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VISUOTINUMO PRADMENYS
PUTINO LYRIKOJ
DALĖ KOKLYTĖ

“Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka. Iš žvilgančių bokštų veizi
visareginčios akys, — ir jų regėjimais žaviesi tu pats, patirdamas
tolimą, paslaptingąją, nesibaigiamą, vientisą būtį.”
Šiais žodžiais Putinas pradeda savo 1927 metais išleistą eilių knygą, “Tarp
dviejų aušrų”. Pavarčius, tuoj matyti, kad šis rinkinys dvelkia minties stiprumu ir
sunkumu. Joje poetas nebedainuoja jaunatvišką džiaugsmą, kaip savo ankstyves
nėje poezijoje; čia jis, giliai susirūpinęs savo likimu, pergyvena rimtą asmeninę
krizę. Anksčiau poetas išsireikšdavo tiesioginiai, paprastai, o dabar slepiasi po
simbolių skydu. Jo mintis svari, dažnai abstrakti ir komplikuota.
Bendrai Putino lyriką galima padalinti į tris jo kūrybos periodus. Jaunystės
periodą nuo 1914 iki 1919 metų; simbolistinį periodą, nuo 1919 iki 1926 metų;
ir klasinio realizmo periodą, nuo 1926 iki 1936 metų. Šiame rašinyje dėmesys at
kreiptas grynai į antrąjį poeto kūrybos laikotarpį, jo simbolistinį ar, kaip kiti vadna, jo pesimistinį periodą. Sunku pasakyti, kas paveikė Putiną šia linkme, bet ga
lima prisiminti, kad tuo metu (1918—22 metais), jis studijavo Freiburge filoso
fijos ir meno istoriją, taip pat klausė prancūzų ir lenkų literatūros paskaitas. 1922
—23 metais, kartu su Sruoga studijavo Muenchene. Be abejo, abu poetai susitik
davo, todėl Sruogos, karšto simbolisto, įtaka Putinui neabejotina.
Kadangi simbolizmas iškilo kaip pasipriešinimas prieš per konkretų natūra
lizmą ir griežtą formą, jis turėjo atnešti išraiškos laisvę. Simboliai nei varžo, nei
apibudina, o tik primena; todėl jie yra puikus atsakymas poetų asmeninių emocijų
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ir intuicijų išraiškai. Simboliai yra asmeniški ženklai, todėl, kalbant apie poetų
simbplinį pasaulį, tuo pačiu kalbama apie jų asmenišką, vidinį pasaulį. Nors sim
bolistai paprastai mėgsta svajingumą ir pusiau sąmonę, Putinas to išvengia ir,
kaip Dr. Grinius knygoje “Putino lyrika” pabrėžia, Putinas “kuria aiškiausiai są
monei šviečiant, gerai susikaupus.”
Putino poezija rimta. Jis neranda reikalo juokauti, nes jam gyvenimas rimtas.
Poezijoje jis randa dirvą savo jautriai sielai išreikšti. Ieškodamas simbolių, jis
aiškiai vengia vulgarumo, pasirinkdamas grynai gamtos motyvą savo išraiškom.
Pavyzdžiui, visatos didybę, žinojimą ir tiesą jis vaizduoja tokiais simboliais: kosmiškos erdvės, saulė, kalnų viršūnės, kylantys sparnai ir t. t.; meile ir kitus že
miškus troškimus pina su žemės gaivalingumo motyvu, išreikšdamas juos žemės
pakalnių, drėgnumų, vyno taurių, puotų, ir kitais simboliais. Mirties idėja, kuri
retai užtinkama šiame periode, išskyrus gyvenimo pradžios ir pabaigos klausimus,
atvaizduojama kaip juodas angelas ar juoda viešnia.
Pereidamas į savo simbolistinį periodą, Putinas be abejo pradeda aiškiau su
vokti visatos didybę — jo akiratis praplinta. Šis jo pasistūmėjimas į metfizinių
problemų sprendimą iššaukia jame skaudų žemiškų reiškinių antravertiškumo pa
jautimą. Jį kankina nesuprantamas tų dviejų, jį supančių, realybių konfliktas. At
siranda didi kova tarp dvasiškumo ir materializmo, kurių sintezės jis ieško. Įdo
mu, kad poetas puikiai pažįsta abu, tuos taip vienas kitam priešingus elementus,
bet nesuranda būdo juos abu sutaikyti, ir suvesti į gyvenimo areną. Jis žino, kaip
kad rašo “Paskandinto varpo giesmėje”, kad:
"— ir gmvs ir tamsios gyvenimo šaknys
Draugėn susibėgo našioj mano įsčioj
Ir godžiai įsmigo manon širdin.
O tu, spinduliuotų viršūnių valdove,
Sapnuok savo laisve mane paskandinęs —
Din-din... din-din... din-din...”

Tačiau jis trokšta pakilti į dvasinį pasaulį, iš žemiškų “urvų ir bedugnių”,
kurie grąso jį pražudyti ir jis tiki, kad:
“...jeigu pasieksi
Padangėj iškeltą viršūnę,
Tu būsi kaip Dievas,
Paniekintos žemės klajūne!”...

Ši jo gyvmmo dualizmo problema, yra jau nebepaprasto asmeniško jausmo
išliejimas, bet abstraktus žmogiškojo pradmens ieškojimas. Čia jis, kaip ir dau
gelis, ieško savo vietos ir pra ant>. begalinėje pasaulio sistemoje.
Savo gamtos garbinimu Putinas nėra nei mistiškas nei panteistiškas, bet tik
jaučia gilų atpildą tiek visai žemG', tiek begaliniam kosmui ir todėl per jį dainuoja.
Jo smbolistinėje plotmėje žemė ir platusis kosmas yra du atskiri pasauliai.
Jis kosmą įvertina kaip siekiamą dvasinį daiktą. Tuo tarpu žemė su savo materia
listiniais troškimais, nors ir viliojančiais, yra jo paržūtimi. Jis, tačiau, myli abu
pasauliu lygiai: “Dangus mano tėvas, bet žemė — motina manoji”. Jis, kaip kūdi
kis ilgisi motinos - žemės ir, atrodo, prie jos daugiau priaugęs, bet jaučia tėvo
galią ir kilnumą ir skverbiasi į jį, nors jo ir pilnai nesupranta.
Poemoje “Skriski, are” ši mintis yra sukoncentruota:
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LITHUANIA

Lietuvos Paviljonas šių metų Tarptautinėje Prekybos Parodoje Čikagoje. Pavil
jono rengimo darbuose aktyviai dalyvavo ir keli ASĮS nariai.
V. Noreikos nuotr.

“Skriski, are, į pat dangų ir plasnoki.
Būt vergu savosios žemės tu nemoki.
Aš tau laisvės, nei dangaus nepavydėjau,
Nors tik juodą, šaltą žemę pamylėjau.
Kai geriu jos drėgną kvapą ir ūkus,
Man sapnuojas skaisčios žvaigždės ir dangus.
O kai vėl mane padangė užsupuos,
Jausiu žemę savo ilgesio vaizduos”

Žemės gaivalingumo motyvas Putinui yra gana artimas. Jis jaučiasi jai giminigas savo asmeniška gyvybe, jis pats pulsuoja gyvenimu, nors ir neranda jame
sau atpildo. Tik paskaitykime “Skriski, are” toliau:

“Tavo liepsnos man krūtinėj dar žėruoja,
Tavo aistros mano lūpomis garuoja...”

Poetas aiškiai jaučia gyvenimo viliojimą ir todėl eina per pasaulį kruvina
širdim, nes, žinodamas savo kilnų dvasinį pašaukimą, jaučia sau pirmą pareigos
jausmą.
Pas Putiną keistai ir originaliai nuskamba meilės motyvas. Jis surištas su
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kažkokiu karčiu skausmu. Putinas neliūdi prarasta meile, kaip daugelis poetų,
bet atvirkščiai, jis jos visai nedasileidžia. Jis iš tolo ja džiaugiasi — kaip marga
plaštake, bet prašo ją jį aplenkti. Eilėse “Trys toastai” skaitome, kad ta meilės ka
ralaitė nereali, — ji nesirodo mirtingame kūne, bet, kaip jis toliau rašo:
“Ji grožiu aprėdo mum purviną žemę,
Ji pridengia melo kaukes nuo veidų.
Ji kelia mum žeme, o dangų palenkia
Ir kuria pasaulio svajotų vaizdų.”

Ir jis kelia savo taurę į tą “...neregėtąją, nepalytėtąją.”
Jo nevilioja “žemės gražuolės”, kaip pasisakyta eilėse “Poeto meilė”. Jis ieš
ko tokios, kuri slaptinga “kaip nykus gandas”, gryna kaip “šaltas lašas”:

“Tada ateisiu aš ir nusilenksiu,
Pažinęs jog tai tu,
Kurią seku painioj būties kelionėj
Ir ieškau ir klystu.”
“Pesimizmo himnuose” Putinas sudėjo visą savo šio periodo širdgėlą, kurią
jis jautė dėl nežinojimo nei savo pradžios nei galo. Grinius “Putino lyrikoje” taip
rašo: “Pesimizmo himnai, yra, subjektyvus, jausmų padiktuotas fragmentarinis
pasaulėvaizdis, bet ne objektyvios, proto paremtos pasaulėžiūros bruožai...” Taip
trumpai galima juos apibrėžti, bet nepasitenkinkim tuo, o panagrinėję, pažvelkim
į juos giliau. Putino “Pesimizmo himnai” iškilmingi, kaip himnai ir turi būti, bet
truputi šaltesni, kaip paprastai Putino poezija: jie atskiesti intelektualiniu ele
mentu. Jis juose nenori objekyviai išspręsti nei įrodyti iškeltus abstrakčius klau
simus, kaip daugelis vakariečių poetų kad daro, bet, atvirkščiai, juose jaučiamas
subjekyvumas, — egoistinis savo likimo ieškojimas. Jis susirūpinęs savo likimu
ir buities paslaptimis, kurios, lydimos menkystės ir gyvenimo būtenybės, jau ne
beaiškios. Šis susirūpinimas savim žadina Putiną į mąstymą, tačiau jis vėl susidu
ria su savo žinojimo ribotumu ir vėl tampa nelaimingu. Tikėjimas ateina poetui į
pagalbą, bet ir jis neatsako į visus kylančius klausimus, nes jo problema yra dau
giau filosofinių bruožų. Jei jo problema būtų tik grynai jausminė, jei joje nebūtų
to protinio — dvasinio klausimo, tai jis tikriausiai būtų patenkintas savo “puo
tom” ir giliu gyvenimo džiausgsmu, kurį, be abejo, turi. Bet jo didžiausias rūpes
tis — nežinojimas. Eilėrašty j “Lopšinė” jis mėgina save užliūliuoti pamiršimui ir
tik sapnuoti ...vidurnakčio sapną:
“Ir amžiną kovą — ir amžiną laisvę,
Ir savo liepsnti nesuvaldomą galią
Pirmykštės kūrybos ankstyboj aušroj...”

