenąs persikėlė gyventi atgal
j Detroitą. Vietinis A.S.S. skyrius suruošė
išleistuves ir palinkėjo jam daug sėkmės.
jjc Kovo mėnesio 5 d. įvykusioje sueigoje
j tikrąsias nares buvo pakeltos: Dalia Andrašiūnaitė, Danutė Gustaitė ir Onutė Sumantaitė. Į senjorus buvo pakelti: Gytis
Kvedaras, Rytis Kuzavinis ir Eugenijus
Radvenis. I filisterius — skyriaus pirmi
ninkas Aloyzas Grigaliūnas.

Čikagoje
Kovo 27 d. Jaunimo Centre, Čikagos
„Lituanicos’ tuntas minėjo savo dešimtmetį.
Po iškilmingą pamaldų įvyko minėjimo su
eiga. Sueigoje dalyvavo v. sktn. A. Matonis
ir daug svečių.

* Kaziugo mugė, kurią suruošė visi Čika
gos skautų vienetai, įvyko vasario 28 d.
Jaunimo Namuose. Be kitų vertingesnių
daiktų, buvo pardavinėjami ir skaučių kep
ti riestainiai, meduoliai bei baronkos. Či
kagos ASS skyrius ta proga pardavė nema
žą skaičių lietuviškų knygų.
Bal. 3 d., 3 vai. fil. Dr. M. Budrienės
bute įvyko šiais metais pirma ASD pavasa
rio sueiga. Dr. Budrienė skaitė pašnekesį,
kuriame lygino besikeičiančią aplinką ir
skautiškuosius principus. Čikagos ASD sky
riaus vėliavą maloniai sutiko pasiūlyti pir
mininkės mamytė P. Česnienė.

s|c šių metų birželio mėnesio pabaigoje įvyk
siančioj Tarptautinėj parodoj, Lietuvių
Bendruomenė
rengia lietuvišką skyrių.
Skautės akademikės nutarė pirmosios pa
sisiūlyti savo pagalbą šį skyrių aptarnauti.
Šiam darbui vadovauti sutiko t. n. L. Vepštaitė.
sjc „Skautų Akademikų tikslas ir veikla” —
ši tema buvo diskutuota balandžio 8 d. Jau
nimo namuose. Diskusijas pravedė fil. Juo
zas Liubinskas.
ASD garbės narė P. J. Daužvardienė pa
siūlė akademikėms skautėms prisidėti prie
konsularinio korpuso organizuojamos gėlių
parodos. Šiai parodai organizuoti sutiko tn.
M. Lukaitė.
sįc Velykų dieną 7 vai. vak., Jaunimo Na
muose įvyko „Velykų Linksmavakaris”. Bu
vo trumpa programa, šokiai, dainos, ir už
kandžiai.
Senj. Kęstutis Zapkus, aktyvus Čikagos
skyriaus narys, sekantiems mokslo metams
gavo stipendiją University of Syracuse,
New Yorko valstybėje. Kęstas šiuo metu
lanko Čikagos Meno Institutą, ir šį pa
vasarį žada baigti bakalauro laipsniu.

Iš visur
sjc šių metų kovo mėn. 29 d. Australijoje,
Melbourne mieste netikėtai mirė senj. vyr.
sktn. Borisas Dainutis. Mielas skautininkas
buvo labai aktyvus lietuviškos skautiškos
visuomenės narys, buvęs Australijos rajono
vadas, Viktorijos ir Tasmanijos tunto tuntininkas, nuo Vokietijos laikų aktyvus Korp!
VYTIS narys.

Čikagos „Lituanicos” tun
to vaišėse kalba Vyriau
sias Skautininkas A. Ma
tonis. Iš k. į d.: sktn. V.
Tallat - Kelpša, tuntininkas sktn. P. Nedzinskas,
psk. V. Narnikas, Vyr.
Skautininkas, D r. S. Bu
drys, fil. V. Lapatinskas.
L. Knopfmilerio nuotr.
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S UMU STI N I S