Tačiau jis negali miegoti ir sapnuoti, jis trokšta žinoti ir kyla į maištą prieš
savo likimą.
“Vergai išsprogdins kietą požemių plutą,
Ir perskros žaibai žemės motinos įščią,
Ir kraterių liepsnos ištrykš į padanges
Raudonais žibintais tau veidą nušvies.”
Vergo simbolis Puinui reiškia atgarsį, panašiai, kaip Sruogai vėjas tarnauja
galiai išreikšti. Poetas sukyla ir pradeda maištauti sukoncentravęs visą kovos įkarš-
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tį “Pesimizmo himnuose”. Jis stoja j ją adarom akim, žinodamas kad:
“...prieš Tą, kuris saulėmis valdo,
Paniekinta dreba maištinga galybė,
Bet mano aistra, kaip ugninis verpetas,
Tr mano valdvė — akla Būtinybė.”
Pirmame himne, Putinas išdėsto savo nepasitenkinimo priežastį. Jis parodo,
kad pažįsta ir pripažįsta savo kūrėją, žino jo aspiracijas, bet tik skundžiasi že
miškų silpnybių dideliu viliojimu.

“Bet kas mano norai, jei aukuro plytos
Drėgnųjų pakalnių purvu aptaškytos,”...
Taip pat pasisako prieš jam nesuorantamą dvasinį ir fizinį ryšį:
“Bet kas gi tikėjimo pavergtas protas,
Jei dvasios nežadina jausmas liepsnotas,
Jei blėsta širdies židinys išgyventas —
Jei meilė — heterų pigus komplimentas

Antrame himne jis, sutelkęs savo pyktį, prakeikia savo likimą, apkaltinda
mas jį savo sielvarto kančia. Jis čia jau rimtai piktas, nes išdrįsta viešai apkaltinti
savo Kūrėją ir ironiškai Jį, taip sakant, patraukti per danti.
“Tu mane apglobei mano jaunatvėje
Savo sparnų šešėliuotais mojavimais,
Tu mane užslėpei saulės mylavimam,
Tu mane paveržei meilės bučiavimam, —
Kiauto lukšte man pasaulį sukūręs,
Būki pagarbintas!”
Jis labai žmogiškai prakeikęs tai kas jį kankina ir atima džiaugsmą, toliau
prašo būti pats pasmerktas, nes jis žijio nusikaltęs esąs ir laukia bausmės. Puti
nas jaučia, kad jis, pažinęs dangaus didybe, nebetinka žemėje gyventi. Panašūs
atgarsiai randami ir kitų simbolistų poezijoje. Pavydžiui Charles Baudelaire savo
eilėrašty “Albotrasas” išsireiškia šitaip:

“Tarp audrų skrajojęs aukštybių karalius
Ir strėlių nebijo, panašus į poetą,
Jam ant žemės nutūpus tarp pykčio ir melo,
Jojo platūs sparnai jam neduoda judėti,”
(Vertė Elena Zujienė)
Trečiame savo himne Putinas jau gyvenimiškesnis. Jis nuvargo sielvarto ko
voj, jam “amžinas nerimas širdį ištuštino”. Jis pajunta, kad savo ieškojimu jis
pats save apvogia, kad jo dorovė atmpa jo nuodėme, kad jo nerimas beprasmis.
Jam nusibodo liūdėti, jis norėtų susitaikyti su likimu.
Ketvirtame himne jis gieda pasidavimą nežinomybei, kuri jį priims “kaip
išklydusį sūnų”, į savo “marinančios prieglobos rūmus”. Net čia Putinas nepa
miršta būti sarkastišku. Tai nenoras sutikti su Dievo valia, kuris, žmogų sukūręs,
padavė jam tik žinojimo nujautimą, bet neįsileido į savo pasaulio planų paslaptį.
Putinas ne vienas šiame savo nepasitenkinime. Daug kitų pasaulinio mąsto
rašytojų ir poetų tai kelia. Pavyzdžiui, vokiečių rašytojas Rilke, simbolistas, irgi
panašiai reaguoja. Eilėrašty “Dievas kalba su kiekvienu prieš jį sukuriant”, Ril119

8

ke svarsto žmogaus nežinojimą žemėje, nes Dievas su būsimu žmogumi tariasi
dar. jo nesukūręs, nesuformavęs i troškimų ir jausmų kūrinį ir dar neišvedęs į
'viliojančią, tačiau vargo ir skausmo pilną žemę. Dievas žmogui pasako, kad gy
venime jisai bus vienas, ir kad Dievas su juo nebekalbės, o tik lauks, būti atsi
lygintas... Putino žodžiais,
“Palaimintas būki žmogaus nežinojime,
Nei savo gimimo nei savo mirties,
Nei savo likimo vienatvės klajojime,
Nei savo menkystės džiaugsme ar vaitojime, —
Nei ką tu prakeikei, nei kam tu meldies.”

Jis sutinka eiti per gyvenimo dumblyną, matydamas šviesą gyvenimo gale. Bet,
eidamas jis negali nesuabejoti, kad gal, prie kapo ir kryžiaus, kuris jį į ten atly
dėjo, gal sužinos, kad gyveimas buvo nevertas, “nei juoko, nei, lašo aukos”.
Paskutinį, šeštą himną jis paskiria iškelti gyvenimo menkystei, kuri verta pa
minėti, nes ji tokia galinga, kad prieš ją “Merkiasi žvaigždės ir saulė šviesi”. Pu
tinas baigia savo kovą susitaikydamas su likimu.
Iš šių savo himnų Putinas susirenka užtenkamai jėgų, kad išeitų iš šio savo
periodo — gyvenimo krizės sustiprėjęs, ramesnis, truputį melancholiškas, — bet
pasveikęs.
Eilėraštyj “Pabaiga” jis rašo:
“Praėjusio meto jau nykstančius žemės sapnus
Dainuoti baigiu.
Užversiu tiesiai ir kreivai išrašytus lapus
Šypsniu palankiu.”
Dabar prieš akis kyla klausimas, kaip Putinas stovi pasaulinio mąsto rašyto
jų plotmėje. Kaip jis įvertinamas visuotino mąsto mąsteliu mieruojant? Rašytoją
įvertinant paprastai statomi du bendri kriterijai. Būtent, jo minties ir iškeltų mo
tyvų visuotinumas ir tos jo minties pristatymas gera ir visuotinai priimta literatū
rine forma. Šie kriterijai, jei pritaikyti Putinui, duona pozityvų atsakymą. | benmą kriterijų atsako jo dvasinės kovos turinys: Putino pesimistiškas dvasinių ir
materialistinių konfliktų pergyvenimas nėra ribotas nei vietove, tautybe, nei laiku.
Jo kunigystės varžtai, kurie trukdo jam netik gyvent, bet ir kurt, nėra jo vieno
problema. Jo kova prieš tuos varžtus yra artima kiekvienam reakcionieriui, ku
ris kovoja už idėją ir jos laisvę. Jo nusivylimo motyvas, meilės motyvas, žemės
gaivalingumo, gamtos motyvas — vis tai konceptai, artimi visiems žmonėms.
Antrasis klausimas reikalauja gilesnės Putino rašymo formos studijos, kad
galima būtų ją čia įrodyti. Tačiau čia Putino eilės kalba už save. Pavyzdžiui pa
imkim jo “Rūpintojėlio” ištrauką:
“Dievuli mano, kas per šviesios naktys!
Ir kas plačių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės! Didelės ir mažos
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.”
Ar tai ne majestotiškas tonas? Ar kalba ne aukšto lygio? Koks frazės gilu
mas šiame paprastame gamtos pasigrožėjime ir pasitenkinime! Juk tuojau prieš
akis kyla nusakytas vaizdas ir įžiebtas gilus gamtos didybės pajutimo jausmas.
Reikia pripažinti, kad jo kūrybinė galia didi ir kalba aukštos kultūros.
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KELETAS MINČIŲ SKAUTIŠKUOJU
AUKLĖJIMU
VYTAUTAS ČERNIUS

Išeivių tarpe, ilgą eile metų ateitininkai ir skautai reiškėsi kaip vienintelės
pastovios jaunimo organizacijos. Šiandien, Amerikoj gyvenančiam jaunuoliui,
yra atviri ir Boy’s Club ir Y.M.C.A. ir Little League ir Boys Scouts of America
ir mokyklų įvairūs klubai (fotografijos, meno, gamtos mokslo, literatūros, vaidy
bos, sporto ir t.t.) ir visa eilė kitų amerikoniškų jaunimo sambūrių. Visi jie siūlo
ir teikia užsiėmimus — programas, kurios tradiciniai traukdavo jaunuolį į mūsiš
kąsias — skautiškasias eiles. Virš minėtos organizacijos savo kalba, dvasia, aplin
kuma nėra svetimos mūsų dvylikamečiams. Jis yra gerai susipažinęs ir įsitraukęs
į amerikoniškąjį gyvenimą. Mums, vyresniesiems, nors amerikoniškoji aplinka
ir pažįstama, bet mes dar vis jaučiamės laisvesni ir tikresni “Draugo”, “Naujie
nų”, lietuviškųjų suvažiavimų, parengimų aplinkumoje. Dėl šių priežasčių vyres
nysis dažnai jaučiasi netikras savo santykuose su Amerikoje beaugančiu išeivių
berniuku. Reaguojama nepasitenkinimu, kritika, atstūmimu, nes šio berniuko
elgsena yra tokia skirtinga ir svetima tai išgyventai, įsi vaizduota j ai prieš 30—40
metų Kaune, Mažeikiuose ar Kupiškyje.
Čia beaugąs jaunuolis ir įvertinimo mąstelius kitus turi. Mes, vyresnieji,
vis dar gyvenimą mūsų “lietuviškųjų salų” masteliais matuojame. Jaunuolis lygi
na lietuviškąsias apraiškas su amerikoniškosioms, sutinkamom kad ir mokyloje.
Čia mokinių paruošti pasirodymai, klubų veikla dažnai praneša mūsiškius savo
išpildymu, atlikimu ir tematika. Tuo labiau, kad pas mus yra įsimetęs neigiamas
paprotys dalykus atlikti “skautiškai”. Planuojama maždaug sekančiai: “Suruo
šime minėjimą ant greitųjų — “skautiškai...” Iš tokių planų gaunasi košė, susi
dedanti iš nepasitenkinimų, pykčių, kaltinimų viens kitiems. “Skautiškai” orga
nizuoti parengimai gali pasisekti; jie įmanomi vienete, kuris yra susigyvenęs ir
turi išdirbęs puikų tarpusavio susiklausimą, o ne vienetuose, kurie veikia nepasto
viai, su nuolat besikeičiančiu žmonių sąstatu. Berniukai, taip kaip ir mes, mėgsta
pasisekimą. Nuolat nepasisekę parengimai, iškilos, sueigos berniukams tik įrodo
šiai organizacijai priklausymo beprasmškumą.
Tradiciniai, skautų sueigose einame* laipsnių programas, ruošiamės iškiloms,
minėjimams, suvažiavimams stovykloms. Kiek visa tai duoda progos jaunuoliui
(12—18 metų) atsiekti jam taip svarbius socialinio, fizinio, jausminio brendimo
keliastulpius*? Štai jie:
1. Išmokti bendradarbiauti su abiejų lyčių bendraamžiais. Čia mes, be
abejo, daugiau padarome kaip amerikiečiai skautai, kurie yra visai atsiskyrę nuo
mergaičių.
2 Įgyti vyrišką tapatybę — išmokti vyriškai elgtis. Čia dažnai pasireiškia