KAM REIKIA KĖDŽIŲ?
Kaip būtų puiku, jeigu nebūtų kėdžių, nes stovyklinis patyrimas ro
do, kad susidaro daug glaudesni santykiai tarp brolių ir sesių Akademikų
sėdint ant velėnos. Kas taip hipnotiškai brolius paveikia stovykloje: gal
mėnesiena, gal šnabždantis miškas, o gal tamsa, kuri dengia sesių veidus?
Bet sugrįžus į civilizaciją, tvarkingoje sueigoje, prie stiprios šviesos ir tų
nelemtų kėdžių, vaizdas truputį keičiasi. Matome kambarį su keturiomis
sienomis, o per vidurį tvorą. Vienoj pusėj susibūrę ratukuose, energingai
diskutuodami vyriškus interesus, sėdi mūsų garbingieji broliai. Kitoj pu
sėj su didelėm vilties kupinom akim žvelgia į juos sesės. O šie, net neatsi
sukdami ,apsimeta, kad jų nemato. Iš brolių veidų aiškiai matyt, kad dis
kusijos įdomios. Kažin apie ką? Bet gal sesės nesuprastų ir nesugebėtų prie
jų prisidėt, tačiau, susitikus su tais pačiais broliais universitete, atsiranda
tiek ydomių problemų išspręst, kad net užmirštama į klases nueiti. Tiesa,
universitete galima pasikalbėti apie bendras studijas, bet ir už mokyklos
sienų mes liekam studentais. Neaišku. Gal kolegiškumas turi likti tik mo
kykloje, ar prireikus broliui pagalbos su anglų kalbos tema. O gal “sno
bizmas” yra tapęs paskutiniąja mada? Betgi protarpiais koks viens brolis
atsiminęs, kad yra toks sutvėrimas kaip sesė, sujaudinta širdimi pasiūlo
sušokti ratelį. Su didžiu džiaugsmu sesės eina rateliu. Betgi tas labai trum
pa, nes brolis, jausdamas atlikęs šios dienos darbelį, sparčiai nusinešdina
vėl savo pusėn.
Taip prastovėjus porą valandėlių, koks nors geraširdis brolis pribė
ga prie sesių ir sušunka: “Važiuokim pycos valgyt!” Šios pakelia nušvitu
sius veidelius į riterį ant balto žirgo, kuris irgi staiga pajunta, kad jo
pareiga atlikta šiuo pasiūlymu, ir, nesiryždamas toliau jo įvykdyti, grįžta
už tvoros. Nuliūdimas ir nusivylimas apima sesių širdis. “Kam erzinti šu
niuką su kaulu Jeigu tu jam jo neduosi?” klausia viena kitos. Bet atsa
kymo nėra. Jeigu kuri nors sesė, turėdama svarbių reikalų, per klaidą pa
tenka į brolių tarpą, ji būna lydima liūdnomis ir pavydžiomis akimis. Bet
kiekviena džiaugiasi jos drąsa. Tąip ir slenka mūsų dienos, sueigos ir kt.,
bet kodėl?
Sesė
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PUSLAPIS

MIELI SKAITYTOJAI,

Nemalonu kartoti tuos pačius žodžius,
tačiau MŪSŲ VYTIS turi rimtu bėdų, ku
rios pačios vėl prašosi būti viešai uaskelbtos.
Mes kreipėmės į skaitytojus jau kelis
kartus ir įvairiais būdais: laiškais, biulete
niais bei paraginimais per organizacijos
skyrius. Tačiau žodžiai ir raidės dingo ty
lumoje ir atbalsis labai menkai girdisi. Re
alybė štai ką rodo: tik trečdalis skaityto
ją sumokėjo 1960 m. prenumeratą. Visa eilė
skolinga dar už praeitus metus. Finansinė
žurnalo padėtis liūdna, o dar tik metą pa
vasaris. Todėl dar kartą kreipiamės j
mielus skaitytojus ir prašome atlikti savo
pareigą — susimokėti prenumeratą. Jei
skaitytojai to neatliks — žurnalo ateitis
miglota, o gal net ir tragiškai liūdna.

Redakcija atsiprašo už klaidą, kuri ne
tyčiomis įsivėlė pirmame šią metą nume
ryje, Tomo Remeiklo Straipsnyje „Jauni
mo Organizacijos dabartinėje Lietuvoje”.
Žiūrėti: puslapis 16, eilutės 8-23 imtinai
turėtą sekti antrą paragrafą 13 puslapyje.

Maža pastabėlė, nes kartais ir smulkme
na sukelia daug nemalonumo.
Gauname
laiškus. Skaitytojai skundžiasi, kad MŪSŲ
VYTIS ją neaplanko. Priežastis paprasta
— pasikeitė adresas, bet administratriui
apie tai nepranešta. Ateityje prašomi skai
tytojus apie pasikeitusius adresus kuo grei
čiau pranešti, kad nesusitrukdytą žurnalo
siuntinėjimas.