*) Pasinaudota Robert Havighurst raštais.
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socialinių klasių, kultūrų skrtumai tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų. Šie skirtu
mai būna nesusipratimų ir pykčių šaltiniu.
3. Išmokti priimti savo fizinę išvaizdą ir išvystyti savo fizines galias. Su
augusiam ir pamršusam savasias brendimo “bėdas” dažnai erzinančiai veikia
jaunuolio “amžinas plaukų šukavimas” ar net ir bandymai, prisimenant Mark
Twain’o Tomą Sawyer’j, toliau už savo draugus nuspiauti. Jaunuolio fizinį sa
vęs ieškojimo periodą suaugusiajam atlaidžiai tenka pergyventi. Berniukas jaut
riai reaguoja į visas asmenines pastabas. Ir kai kuriuos dalykus išgydo tik laikas.
4. Jausminiai (emociniai) atsipalaiduoti nuo tėvų ir suaugusiųjų. Iš
mokti daryti savus sprendimus ir prsiimti atsakomybę už juos.
5. Įsigyti ekonominę nepriklausomybę.
6. Pasirinkti ir pasiruošti profesijai.
7. Pasiruošti vedyboms. Pirmieji žingsniai čia daromi išmokstant bendrauti
su priešingos lyties asmeniu. Įsigyti visą eilę vertybių, atsinešimų, kurie vėliau
leistu sukutrti šeimą ir ją išlaikyti.
8.1švystyti intelektualines galias ir įsigyti būtinas visuomeniame gyvenime
sąvokas.
9. Įsigyti socialiai atsakingas elgsenas. Ši sritis Amerikoj turi savų prob
lemų: amerikoniškoji mokykla ir demokratinė gyvenimo samprata skatina in
dividualumą. Mokykloje dažnai individualumo ir asmenybės neliečiamumo var
dan auklėjama individus, susiinterasavusius tik savo ir savo būsimos šeimos
patogumu, pasisekimu. Šūkis: “Neliesk manęs, aš neliesiu tavęs.” dominuoja
Šitai pažiūrai ypatingai gera dirva yra didmiestyje, kur nuolatinio judėjimo iš
davoje socialiniai žmonių ryšiai yra nepastovūs ir silpni. Mažam miestelyje
tenka pastebėti stiprią “visuomeniškumo dvasią”: čia daugiau paskirų asmenų,
grupių mokyklų dirba visuotinei gerovei.
10. Įsigyti dvasines vertybes ir gaires savo gyvenimo tvarkymui. Įsigyti
savo pasaulėžiūrą.
Šių keliastulpių ne tik pats jaunuolis, dėka įsisavintojo savojo “aš” sie
kia, bet ir yra stur :amas savųjų draugų, tėvų, visuomenės. Nepasiekus ku
rio nors, vieno iš išvardintų bruožų, susitrukdo ir kitų atsiekimas. Štai,
būnant savo asmenine išvaizda nepatenkintam, sunkiau ir su kitais bendra
amžiais save patenkinančius santykius išvystyti. Gi šio nepasiekus, ir kitų
tikslų atsiekimas pasunkėja. Nebe ko, jaunoji karta reflektuoa vyresniąją
generaciją — jų bėdas, — emocines, socialines, materialines problemas.
Tenka save klausti, kiek duodam progos individui skautų organizacijos
rėmuose virš minėtus tikslus atsiekti? Kuo didesnė dalis jų bus atsiekiami
mūsų tarpe jaunuolį užangažuojančioje aplinkumoje, tuo mes jį ilgiau išlai
kysime ir kreipsime norima kryptimi. (Prisipažįstu, skamba machiaveliškai).
Norėdami jaunuolį išlaikyti, savojoje grupėje, turėtume įsidėmėti, kad
vaikas išmoksta mylėti, branginti, gerbti tam tikrus objektus, visų labiausiai,
sekančiais būdais:
1. Imituodamas žmones, kurie vaiko akyse yra respektuojami kaipo autori
tetai ;
2. Susiedamas patenkinamų ir nepatenkinamų išgyvenimų visumą su ata
tinkamu objektu, situacija;
3. Per vienintelį stiprų emocinį išgyvenimą (patenkinamą ar nepaten-
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V. Noreikos nuotr.

kinamą), surištą su atatinkamu objektu ar situacija.
Tik antroje vietoje savo svarbumu testovi racionalusis įvertinimas —
protavimas. Emociniai ryšiai yra patvaresni ir stipresni už racionaliuosius
argumentus. Žmonės tekovoja tik kai jų jausmų apsuptos vertybės būna pa
žeidžiamos. Emociniai ryšiai mus baugina savo stiprumu. Jie buvo ir teėbra
karų, revoliucijų priežastimi. Individą pastoviai kurioje nors grupėje iš
laikyti tegalime tik emocniai jį pririšus
įbauginti emocinių reakcijų stiprumo, verčiami demokratinės gyveni
mo sampratos bei techninės pažangos, mes bandome auginti amerikoniškąją kartą
mokslinėms problemoms spręsti įtakoje. Mokslinis metodas — tai problemos iš
rišimas surinkus davinius, išmatavus ir pasvėrus, pasirenkant geriausią išeitį. Šis
metodas skatina klausti “kiek?" ir “kodėl?” ir statyti praktišką pritaikomumą
(“Does it work?”). Toks racionalus atsinešimas skatina objektyvumą, relatyvumą, tačiau silpnina emocinius ryšius.
Individo patenkinimą berišą išgyvenimai, sujungti su skautiškąja kasdienybe,
gali kilti iš fizinių reikalavimų ^valgis, miegas). Prismenu vilkiukų klyksmą
vienoje stovykloje: “Oh boy, ledų duoda!...” Stipriausi ryšiai išplaukia iš jausmi123
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nių — emociniu išgyvenimu, kaip užgyrimų, įvertinimo, jausmu — kad esi pri
imtas ir mėgiamas. Tiesa,, kad asmens auklėjimui galime vartoti ir racionalaus
mąstymo išdavas ir elgsenų kartojimą ir bausmes. Kalbant apie paskutiniąją prie
monę reiktų prisiminti, kad veiksmingiausia bausmė gali ateiti tik iš mylimo as
mens. Kitaip bausmė baudžamajame iššaukia tik pyktį ir neapykantą baudėjui.
Nubaustasis laukia progos atsikeršyti ir elgesio pakeitimas norima kryptimi ne
įvyksta.
Vaikas, savo aplinkumos žmones besekdamas, apsisprendžia kuo jis pats norėtų
būti. Ypatingai stovyklose svarbu turėti įvairaus amžiaus ir įvairių būdų, malo
nių, patrauklių asmenų. Tokie žmonės turėtų būti pasisekėliais ne tik mums, bet
ypatingai ir berniukams svarbiose gyvenimo srityse. Vis svarbiau darosi, kad tie
žmonės būtų sėkmingi individai ir amerikietiškoje visuomenėje. Gera matyti
stovyklose skautų, pasipuošusių daktarų laipsniais ar įsigijusių profesijas. Ta
čiau, neužmirštini ir kiti užsiėmimai, nes ne visi pajėgs baigti universitetus. Bebręstas, o ypatingai, mažumos individas dažnai puoselėja savimi nepasitikėjimo
jausmus, tad būtina jam patiekti užtenkamai užtikrinimo, kad jis lygiai kaip ir
visi kiti galės pasiekti savo užsibrėžtuosius tikslus. Veik dar svarbiau, kad savo
aplinkumoje jis rastų mūsų vyresnės kartos asmenų — kurie yra malonūs ir pa
trauklūs, kurie čia prasimušė į viršų. Svarbu, nes dažnas paauglys, paveiktas sa
vo paviršutiniško pranašumo (amerikoniškojo gyvenimo supratime) lyginant su
vyresniąja karta ir tipiško paauglio veržimosi asmeninėn nepriklausomybėn, į
senąją lietuvių kartą pradeda žiūrėti iš aukšto.
Grupei sucementuoti svarbu jaukus ir patrauklus grupės klimatas, kuriame
jaunuolis gali reikštis ir bręsti. Ceremonijos, užsiėmimai, emociniai pergyvenimai,
kuriuose jaunuolis aktyviai dalyvauja, kuria grupės vertybes ir stato užtvaras,
verčiančias jaunuolį šioje grupėe likti.
Būtų verta pagalvoti ir apie sudarymą išorinio amerikoniškosios visuome
nės spaudmo priklausyti “lietuviškai salai”. Varžybomis su amerikoniškaisiais
skautų vienetais, išėjimas į amerikoniškąją visuomenę lietuviško vieneto vardu,
berniukuose ugdytų “mes” prieš “juos” jausmą. Aplinkos amerikiečiai tuo pa
čiu paskirus individus indentifikuotų lietuviškąja grupe ir kasdieniniame gyveni
me asmeniui primintų jo priklausomumą.
Keletas bendrų pastabų apie jaunuolius (12—18 metų). Šio amžiaus berniu
kas blaškosi tarp siekiamo savystovumo ir įprasto priklausomumo nuo suaugusių.
Jis dažnai kalba kraštutinumais, tačiau nebūtinai taip elgiasi. Jis, nors pats kar
tais padrikas savo apsirengime ir elgesyj, yra kritiškas ir neatlaidus šioje srity
je suaugusiems. Tėvai, vadovai jam turi elgsenoje kalinyje, apsirengime būti “per
fect”. Tokiems neesant, jis kritikuoja maištauja, kerštauja, lyg kad jis pats dar
nežinodamas kokiu asmeniu tapti, ieško savojo idealo ir kerštauja, kai jo įsivaiz
duojamasis idealas nepasirodo tokiu esąs; lyg jį baimė imtų, kad ir jis pats savo
idealo nesuras ir nepasieks. Tokiu idealu gali tarnauti ir vaizduotėje tekuriama as
menybė, tik netiesioginiai realybės tesaistoma. Vaidinimas, skaitymas, pasakoji
mas, daina, filmas duoda tam patogios progos. Tačiau ir pats vadovas turėtų kri
tiškai pažvelgt į savo asmenį, papročius, apsirengimą ir save paklausti: “ar aš pa
dedu berniukui norima kryptimi augti?”
Amerikietiškoji kultūra ypatingai vertina pasisekmą (“if you are successful
you are a better man.”) Tad ir mūsų tremtinukui, beaugančiam šiame krašte, šių
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,'pasisekimų mūsų tarpe galimai daugiau reikia suteikti. Tai gali būti stiprus mag
netas priklausyti grupei.
Kuo individas daugiau energijos sunaudoja grupės viduje, tuo jis labiau j ją
įsijungia. Kiekvenas mūsų teturime tik dvidešmt keturas valandas. Suvažiavimų,
stovyklų, užsiėmimų įtaka yra daug didesnė nei juose praleistų valandų skaičius
tai rodo. Su jais surištas pasiruošimas, svajojimas, susirašinėjimas, sukurti drau
gystės ryšiai, emocinis prisirišimas — tai vis užtvaros, kurios individą izoliuoja,
laiko sukurtoje aplinkoje.
Susumuojant peršasi išvados. Kuo didesnę dali energijos individas sunaudos
grupės viduje, tuo jis labiau įsijungs į šią grupę. Tai galima atsiekti:
1. Patenkinant brendimo reikalavimus;
2. Įjungiant jaunimą emociniai;
3. Sukuriant užtvaras išorei;
4. Sukuriant didesnės grupės spaudimą priklausyti mažesnei grupei
Tiesa, kad uždarydami individą mažoje žmonių grupėje, mes tokio individo
pasisekimo galimybes didesnėje visuomenėje mažiname Individas gali pasida
ryti tiek skautiškas, ar lietuviškas, kad jis savo didesnės aplinkos visuomenėje
nuolat jausis svetimas, nelaimingas, nepritampąs, nepajėgiąs su žmonėmis pa
tenkinamai santykiauti. Tačiau kiekvienas auklėtojas turi pervertinti savyje
auklėjimo proceso būsimą kūrinį — žmogų ir tik jį galėdamas pateisinti prieš
savąją sąžinę, darbui atsidėti. Tai auklėtojo pareiga, atsakomybė ir privilegija.
Žmonijos ateities progresui būtinas asmenų tolerantingas skirtingumas nuo
monėse, darbuose, gyvenmo filososofijose. Tik būdami skirtingi ir tolerantiški
išvengsime George Orwell 1984 metų.