Malonu pranešti, kad visa eilė skaityto
ją suprato MŪSŲ VYČIO sunkią finansinę
būklę ir jį parėmė. Naujas Garbės Prenu
meratorius yra G- Juškėnas. Taip pat žur
nalui aukojo: L. Juodikis — $2.00; K. Ber
tulis, A. Bakaitis, L. Kilikonienė, M. Manomaitis, S. Mickus, D. Remis, VI. Rusas
ir M. Šimkus po vieną dolerį.
Leidėją
vardu nuoširdžiai dėkoju.

Redakcijai buvo labai malonu gauti
visą eilę laišką iš skaitytoją. Dalį laišką,
bei ją ištraukas patiekiame žemiau. Atei
tyje tikimės susilaukti ją dar daugiau ir
tuo pačiu artimiau pasidalinti mintimis.
Mano nuomone MŪSŲ VYTIS savo rim
tais straipsniais, aktualiomis temomis yra
didelė pagalba vyresniesiems skautams ir
vienetą vadovams gilinti skautišką akiratį,
o priedas BUDŽIU geriausias rankvedis
įdomiai pravesti sueigas. Už tai, bravo!
Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn

MŪSŲ VYČIO žurnalo lygis kaskart
vis kyla. Linkiu Jums progreso ir ateityje.
K. Keblys, W. Lafayette, Ind.
Permaža dėmesio kreipiama kalbos gry
numui. Kalbos grynumas knygose ir laik
raščiuose žymus veiksnys kovoje prieš nu
tautėjimą.
M. Šimkus, Baltimore, Md.

Ką tik vakar gavau Jūsą siąstus MŪ
SŲ VYTIS 1, 1960 ir BUDŽIU. Ypa tingai BUDŽIU gražiai sutvarkytas. Linkiu
Jums nenuilstamai dirbti gerą lietuvybės
darbą!
J. J. Bachunas, Sodus, Mich.

n
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Kiekvieną MV numeri atydžiai per
skaitau ir širdy pasidžiaugiu, kad mūsą
jaunimas, nors ir labai nepalankioje aplin
koje, pajėgia išlaikyti tinkamą dvasią ir
kurstyti kiekvienam iš mūsą taip brangią
lietuvybės ugnelę. Linkiu sėkmės ir ištver
mės.
Prof. J. Kuprionis, Ruston, La.

Gal vertėtą įvesti skaitytoją laišką sky
rių. Kartais norisi ką nors trumpiau ko
mentuoti, iškelti, atitaisyti ar panašiai
be leidimosi į ilgesnius straipsnius - iš
vedžiojimus. Jie paprastai būna gan įdomūs
— juos skaitytojai seka. Šiuo būdu galima
net prisiauginti ar „išprovakuoti" naują
bendradarbių.
G. Procuta, New Zealand

Nors MV redaktoriai keičiasi, žurna
liūkštis išlieka geram lygy, tad šia proga,
atnaujinant prenumeratą, malonu yra tai
konstatuoti.
dr. A. Musteikis, Buffalo, N.Y.

MV puikiai atrodo — jokią priekaištą.
Galima tik pageidauti, kad, kaip dvimėnesinis žurnalas turėtą būti daugiau pus
lapių.
R. K ežy s, New York

Gai reikštą „Akademinius Horizontus"
išleisti atskirai, kaip metraštį ar priedą
prie MV. Praeitais metais, atvirai kalbant
teturėjau tik 4 MV numerius ir 5 BU
DŽIU!...
G. Penikas, New York

Sena akis nesugeba įžiūrėti MV virše
lių „teorinių paveikslą’ turinio. Sena gal
va nesusigaudo tų „teorinių paveikslą"
bent teorinių auklėjamųjų ar grožį skati
namųjų akstiną
jaunosioms
galvoms
(akims).
Girdžiu, ir jaunosios akys bei galvos
„teoriniuose paveiksluose" šviesos neaptik
damas, MV viršelius akies mirksnio grei
čiu praskleidžia, ieškodamos puslapiuose iš-?
ganingų minčių, žemišką vaizdą.
Atseit, gal nereiktą visiškai atsisakyti
nuo akiratį plečiančių akstiną bei gyveni
mo vaizdą.
Prof. J. Končius Boston

Esu labai patenkintas MV užimta lite
ratūrine linija. Linkiu kūrybinio dinamiz
mo 1960 metams!
Kun. V. Cukuras, Middetown, Conn.