WITAN, 1961
Kaip jau buvo ankščiau skelbta mūsų spaudoje, šiais metais, rugpj. 16—24
d. d. Londone, Gilwell Parke įvyko pasaulio akademikų skautų sąskrydis. Tai bu
vo antrus metus iš eilės organizuojamas anglų Oxford’o universitete veikiančios
akademikų skautų grupės. Į anglų akademikų surengtą sąskrydį suvažiavo orga
nizuoti bei neorganizuoti akademikai skautai ir skautės, daugiausia iš Europos ir
Afrikos: viso apie 140 ir, jei gerai prisimenu, net iš 14 valstybių. Organizuotai, iš
egzilų skautų, tik mes ^tuviai tepasirodėm.
Lietuvius stovykloje atstovavo t.n. J. Jurgilaite, sen j. V. Lenartas, senj. J. Nau
jokas, senj. A. Paulius iš Heidelbergo skyriaus ir aš iš Čikagos.

Rengėjų buvome stotyje sutikti ir autobusu nuvežti ligi vartų. Stovyklavietė
susidarė iš sesių ir brolių pastovyklių, štabo ir ūkio palapinių, vienos didžiulės pa
skaitų palapinės, vėliavų aikštės, laužavietės ir skilčių (troops) valgio gaminimo
bei laikymo vietų. Atvykus ir užsiregistravus, kiekvienas asmuo buvo paskirtas į
skiltį. Skiltys buvo mišrios. Visos stovyklos gyvenimas sukosi apie virtuvę, kurioje
kiekviena skiltis tris kart į dieną gaminosi sau maistą, šviečiant saulei ar lyjant
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lietui, verdant ant malkų ugnies. Nesileidžiant į filosofinius skautavimo aspektus
tas “malonumas” stovyklautojams kainavo mažiausiai 8 valandas dienos šviesos.
Taip pat, skiltyse turint nemažai egiptiečių bei pietų kraštų vyrų, sesės (kurių dau
guma buvo iš šiaurinės Europos) ne kartą, girdėjau skundėsi, kad atlieka visus
virtuvės darbus vienos. Todėl angliška per maisto gaminimą susipažinimo sąvo
ka, manau, neišlaiko kritikos prie ko vėliau ir vadovybė prisipažino. Bendrai paė
mus, visi stovyklautojai, atrodo, buvo parinkti iškilūs skautai. Teko su daugeliu
išsikalbėt ir visi pasisakė, kad kelionė buvo visiems apmokėta savojo krašto skau
tiškos vadovybės. Todėl, kas liečia bendrą krašto reprezentaciją sąskridyje, tau
tos, kurios buvo pasiruošusios, pasižymėjo prie laužo bei kituose užsiėmimuose.
Bendras dalyvių amžiaus vidurkis buvo apie 21 metai, nors buvo ir vyresnių. Vi
si stovyklautojai kuriuos teko sutikti, išskyrus keletą anglų, buvo nuoširdūs ir
draugiški. Nuotaika buvo tikrai pakili, kas atsispindėjo ir draugysčių sudaryme,
bei iš viso socialiniame bendravime per sąskrydžio visą laiką. Visi keitėsi ženk
lais bei adresais. Čia norėčiau prisiminti, kad mūsų naujieji ženklai buvo tiesiog
nuplėšti nuo mūsų Heidelbergo skyriaus narių ir, jei būčiau turėjęs daugiau, tai
tikrai būtų tekę visus ir atiduoti. Esu ne vienam prižadėjęs nusiųsti kai tik tu
rėsiu progą Čikagoj.
Sąskrydžio vadovybę sudarė Oxford’o grupės nariai. Atrodo, kad kas liečia ūki
nį skautišką pasiruošimą; .jie buvo savo rūšies specai, bet akademinės stovyklos
pravedimui ir dar tokio masto gaminimo tvarkai — netiko visai.. Programa buvo
pagrįsta susipažinimo ir susidraugavimo principu, praleidžiant kelias dienas gam
toje skautaujant. Šiuo straipsniu nenorėčiau leistis į palyginimus bei receptų ra
šymus, kiek tai liečia Witan programą. Noriu tik duoti bendrą vaizdą. Programa
susidėjo iš sekančių punktų: atvykimo, įsikūrimo, Lady Baden-Powell vizito,
scavenger hunt, griuvėsių valymo subomborduotos ,vaikų ligoninės (tai buvo ro
doma per televiziją ir transliuojama per radio), diskusinių grupių sueigų (buvo
dvi), virimo lenktynių, žaidimų mokymosi, ekskursijos į Londoną bei teatrą, pio
nierių žaidimų, šokių, laužų kas vakarą. Ne vienas iš aukščiau suminėtų punktų
buvo išleistas dėl staigaus lietaus ar neturėjimo atliekamo laiko nuo valgio paruo
šimo (ypač po lietaus). Tokios programos, kurią mes turime savo suvažiavimuo
se bei stovyklose, nebuvo.
Teko turėti keletą pasikalbėjimų rūpimais klausimais su Oxford’o univer
siteto studentų skautų iniciatoriais. Beveik visi jų buvo Wian organizatoriai ir
praeities bei ateities veikimo gairių smaigstytoj ai. Atrodo, kad jie yra pionie
riai kovoje su stipriausiom pasaulyje konservatyvizmo jėgomis — anglų gyvenimo
būdais, taip pat neišskiriant ir skautavimo. Bedirbdami šį sunkų darbą — organi
zuodami studentų skautus, mano supratimu — negalėdami nukrypti nuo bendro
sios skautavimą apipavidalinančios linijos, tie anglai studentai skautai per 40 metų
jokių naujų, skirtingų nusistovėjusių akademinio skautavimo formų nėra sukūrę.
Palyginti su lietuvių A.S.S., būtų lyg sudėti pradžios mokyklos mokinį su univer
sitetą baigusiu studentu. Bet, kai bediskuuodami prieidavom prie tobulos studen
tų skautų sąjūdžio formos, kur skautas yra studentas ir priklauso skautiškai stu
dentiškai organizacijai, kuri neprasilenkia su B. P. principais, jie beveik visi tap
davo dideliais šovinistais: man pradėdavo aškinti apie senų tradicijų svarbumą,
naudingumą, šypsodamiesi ir patys ką sako netikėdami. Stipriausias argumentas
buvo šis: kam kurti dar vieną socialinio pobūdžio, kad ir skautiškais principais,
klubą studentiškiems nugėrimams bei suėjimams, kada tokių tiek daug yra ir
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kiekvienas gali vienam iš jų priklausyti, nepažeisdamas gyvojo ir tikrojo skautavimo formų. Bet kokios mano pastangos įterpti bent mažiausią moderacijos as
pektą nerado atgarsio daugumoje, nors ir buvo keletas, kurie galvojo visai modemiš
kai ir racionaliai. Todėl ir visas anglų skautų akademikų veikimas susideda iš nenutraukimo skautavimo būnant vodovu skautų vienetuose, vieną kartą į metus su
važiuojant paatosogauti su vienminčiais draugais bei draugėmis grynai skautiško
je aplinkoje, na ir atliekamu laiku universitete susitinkant pokalbiams bei diskusi
joms klausimais, liečiančiais skautų ideologiją. Teko kalbėti su Norvegijos aka
demikais. Jie pernai įkūrė Oslo studentų skautų draugovę kuriai priklauso apie 30
narių. Jie, kiek teko išsikalbėti, ieško naujų formų bei pasireiškimų ir norėtų turėti
savitą skautiškai studentišką korporaciją. Kitų kraštų atstovų nuomonė nebuvo
vieninga: net religija yra įmaišoma ir keletoj valstybių yra net katalikų skautų,
protestantų skautų organizacijų ir t. t. Bet visi su kuriais teko išsikalbėti, buvo
tikrai suintriguoti mūsų organizacijos potencialu bei 39 metų veikla. Ką daugu
mas iš jų darys grįžę namo po šio suvažiavimo yra sunku pramatyti, bet artimų
kelių metų laikotarpyje tikrai juos supančių sienų nenuvers.
Teko taip pat pasiaiškinti ir Studentų Skautų Sąjungos tarptautinę padė
tį. Po draugiškų kalbų diskusijų bei pokalbių, kada priminiau esamą padėtį, vi
siems nutilus E. Slade (Witan sekretorė, kad ir nemaloniai besijaudama) pasakė:
“Pagal Tarptautinio Skautų Biuro nutarimą, lietuviai skautai nebus kviečiami į
sekančiais metais įvykstantį Witan for 1962.” Teko net ginčytis dėl lietuviškos vė
liavos iškėlimo, ginčą laimint mūsų naudai. Nežiūrint visko užsitikrinom, kad
šiais metais dalyvavę asmenys asmeniškai bus kviečiami dalyvauti 1962 metais
įvykstančiame Witan Oslo mieste, Norvegijoje, ir galės atsivežti draugų. Ar to
susitarimo norvegai laikysis parodys ateitis.
Tuo pačiu laiku Witan lankė ir Lady Baden-Powell, kurią lydėjo grupė
skaučių bei skautų vadovų. Lady B. P. vizitavo kiekvieną skiltį pasisveikindama
rankos padavimu ir paklausdama iš kur asmuo yra atvykęs. Padarėm keletą nuo
traukų, kur Lady B. P. sveikinasi ir su mūsų atstovais iš Heildelbergo. Savo lai
kysena Lady P. P. lietuviams palankumo neparodė.
Bendra sąskrydžio dalyvių laikysena mūsų atžvilgiu buvo labai šilta ir drau
giška. Dalyvavo net keletas atstovų iš naujųjų Afrikos valstybių, kurie su dideliu
įdomumu klausėsi mūsų kalbant apie pavergimo bei nepripažinimo proble
mas. Viena juoduke pasakė, kad ji niekuomet nepamirš mums daromos skriau
dos ir vėliau, sužinojau, net kalbėjo apie tai su stovyklos vadovybe. Todėl“ skai
tau, kad mūsų dalyvavimas Witan 1961 buvo naudingas ir kad įdėtas darbas
tampant stovyklos inventorių nenuėjo niekais. Baigdamas norėčiau S.S.S-gos vardu
padėkoti Heidelbergo skyriui už įdėtą darbą reprezentuojant ir lietuvių vardą Wi
tan 1961.