Džiaugiuosi Nr. 6 pažanga, gyvumu ir
kultūringumu.
Tokio dinamiško žurnalo
buvimas lietuviškai studentijai ir apskritai
jaunuomenei bus didelis pozityvus įnasas.
Sveikinu!
v. s. dr. V. Čepas, Boston

Būtu daugiau sesių prenumeratorių jei
gu būtą ir mums vadovėms - mergaitėms
priedas. Gal būtą galima kaip nors mūsą
vadiją irgi išjudinti.
G. Kovaitė-Reškevičienė, Omaha

Vėliavą rikiuotė Čikagos
„Lituanicos" tunto dešimt
mečio šventėje.
L. Knopfmilerio nuotr.
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Žurnalas daugiausiai duoda straipsnius
ir kitą, medžiagą akademikams skautams.
Skautai vyčiai ir vadovai, ne akademikai,
arba akademikai ne ASS junginio pamatė,
kad buvęs ASS ir vadovą laikraštis tapo
staiga beveik ASS reikalus liečiančiu laik
raščiu. Tiesa, atsirado labai geras BUDŽIU.
Bet tai tik skiltininkams. O kur kiti va
dovai?
v. s. C. Senkevičius, Toronto
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SLA PILDOMOJI TARYBA SKELBIA JAUNIMUI

LITERATŪRINI KONTESTĄ
Žemiau paduotomis sąlygomis lietuviai jaunuoliai kviečiami dalyvauti
Literatūriniame Konteste. Jie gali laisvai pasirinkti temas iš Lietuvos isto
rijos, lietuvių mokslo ir lite’ratūros, tautosakos ar bent kurios Lietuvos kul
tūros ar ekonominio gyvenimo srities bei lietuvių tautą liečiančiais klausi
mais. Rašinio fornja gali būti labai įvairi — grynai grožinės literatūros kū
rinys, mokslinis tyrinėjimas, apibraiža, atsiminimai ar lietuvių žygių arba
dvasinės ir materialinės srities lietuvių laimėjimų aprašymas.
PREMIJA — A.
Šio skyriaus dalyviais gali būti nuo 12 iki 16 metų. Rašinys turi būti nuo
200 iki 500 žodžių.
Pirma premija ............................................... $25.00
Antra premija ............................................... $15.00
Trečia premija ............................................... $10.00

PREMIJA — B.
Šio skyriaus dalyviai gali būti jaunuoliai nuo 16 iki 18 metų. Rašinio
apimtis nuo 400 iki 1000 žodžių.
Pirma premija
........................................... $50.00
Antra premija ............................................... $35.00
Trečia premija ........................................... $10.00

PREMIJA — C.
Šio skyriaus dalyviais gali būti jaunuoliai nuo 18 iki 25 metų. Rašinio
apimtis nuo 800 iki 1500 žodžių.
Pirma premija ........................................... $100.00
Antra premija ........................................... $50.00
Trečia premija ........................................... $20.00
Be to, kiekvienas Kontesto dalyvis gaus pridėtines dovanėles. O tie Kontesto dalyviai, kurie SLA nariai dar gaus papildomą dovaną: kiekvienas lai
mėtojas gaus čekį sumoje $10.00. Premijuoti rašiniai gali būti be atskiro
atlyginimo panaudoti SLA nuožiūra Tėvynėje ar kaip kitaip. Rašinys turi
būti parašytas visai aiškiai paskaitomas, o geriausia mašinėle naudojant
,,Double spacing”. Kontestui skirtas rašinys turi būti įdėtas į atskirą voką
ir paženklintas kontestanto pasirinktu slapyvardžiu. O atskirame voke, kurs
pažymimas tuo pačiu slapyvardžiu, turi būti nurodytas autoriaus vardas,
amžius, mokslo laipsnis ir adresas. O jeigu kontestantas yra SLA narys,
tai turi būti pažymėta ir kuopa, kuriai jis priklauso. Visų trijų rūšių šiam
literatūriniam Kontestui rašiniai turi būti atsiųsti iki šių metų birželio 15
dienos. Kontesto dalyviai savo rašinius turi siųsti šiuo adresu:
ESSAY CONTEST COMMITTEE c/o Lithuanian Alliance of America,
307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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