Senj. R. Slėnys

127

16

FSS PIRMININKO ŽODIS

Filisterių Skautų Sąjungos Centro Valdybos Pirimininko Vytauto
Šliūpo kalbos įžanga, pasakyta suvažiavimo atidarymo proga, Christiana
Lodge, Edwardsburg, Mich., 1961-VI-3.
Neturėjau garbės dalyvauti Jūsų tarpe pereitais metais sušauktame Pirma
jame Filisterių Skautų Sąjungos suvažiavime, nes tuo laiku buvau kitame pasau
lio kontinente. Tad kaip matote, šios dieūos suvažiavimas duoda man progos pir
mą kartą su jumis visais susitikti Filisterių Skautų Sąjungos rėmuose, bei atnau
jinti senas pažintis — užmegsti gal artimesnius ryšius negu iki šiol pajėgiau pada
ryti. Daugelį iš Jūsų pažįstu asmeniškai, kitus pažįstu iš “Mūsų Vyčio” puslapių,
trečius gal tik pirmą kartą matau, tačiau nuoširdžiai tikiu, kad ateinančių dviejų
dienų laikotarpyje susipažinsime visi ir, išsiskirstant iš šio suvažiavimo, jausimės
kad pasidarėme artimi draugai, kaip kad pridera akademikams skautams; pasijusime broliais ir sesėmis — vienos, plačios, dinamiškos organizacijos nariais
Pereito suvažiavimo metu Jūs išrinkote FSS Centro Valdybą ir jai pavedėte
organizacijos vadovavimą per ateinančius dvejus metus. Šią garbingą pareigą mes
stengėmės per ištisus metus tinkamai ir produktingai atlikti, kiek tik jėgos leido
ir energija ištvėrė. Turiu prisipažinti, kad akademikų skautų labui dirbti man as
meniškai yra malonu, nes jaučiu, kad triūsas atneša gražius rezultatus ten, kur na
riai tokių rezultatų trokšta. Žinojna, yra vietų kur šis darbas lieka neįvertinamas,
bet apie tai pakalbėsime vėliau.
Žinau gerai, kad organizacinį darbą nuoširdžiai dirba ir visi kiti Centro Val
dybos nariai, kurių pasišventimo dėka rėmėsi visas Centro Valdybos veikimas. Čia
norėčiau ypatingai paminėti du Valdybos narius, kurie iš pat pradžių be pertrau
kos nešė sunkiausią veiklos dalį: tai f ii. Edvardas Kaminskas ir f ii. Dalė Kokly tė.
Likusieji valdybos nariai dažnai keitėsi; iš pradžių daug energijos įdėjo fil. Al
gis Avižienis iki išvykimo į Kaliforniją. Mūsų darbščoji iždininkė Bronė Lukštaitė nuoširdžiai darbavosi; deja, paskutiniuoju laiku buvo išrinkta į Inžinierių
Sąjungos Čikagos skyriaus pirmininkes ir prašėsi atleidžiama iš eitų mūsų valdy
boje pareigų. Fil. Juozas Karklys darbo sumetimais turėjo pasitraukti. Pagaliau
FSS Centro Valdybai pritrūko išrinktųjų kandidatų ir, kadangi darbą reikėjo tęs
ti be pertraukos, tai Centro Valdyba koopavo du pereigingus mūsų narius, tai fil.
Jūratę Dainauskiene ir fil. Algį Kėželį. Tuo būdu vėl turime pilną ir darbščią
grupe ir vėl Centro Valdybos darbas yra tęsiamas pilnu tempu.
Dabar norėčiau pereiti prie pagrindinio savo įžanginės kalbos punkto ir iš
dėstyti Jums tai, ką einamos pareigos reikalauja suvažiavimui pasakyti. Kaipo
Jūsų dabartinis pirmininkas noriu trumpai peržvelgti mūsų organizacijos nueitą
kelią, panagrinėti paskutiniųjų metų veiklą, pasidžiaugti atliktais darbais, duoti
“pylos” tiems, kurie jos užsitarnavo, na ir žvilgtelėti į mūsų visų ateitį.
Mano pagrindinis tikslas šiandien nėra kalbėti apie mūsų praeitį, apie gar
bingas tradicijas, kuriomis tikrai galime ir turime didžiuotis. Nenoriu čia gvil
denti nė to fakto, kuris mums visiems gerai žinomas — tai mūsų organizacinė evo-
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liucija, prasidėjusi su Studentų Skautų Draugove, Korp! VYTIS, ASD, ASS,
ASR ir, pagaliau, priėjusi iki mūsų FSS įsisteigimo. Noriu tačiau paminėti mums
visiems rūpimus dalykus —* tai dabartį ir mūsų ateitį.
Dabartis — geriau pasakius pereiti metai — mūsų organizacijos narių yra
pažymėti gražia veikla. FSS susiorganizavo; per metus įsisteigė skyriai Čikago
je, Bostone, New Yorke, Clevelande ir Toronte. Dabar daromos pastangos įsteig
ti ir daugiau skyrių, ypač tolimojoje Australijoje, [Europoje bei Pietų Ameriko
je. Pavieniai mūsų nariai gražiausiai pasireiškė Lietuvių Skautų Sąjungoje. Da
bar tikrai galime su pasididžiavimu pasakyti, kad daugiau negu pusė aktyvių
Skautų Sąjungos vadovų yra arba FSS arba ASS nariai. Taip ir pridera mums
elgtis, nes patys, taip neseniai peržengę per skautiškąją mokyklą, neprivalome pa
sišalinti nuo jaunimo auklėjimo. Priešingai, visi kurie tik sugebame, turime akty
viai įsitraukti ne tik į vyriausiąją skautiškąją vadovybę, bet ir dirbti skilčių bei
draugovių lygyje

ŽVILGSNIS Į MEKSIKĄ
L. CĖSNAITĖ

Viena iš artimiausiųjų JAV kaimynių yra Meksikos Respublika — šalis, ku
rią kasmet aplanko tūkstantinė masė turistų, bet su kurios praeitimi ir kultūra
mažai kas yra susipažinęs. Dažnas svetimšalis mano, kad tai pusiau kultūringas
kraštas, o kad prieš šimtą metų jokios kultūros nei žymės nebuvo, kad ten bė
giojo nuogi indėnai, valgė savo kaimynus, o jų moterys audė šiaudinius kilimus
— vienintelis jų meno pasireiškimas. Tai labai klaidinga nuomonė. Neimant dė
mesin indėnų senųjų kultūrų, buvusių savo pačiame žydėjime šimtus metų prieš
ispanų atvykimą, dabartinė meksikiečių kultūra, tai yra ispanų ir čiabuvių mi
šinys, jau buvo gerokai išsivysčiusi 17 šimtmečio pradžioje. Pvz. Meksikos uni
versitetas pradėjo veikti 1553 m., kai tuo laiku dabartinėje JAV teritorijoje netgi
net miestų nebuvo.
1519—1521 metais, Kortežo vadovaujami, ispanai užkariavo Meksikos slė
nį, kuriame gyveno viena iš paskutiniųjų į šią vietą atkeliavusių giminių, acte
kų giminė. Ši giminė, labai karinga ir pajėgi, tik 14 šimtmetyje pastatė savo didin
gą sostinę, kuri vadinosi Tenochtitlan. Skaitant pirmųjų ispanų karių aprašy
mus susidaro imponuojantis vaizdas miesto su milžiniškais karališkųjų rūmų ir
šventyklų pastatais, daržais, ežerais ir kanalais, kurie buvo vartojami vietoje gat
vių — susisiekimui. Šis spalvingumas dingo po ispanų atvykimo, nes rūmai ir
šventyklos buvo nugriauti, o ežerai išdžiovinti taip, kad jų nei pėdsako neliko ir
ant kurio griuvėsių išaugo dabartinė respublikos sostinė — 4,000,000 gyventojų
metropolis, Mexico City.
Pamažu, kaip ir svetur, seniausioji miesto dalis pradėjo modernėti. Tik ke-
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lėtas vietovių išlaikė savo senąjj charakterį iki šios dienos. Viena iš šių vietų yra
miesto aikštė, Konstitucijos Plaza, bet populiariai vadinama “Zocalo”, apsupta
katedros, federalinės valdžios ir miesto savivaldybės pastatų.
Meksikos “Žocalo” yra trecioji didžiausia aikštė pasaulyje; ją pralenkia
Šv. Petro aikštė Vatikane ir Raudonoji aikštė Maskvoje. Savaitgalio naktimis
visi pastatai būna apšviesti daugybės elektros lempučių ir tai sudaro reto grožio
vaizdą, kuris sutraukia lankytojų minias.
Šiauriniame pakraštyje stovi katedra, gi šalia jos — bažnyčia, vadinama
“EI Sagrario”. Šie pastatai užima dalį to ploto, ant kurio stovėjo actekų švento
vė “Didysis Teocali”. Vien tik savo dydžiu tai turėjo būti impozantiška piramidė,
kurios viršų vainikavo šventykla. Ji buvo sugriauta ispanų kaipo stabų švento
vė ir jos vietoje buvo pastatyta katedra, kuri savo plotu yra viena iš didžiausiųjų
pasaulyje.
1665 metais katedra jau buvo atidaryta maldininkams, nors jos įrengimas
ir puošimas tęsėsi iki 1813 metų. Šiuo laiku ji vėl yra remontuojama ir todėl
lankytojas čia randa šūtis sukrautų lentų, apnuogintus altorius ir dulkių sluoks
nius.
Iš lauko dominuoja baroko stilius, viduje gi pilko akmens dorinės kolonos.
Katedros pagrindiniai altoriai ir didesnė dalis šoninių koplyčių yra “churigueresko” stiliaus, kuris buvo begalo paplitęs Meksikoje 17—18 šimtmetyje. Tai buvo
baroko variacija, pradėta ispano architekto Jose de Churriguera (1650—1723)
iš kurio pavardės ir kilo stiliaus pavadinimas. Churigueresko stilius pasižymi
savo perkrovimu. Šiame stiliuje statytų pastatų fasadai yra tiesiog prigrūsti
statulų, bareljefų ir išrangytų kolonų. Bažnyčių altoriai taip pat pasižymi tuo
pačiu perkrovimu ir yra ištisiniai padengti auksu. Tai, be abejo, stilius, prie
kurio reikia priprasti. Asmuo, pirmą kartą pamatęs churrigueresco stiliaus pa
stirtą, dažniausiai būna užimponuotas tuo milžinišku darbu, kuris buvo įdėtas
fasadą altorių ar ką kitą statant, bet estetinį grožį neįpratusi akis nevisada randa.
Gi po kiek laiko gimsta tam tikras meninis įvertinimas ir netgi pasitenkinimas.
Įėjus pro didžiąsias katedros duris žmogus atsiduria prieš korus, kurių
suolai ir dveji milžiniški vargonai užima visą katedros vidurį. Tik apėjus ap
link korus pasirodo didysis altorius pagamintas iš gelsvo onikso (t. y. akmuo,
panašus į marmurą, kurio apsčiai randasi Meksikoje). Šis pagrindinis altorius,
žemo stalo formos, iškeltas ant mažo paaugštinimo. Už jo, bažnyčios gilumoje,
yra platus takas, groteliai, presbiterija ir vėl altorius, gryniausiame churigueres
ko stiliuje, vadinamas Karalių altoriumi. ( Šis korų ir, vienas už kito, dviejų
altorių išdėstymas buvo Meksikos katedrų pažymys). Savo vardą Karalių al
torius gavo todėl, kad viršutinėje dalyje stovi išimtinai karališkos kilmės šven
tųjų statulos. Tai buvo specialiai suprojektuota, nes po šiuo altoriumi, kriptose,
turėjo būti laidojami Meksikos, kuri po ispanų pergalės vadinosi Naujoji Is
panija, vicekaraliai. Valdymo formai greitai suirus, kriptose buvo ir yra lai
dojami Meksikos arkivyskupai. Karalių altorius, impozantiškas savo auksiniu
didingumu, sužavi dažną asmenį.
Katedros šoninėse sienose įrengtos koplyčios (jų yra virš tuzino) kurios
yra dedikuotos įvairiems šventiesiems.
tedrai. Jos išorė, kaip iš akmeninio mezginio, yra skaitoma vienu iš geriausių
tedrai. Jos išorė kaip iš. akmeninio mezginio, yra skaitoma vienu iš geriausių
churigueresko stiliaus pavyzdžių pasaulyje. Įėjus gi vidun, akys mato paprastą,
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kuklią dekoraciją, kuri visai neatitinka bažnyčios išorei.
Zocalo rytine puse rubežiuoja valstybiniai rūmai. Tai masyvus trijų augštų
pastatas, apimąs kvadratinį bloką. Per paskutinį dešimtmetį žymus meksikietis
menininkas Diego Rivera pagrindinio koridoriaus sienose nutapė eilę paveikslų,
vaizduojančių Meksikos istorijos etapus. Pavekslai patrauklūs savo spalvingumu,
bet jų tematika dažną turistą sukrečia. Menininkas buvo komunistinių pažiūrų ir
tai labai atsiliepė jo mene. Paveikslai, vaizduoją kraštą prieš ispanų atvykimą, pui
kūs, bet vėlesnieji — begalo antireliginiai. Pirmieji misijonieriai, kurie vieninte
liai, turbūt, atnešė čiabuviams gyventojams gėrį užstodami juos prieš kai kurių
ispanų karių žiaurumą, yra išjuokiami. Jų karikatūrinime nesiremiama jokiais is
toriniais faktais. Be to, randasi gan daug bolševikinių simbolių, kurie lyg tai ne
tyčiomis yra įterpti. Šios freskos yra žinomos, pagarsėjusios ir todėl gaila matyti,
kaip jų probolševikinę ir antireliginę tematiką toleruoja valdžia.
Keliaujant aplink aikštę, pietų pusėje randasi miesto savivaldybės pastatai.
Jie buvo visai nesenai pastatyti ir duoda aikštei aiškius rėmus. Labai įdomu, kad
išoriniai jie išlaiko kolonijalinių laikų stilių. Šis stilius spec, buvo imituojamas,
kan nesugadinti aikštės vieningos išvaizdos. To fakto nežinant, niekas nepagalvo
tų, kad tai šių dienų statyba.
Pagaliau vakarinę pusę supa raštinių pastatas ir viešbutis, kurių fasadus pa
laiko arkada. Tai irgi poros šimtmečių senumo pastatai. Paskutinis pastatas toje
pusėje yra valstybinis lombardas vadinamas “Monte de Piedad”. Kadaise tai bu
vo Martino Kortežo, Meksikos užkariautojo sūnaus, rūmai, statyti toje vietoje,
kur stovėjo actekų karaliaus Atzayacatl rūmai. 1775 metais jie buvo paversti
valstybiniu lombardu, kuriame galima užstatyti arba nupirkti absoliučiai viską.
Kas dar keisčiau, tai pvz. jeigu moteris užstatė siuvamą mašiną, ji turi teisę atė
jusi ja naudotis.
Šis Zocalo planas buvo imituojamas didesnėje dalyje Meksikos Respublikos
miestų ir miestelių — atvira aikštė arba parkas, apsupti bažnyčia arba valdžios
pastatais. Meksikos didysis Zocalo irgi kadaise buvo parkas, bet buvo sulygintas
ir išgrįstas, kad galėtų jame sutilpti tūkstantinės minios, kurios ten susirenka vals
tybinių švenčių progomis. Kiekvienas miesto lankyojas vyksta pamatyti šį vaiz
dą, kuris iki šiai dienai yra išsaugotas savo senoviniame grožyje.
Liuda Čėsnaitė, šiais metais baigus ispanų kalbą magnum cum įaudė, dvi va
saras savasias studijas gilino Meksikoje. Bendradarbiauja spaudoje, yra aktyvi ASD
narė. Šiuo metu ruošia ispaną kalbos ir literatūros magistrą University of Wisconsin.

131

20

21

22

^ĮVYKIAI ir KOMENTARAI

TYLOJE
NUSVYRA
GALVA
KUOMET SUŽINAI, KAD TIK
PRIEŠ DIENĄ KITĄ MATYTI. GIR
DĖTI IR PRIEŠ TAVE, PRIEŠ LIE
TUVIŲ VISUOMENĘ STOVĖJĘ IR
KŪRĘ TRYS ASMENYS DAUGIAU
NEBEBUS SUTINKAMI, KAD JIE
YRA ŽUVĘ. ŠIANDIENĄ STOVIME
PRIEŠ TOKĮ LIŪDNĄ FAKT4:
RUGSĖJO 11 DJEN4 SUSISIEKI
MO KATASTROFOS NEIŠGYVENO
AKTORIUS IR RAŠYTOJAS ANTA
NAS ŠKĖMA, BŪDAMAS SAVO LITERTŪRINĖS KŪRYBOS ZENITE;
KARTU ŽUVO VISUOMENININ
KAS JURGIS JAKS-TYRIS; SU
JAIS, SAVOJO GYVENIMO KŪRY
BOS PRADŽIOJE, IŠ MŪSŲ TAR
PO IŠSISKYRĖ INDRĖ JUDITA AUDĖNAITĖ. JUOS VISUS NUSINEŠĖ
ANT PENSILVANIJOS AUTOSTRA
DOS LAUKUSI MIRTIS,
TIR
ŠTA MIGLA PASPRENDUS SAVO
TINKL4-

* * *
LITUANUS redaktorius ir reikalų
vedėjas praneša, kad šiomis dienomis iš
siuntinėtas naujas numeris. Pastarasis
yra skirtas M. K. Čiurlionio paminėji
mu, prisimenant jo 50 m. mirties su
kaktį. Kas įdomu — šiame numeryje iš
spausdinti beveik išimtinai svetimtaučių
straipsniai: tai gyvai rodo Čiurlionio kū
rybiškumo pripažinimą už lietuviškosios
bendruomenės ribų. Numerio redakto
rium buvo K. J. Čerkeliūnas, talkina
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mas estų kilmės meno puoselėtojo, A.
Rannit.
LITUANUS redakcijoje paskutiniu
lietu įvyko eilė pasikeitimų. Alina Stankienė, keletą metų labai sėkmingai vado
vavusi žurnalo redakciniam darbui, su
pirmojo šių metu numerio išleidimu iš
vyr. redaktorės pareigų pasitraukė. M.
K. Čiurlioniui skirtą numerį redagavo K.
J. Čerkeliūnas. Nuo rudens redakcija
yra keliama į Čikagą, kur jai vadovaus
jaunimo užsimojimuose plačiai žinomas
Adomas Mickevičius, buvęs MŪSŲ VY
ČIO redaktorius.
* * *
Čicagoje gyvenanti studentija yra ra
ginama pasinadoti Lituanistikos Institu
to šeštadieniais einama programa ir gi
liau susipažinti su lietuvių literatūros,
kalbos, kultūros istorijos ir kt. lituanis
tikos sričių medžiaga. Turintieji sąlygas
yra raginami registruotis pilnam semes
trui gi atskirom šakom besidomintieji —
atskiriems kursams. Taip pat ,pačių stu
dentų iniciatyva suorganizuota, veikia lie
tuvių kalbos klausytojų grupė. Čia dės
tomi rašybos pagrindai, sintaksės daly
kai, tartis bei kirčiavimas, kalbos istorija
ir pan.
Instituto darbas jau atnešė gražių vai
sių ir dedamas viltis labiau negu patei
sino. Gi didesnis mūsų Čikagiškių stu
dentijos susidomėjimas tas pastangas tik
plėstų ir įprasmintų.
Ne Čikagoj gyvenantieji rastų gražią
veiklos dirvą panašų institutą suorgani
zuodami. Kur kas kuklesnėj plotmėj pa-
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našus bandymas rado gyvo atgarsio Los
Angeles skautų eilėse, kur pereitą rude
nį, sekmadieniais buvo suorganizuoti ir
savo srities specialistų vedami lietuvybės
kursai.
* * *
Iš FSS PIRM. FIL. V. ŠLIŪPO

SUVAŽIAVIMO KALBOS:
Cituoju keletą laiškų, gautų iš FSS
skyrių pirmininkų. Štai pirmas ’aiškas:
. .Nėra pas mus taip ryškiai segreguotų “vyresniųjų” ir “jaunesniųjų” gru
bių, bet yra dvi grupės: norintieji bend
rai dirbti ir nenorintieji. Mano charak
teris : veikti, dirbti bendrai, toleruoti vi
sų nuomones. Aš sugyvenu tiek su jau
naisiais tiek ir su vyresniausiais, tik kar
tais jaunesniųjų pasyvumas iššaukia vie
no kito filisterio priekaištus .. .”
Štai kito FSS skyriaus pirmininko jau
daug griežtesnis nusiskundimas:
“. . .Norime pastebėti, kad skyriaus
nariai nelabai entuziastiškai prisideda prie
bet kokio darbo. Valdybai reikia maldau
te maldauti norint prisiprašyti talkos iš
skyriaus narių. Kartais atrodo, kad bro
lis ar sesė daro asmenišką paslaugą val
dybai, o neatlieka nario pareigos savo
organizacijai. Po šitokių patyrimų ne
sunku suprasti, kodėl asmuo, vieną kar
tą apsiėmęs bet kokias pareigas, antrą
katrą yra jau nebepriprašomas. Retas iš
mūsų yra jau taip užsiėmęs kad mėnesio
bėgyje negalėtų padirbėti porą valandų
savo organizacijos labui. Siūlome suva
žiavimui pagalvoti apie būdus ir, jeigu
galima, išnešti sprendimą rezoliucijos
formoje, ką daryti su “Freeloaders” (at
siprašome už šio angliško žodžio pavarotjimą), kurių mūsų tarpe yra. Jie iš
organizacijos tik nori gauti, bet patys
jai nenori nieko duoti.”

* * *
Pereitų metų pabaigoje ir šių pra
džioje MŪSŲ VYTYJE, tilpo fil. T.

Remeikio ir fil. R. Kezio straipsniai, ku
riuose buvo svarstoma, taip vadinta, or
todoksinė ir šių laikų skautybė.
Šiuo kartu su nepaprastų įdomumu ci
tuojami Kanados skautų leidžiamo “The
Scout Leader” (Nr. 1, August-Septem
ber, 1961) straipsnį, “Some Topics for
Dissension — We are Looking at Our
selves—”. Tarp kitko, ten rašoma:
“.. .Prieš pradedant skautybės klausi
mų diskusijas, yra svarbu prisimint, kad
skautybėje gimė Karalienės Viktorijos
laikotarpy j ir buvo projektuota Anglijos
vaikams; ir kad su savo pilnutine prog
rama ji paplito Kanadoj, kur vis dėl to
vyravo skirtinga geografinė, klimato ir
ir kultūrinė aplinka. Taip pat, nuo tų
laikų mūsų gyvenimas, mokslinimosi ir
darbo aplinkybės smarkiai pakito. Nežiū
rint šių naujovių, reikalas keisti mūsų
(—kanadiečių) programas buvo nepa
justas.”
Toliau straipsnis kelia svarstytinus
klausimus (—pav.: “Kokia yra pilnuti
nio — gero piliečio samprata ?”, “Kokia
yra patriotizmo rolė šiandien” ir pan.)
Matant tokį straipsnį, paruoštą kana
diečių skautavimo programos ir unifor
mų komiteto, galima džiūgauti, kad, savo
kūrimosi laikais, lietuviškoji skautybė
visos eilės klaidų išvengė. Ir taip pat
galima kur kas drąsiau svarstyti ryto
jaus organizacines bei metodines gali
mybes — žinant, kad ir gimtoj žemėj
begyvenantiems panašūs reikalai kelia rū
pesčio.
* * *
Studentų Skautų Sąjunga išsirinko
naują vienerių metti kadencijos Centro
Valdybą. Daugumos balsų gavimo eile
kandidatai pasiskirstė sekančiai: senj.
V. Demereckis, senj. J. Kregždys, t.n.
D. Okaitė ir senj. E. Kulikauskas, t.n.
A. Poškaitytė. ASD Vadove narės išsi
rinko t.n. D. Klimaite, gi vytiečiai savo
Vadovu — senj. R. Cinką. Naujai iš
rinktiesiems Čikagiškiams priklauso Są-
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jūdžio narių pagarba ir sėkmingos veik
los linkėjimai.
Žvelgiant į praėjusį SS S Suvažiavi
mą bei jo metu pravestus rinkimus, ne
galima nepastebėti liūdnoko fakto, kad
pereitos kadencijos SSS Centro Valdy
ba nerado riekalo palaikyti ryšį su Kon
trolės Komisija bei kiek atydžiai taikyti
SSS Reguliaminą esminiuose reikaluose.
* * *

gero tono. Gi atatinkamų įvykių rengėjai
Jums irgi galėtų pagelbėti, parūpinti spe
cialias vietas, platformas nuo kurių būtų
įmanoma efektingiau fotografuoti.

Kartu su šiuo MŪSŲ VYČIU pasiro
do Seserijos redakcinio kolektyvo “Bu
džiu!” numeris. Ateityje šis leidinys bus
redaguojamas pamainomis — Brolijos ir
Seserijos redakcijų. Be abejo, apčiuopia
ma dalimi “Budžiu!” talpins bendrą me
džiagą skautams ir skautėms, tačiau šiuo
būdu tikime — leidiniui bus įmanomas
ir ryškesnis “seseriškas” ir. charakteringesnis “broliškas” atspalvis.
Seserijos
“Budžiu!” redaktore — o kartu ir MŪ
SŲ VYČIO bendradarbe sveikiname se
sę Viliją Čepaitę.
♦

*

*

Brolijos “Budžiu!” redaktorius, fil.
A. Saulaitis, Jr., baigė studijas ir šį ru
denį įstojo į Tėvų Jėzuitų naujokyną.
Brolio Saulaičio įdėtą darbą nuoširdžiai
vertiname ir reiškiame gilią padėką.
* * *
Fotografuojama daug ir tai yra gerai.
Nemažai savo bei visos visuomenės tar
pe turim ir fotografų — nuo mėgėjų
iki meisterių, profesionalų. Tad šiuo kar
tu žodis jiems:
Iškilmių, minėjimų švenčių metu bū
kite malonūs pasirinkti prideramą laiką,
kuris nedrumstų įvykių rimties. Ar yra
būtina fotografuoti himno metu ?
Ar
nuotrauka bus kitokia, jei nufotografuo
site chorą, giedant ne himnus, bet “Pa
rankėj, palaukėj”? (Gi Dainų šventėje
Teikėjo vienam kopti ant aukštų, siūbuo
jančių kopėčių, kaip tik tuo rimtu me
mentu !) Stovyklų, suvažiavimų metu pa
dėtis irgi reikalauja daugaiu drausmės ir

136

JURGIS MIKOLAJŪNAS, gimęs 1935
m. Kaune, mokėsi lietuvių, prancūzų ir vo
kiečių vidurinėse mokyklose Vokietijoje,
baigė St. Bedes College Melburne, Austra
lijoj. Kaip gerai baigęs, gavo federalinę
stipendiją visam medicinos kursui išeiti:
įsigijo medicinos bei chirurgijos bakalau
ro laipsnius. Praktiką atliko St. Vincents
Hospital Melburne, vienoje iš moderniau
sių ligoninių Australijoje, čia mano pa
silikti dar pora metų, po to vykti Anglijon ar Amerikon specializuotis prastinęs
chirurgijos srityj. Priklauso Skautų SąJjungai nuo 1945 ir yra ASS Melburno sk.
narys, ėjęs to skyriaus pirmininko ir Aus
tralijos Rajono ryšininko su kitomis tau
tybėms pareigas.
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SKAMBA DAINOS EŽERO PAKRANTĖJ
(XI-JI ASS STOVYKLA)

Warren Dunes parkas Mičigane yra
seniems ir ne taip seniems akademikams
gerai pažįstama vietovė, nes ten 1957 ir
1958 m. įvyko akademikų skautų stovyk
los “SmHtainė” ir “Žaliakalnis”. O ko
dėl jos taip buvo pavadintos yra aišku
tiems, kurie atsimena tuos didžiulius smė
lio kalnus, ežero link nusitęsiančius, kaip
geltona Sacharos dykuma kurią turi perreiti kiekvienas, kuris nori pasiekti tą
tolimą miržą — Mičigano ežerą.
Taigi, šiais metais jau trečią kartą čia
stovyklavo broliai ir sesės akademikai ir
taip pat jų nekviestieji svečiai — uodai,
kurie irgi labai aktyviai reiškėsi stovyklos
gyvenime: niekad nepavėluodami į vėlia
vos nuleidimą, keldami miegančius pa
skaitų metu, o vakarais prie laužo savo
zvimbimu pritardami broliams ir sesėms
dainininkams, kurie atvyko tiesiai iš
Dainų šventės Čikagoje. Žinoma, nors
uodų buvo ir labai daug, bet juos leng
vai perrėkė toks didelis skaičius choristų
ir stovykla. tapo pavadinta “Dainynu”, o
ne “Uodyne”, kaip kad kai kurie uodai
ir akademikai pageidavo.
Ir iš tikrųjų stovykla praėjo kaip gra
žiai sudainuota daina, “diriguojama” vir
šininko sen j. R. Slėnio su komendantų
— t. n. Ilonos Pešytės ir sen j. V. Demereckio pagalba. Čikagos skyrius stovyk
lai suruošti įdėjo tiek darbo kiek ir chorų
dirigentai prieš Dainų šventę. Pareigomis
pasiskirstė: sen j. R. Penčyla — buhalte
ris, sen j. G. Penčyla — ūkio vedėjas, senj.
R. Vėžys — programų vedėjas ir senj.
S. Grėbliūnas — spaudos vedėjas. Šioje
linksmoje stovykloje dainos skambėjo ne
tik prie laužo, bet jau nuo ankstaus ry
to, kai abidvi stovyklos atžygiuodavo su

daina į vėliavos pakėlimą. Skambėdavo
jos ir vėlai naktį, jau oficialiam laužui pa
sibaigus. Viena sesė taip priprato prie dai
nos žodžių, kad, grįždama iš laužo namo
ir neturėdama su savim batareikos atsi
dūrė į virtuvės sieną ir visai nepagalvo
jus sušuko: “Ar čia durys, ar čia siena?”
...ir atsakymo sulaukė tos pačios dainos
žodžiais, nes tame namo kampe gulėjo
įsitaisę savaitgaliui atvažiavusios kelios
sesės.
Šioje stovykloje, gal daugiau negu ki
tose, stovyklautojai buvo dviejų rūšių:
visą laiką stovyklavo 4p asmenys, bet
per abudu savaitgalius privažiavo tiek
daug akademikų “turistų”, kad tas skai
čius 'pasiekė virš 120. Čia nuolatiniai sto
vyklautojai parodė tikrai skautišką arti
mo pagalbos jausmą, pasidalindami pas
kutine antklode ad padėdami naktį atva
žiavusiems pasistatyti palapines bei pa
vaišindami juos naktipiečiais. Prie sto
vyklos tvarkos prisitaikė ir svečiai ne
skautai, apleisdami stovyklavietę parko
vadovybės nustatytu laiku. Iš viso tenka
pasidžiaugti, kad šį kartą pagaliau paro
dėm, kad .ir mes mokam naudotis laik
rodžiu ir sekti dienotvarkę.
Nors ši stovykla truko šešias dienas,
bet du kartus įvyko pakėlimai. Liepos 4
d. spalvas gavo ir buvo pakelti į senjo
rus J. Žukauskas, S. Klimas, S. Grėb
liūnas ir A. Tričys. Šeštadienį, po pas
kutinio laužo, A. Kiemaitis buvo pakeltas
į senjorus o A. Giedraitytė į tikrąsias na
res. Filisteriais tapo Vytautas Užgiris,
Jūratė Dainauskienė ir Nerija Linkevi
čiūtė. Visi pakeltieji buvo iš Chicagos
skyriaus, tačiau nereikia manyti kad čikagiečiai sudarė didžiąją stovyklautojų
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dalį. Šį kartą ypatingai daug dalyvių bu
vo iš Kalifornijos, Clevelando, Omahos,
Kanados, Detroito ir kitų vietovių, tik
kiek mažiau iš rytinio pakraščio. Kai
kam gal ir atrodė, kad čikagiečiai vado
vavo, o iš toliau atvykę stovyklavo, bet
kadangi visus rišo tos pačios idėjos ir
ta pati organizacija, tai sugyvenimo ne
trūko.
Stovyklos metu išklausėm tris svar
besnes paskaitas. Jau stovyklos pradžioj
jaunuosius akademikus sujaudino Fil. V.
Stasiškio pašnekesys, kurio metu jis iš
reiškė susirūpinimą mūsų organizacijos
nuosmukiu. Ši labai skaudi pastaba, kuri
tampa dar skaudesne kai pastebima iš ša
lies, iššaukė daug diskusijų atskirose
ASD ir Korp! Vytis sueigose ir, iš da
lies, buvo paliesta Tomo Remeikio ir
Algio Avižienio diskusijose apie Studen
tų Sąjungą. Tų diskusijų metu paaiškė
jo, kad dauguma akademikų nėra nu
sistatę prieš Studentų Sąjungą, bet no
rėtų ją pertvarkyti, nes nesijaučia už

tektinai pajėgūs, kad galėtų užkrauti
savo nariams ir korporacijos darbą ir
dar didžiąją dalį Studentų Sąjungos
veiklos, kaip kad buvo lig šiolei, kai
kelis metus iš eilės akademikai vadovavo
“Lituanus” aukų rinkimo vajui ir dir
bo Studentų Sąj. centro valdyboje.
Rimtai, susikaupę klausėmės tėvo J.
Kubiliaus S.J., paskaitos, kurioje jis iš
ėjo iš siaurų organizacinių ribų ir svars
tė ne vien žmogaus, bet pačios gyvybės
klausimą; jos atsiradimą žemėje, bei
Bažnyčios pažiūras į mokslo tiesas.
Kaip ir visose stovyklose, šios šešios
dienos prabėgo labai greitai. Gal ši sto
vykla šiek tiek skyrėsi nuo kitų, kad
nebuvo to amžino nusiskundimo blogai
ir vėlai paruoštu maistu, šaltomis nak
timis, blogu oru ir visais tais chroniš
kais dejavimais, apie kuriuos nieko ne
galima padaryti. Grįžome namo pavar
gę ir nemiegoję, bet grįžome tokie savo
noru, užkimę nuo dainavimo ir pailsėję
dvasioje.

R. K.

Clevelando skautės - skau
tai prie neseniai pastayto
Maironio paminklo Lietuvių
darželyje.
V. Bacevičiaus nuotr.
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Būdamas doras tautietis (sau per petį
beplojąs) ir dar jaunimo auklėjimu be
sirūpinąs, sekančią dieną nuvykau j skau
tų vadovų suvažiavimą. Taigi susirinkom,
gražiai atspausdintas korteles prisegė. At
sisėdau ir laukiu, kada čia žmonės pradės
rinktis, sakau, gal sostinės vadovai rikiuo
tėje įžygiuos ar ką. Ne visai taip išėjo.
Kai priėjo maždaug dvigubai tiek, kiek
kaimo vietininkijos štabo posėdyje, pra
dėjom veiklą. (Ach, tiesa, penktadalis vi
sų dalyvių iš mano kaimo buvo, tai ne
sijaučiau vienišas.)
Prasideda pranešimai. Atvažiavus iš
kaimo į miestą, kažkaip lauki, kad pasakys
tau ką nors naujo, reikšmingo, negirdė
to. Uždegs tavo dvasią tolimesniems dar
bams, nes mes kaime pavargstame ir kar
tais net rodos, kad iš kiauro' į kiaurą tik
pilstome. eBt, atrodo, panašiai ir miesčionys jaučiasi: ir jie pavargsta, ir jie se
nais indais kurie kiauri) pilsto.
Po pranešimų ir vėl pūstelėjo karšto
oro- (šį kartą iš burnų). Atrodo, ne aš
vienas buvau iš kaimo, iš kitų kaimų ir
gi buvo vienas kitas. Taigi, kai visi kai
miečiai savo pageidavimus, nuogąstavi
mus ir nuomones pareiškė, miestiečiai pa
žadėjo bent dalį pageidavimų patenkinti
ir taip daug nesibaiminti. Na, ką gi pa
darysi išėjo ne taip, kaip įsivaizdavau.
Bet baimfc tai sumažėjo ir naujų jėgų
atsirado — ypač po atskirų grupių posė
džių.
Tačiau aišku, kad reikia daugiau po
zityvizmo, daugiau energijos ir daugiau
vilties. Pusantro tūkstančio jaunų širde
lių palenkti galim (tai vien Brolijoj):
tai didelė atsakomybė.
Vakarinei sesijai susilaižiau plaukus,
sakau, ateis merginos ir visas jaunimas.
Taigi sieloje jauni ir gabūs ir su paty
rimu, bet daugumoje — tik seni tesusi
rinko. Choruose tikrai daug jaunimo bu
vo, juk ir mieste, esu tikras, daug jau
nimo yra, bet atrodo, lyg tyčia, visi ne
skautai. Jei suvažiavimą prilyginsim pa
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rado orkestrui, tai būgnų ir storųjų dū
dų žymiai perdaug, gi trūksta klarnetų
ir kitų mažų birbynių.
Prasideda pašnekesiai. Malonu, kad
nuomonė vieninga palikt prie senų prin
cipų ir taikyti metodus šiems laikams.
Keikia pertvarkyti patyrimų laipsnių pro
gramas, pertvarkyti specialybes, paruoš
ti konspektus, vadovėlius vadovams. Tai
gi, taigi, bet kas tą darbą padarys? Ar
dvidešimts žmonių, kurie jau ir dabar,
kaip kupranugariai apkrauti ? Gerbia
mieji, čia visų mūsų bendras darbas; jei
turim gerą mintį ir valandėlę laiko —
nepatingėkim ir ta mintim su kitais pa
sidalinkim. Jei turim truputį daugiau lai
ko ir talkininkų, parašykim į miestą ir
patys darbo paprašykim. Pakeitimų rei
kia ir jų reikia greiai, nes organizacija
darosi nuobodi. Problema bendra, visi
imkimės greitai ją spręsti. Paaukokime
dešmtį ar dvidešimtį valandų savo laiko ir
padėkime V. S. štabui. Pasisiūlykime pa
tys, o jei ne, tai nors neatsikalbinėkime.
Visi esame skolingi skautų organizacijai
už maloniai praleistas valandas, visi tu
rime atlikti savo pareigą. Broliai ir se
sės, mūsų pasiaukojimas bus vis tiek la
bai menkas, jei palyginsime jį su parti
zano auka. Kovoti, dirbti ir aukotis —
visų mūsų pareiga.
Dabar dar pora žodžių apie elitą. Kai
važiavau į Akademinio Skautų Sąjūdžio
stovyklą, tai galvojau — kokie jauni tvir
ti ąžuolai ir eglės, kaip sunku jiems aug
ti svetimam smėlyj, kad taip jie bujotų
Lietuvos juodžemy j. Kiek iš jų pajėgs
šaknis giliau per smėlio sluogsnį įleisti ir
skleisti pavargusiai tautai pavėsį? Kiek
pajėgs tik smėlyje šaknis paskleist ir liks
tiktai medeliais? Be abejo, ne visi čia
drūti medžiai yra; krūmų, net ir žolelių,
o kai kurios net į dilgeles panašios atrodo.
Tai tiek apie individus; dabar sumeskim visus į bendrą krūvą, o ta krūva —
tai stovykla. Tikiuosi, kad stovyklon ne
atvažiavo nė vienas vilkiukas, o tai būtume
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“sugluminę” vaiką: skaityti dar gerai ne
mokėtu tai taip nežinotų, kad čia skautą
ir dar net akademikų skautų stovykla. Na
bet kam gi čia akademikams ir bereikia
palapines tvarkingai pastatyti, ar rajoną
sutvarkyti, ar skautiškus užsiėmimus tu
rėti. Visi mes nuo studijų pervargę, paklausysim po valandą j dieną vieno iš sasavo kolegų, padainuosim prie laužo, pa
kibinsiu! seses, ir bus gerai: juk mes esa
me elitas!
Nėra gerai! Nebus gerai! Darbai, ku
riuos būtinai atlikti reikia, išvardinti
anksčiau, tik pradėti reikia. Paimki 40
žmonių, pašveskim vieną stovyklos dieną
(10 vai.) ir turim 400 darbo valandų: ir
darbas baigtas. Ot ko iš elito reikia. Yra
visokių darbų ir juk visiems tas pats ben
dras reikalas. Gi dirbti noras yra. Būki
te tikri, niekas nesijuoks, jei dirbančius
pamtys, tik prie darbo dar prisidės.

Valdas Gelažis šį pavasarį baigę Fenn
kolegiją, gaudamas B. S. elektros inžine
rijoje. Gimęs Lietuvoje, 1937 m., į skau
tu eiles įstojo 1949 m. Uchtėje, Vokieti
joj, o į akademikus įsijungė Clevelande
ir 1959 m. buvo Clev. Korp! Vytis iždi
ninku.

Tiek ąžuolų ir eglių, kodėl tada, kai
susumuoji, gaunasi krūva? Geri tie mo
dernūs laikai...
Nespėjau nė pilnai išsiplepėti ir vėl aš
kaime. Rašau čia lyg juokais, lyg. rim
tai: mat nenoriu pasirodyti durnu muži
ku. Tačiau, atvirai pasakius, nežinau ar
verkt ar juoktis. Gal susumuosiu taip:
jausmas kaip pagiriom — be ašarų, bet
ir ne juokingas.
Reikėtų gal šj rašinį pataisyti ar per
rašyti, bet gal negaišiu laiko, kas norės
— supras. Geriau į miestą laišką parašy
siu ir paklausiu gal kaimiečiai padėt
miestiečiams gali.
KAIMIETIS

P. S. Mačiau nemaža ir gražių bei tei
giamų reiškinių bet gal kas kitas per petį
patapšnos.
K.

Gailė Mariūnaitė šį pavasarį baigė Kent
State Universitetą, College of Education,
gaudama bakalaurą pedagogikoj ič chemi
jos ir biologijos. Gailė gimusi Klišiuose,
1940 m., skautauti pradėjo Vokietijoje
1946 m. Į Cleveland© AĮSD “Šatrijos Ra
ganos” draugovę įstojo 1958 m. Buvo Clev.
Liet. Stud. Sąj. skyriaus veikli narė, se
kretoriavo 1959-60 m.; taip pat yra bu
vusi ir Čiurlionio Ansamblio narė.
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SPAUDOJE
I. DRAUGE: 1961-IX-5 d. Draugo
laida išspausdino Los Angeles lietuvių
korespondenciją, gražiai ir gana išsa
miai išvardinusią vietinio Ateitininkų
Židinio narius. Manau, kad būtų tik tei
singa savąją interpretaciją patiekti že
miau cituojamam punkteliui:
Kas metai at-kai švenčia šeimos šven
tę, čia susirenka vyresnieji ir jaunesnie
ji ir nepaprastai Įspūdingai su gražia pro
grama
solidarumo
dvasioj
praleidžia
laiką.

Išvardintas dviorganizacinis elitas ne
turėtų būti laikomas ateitininkijos au
klėtinių įnašu skautams. Pajėgi asmeny
bė, randanti prasmingo pasireiškimo dir
vą kitose organizacijose, tuo pačiu ir
saviauklos ribose auga, tobulinasi, bręs
ta. Todėl skaitau, kad ateitininkai neva
dovauja skautams, o skautai nevaldo
ateitininkų. Į auklėjimo organizaciją as
menybė ateina su savo veidu ir pavarde,
tačiau be titulo: kaipo tokia, organizaci
joje ji yra ir matoma ir traktuojama.
Tad ir skautams nevadovauja ateitinin
kas ABC, bet savaisiais įsipareigojimais
susirišęs, skautišką mokyklą-beeinąs jaunuolis-ė.
Gi jei pastarieji skautybėje
mato prasmės, randa laiko, skiria savą
ją energiją ir yra tėvų leidžiami, tai tik
prašosi nedrąsi mintis, kad gal vietinė
ateitininkija savo nariams nesukuria
organizacinės veiklos bei pasireiškimo
plotmės. Šią tezę liudija cituojamas pa
ragrafas, kuris seka straipsnio autoriui
suminėjus patį mažiausią j į at-kų prie
auglį — jaunučius;
Jaunieji at-kai seka vyr. pėdomis. Savo
tarpe turime labai gabių ir darbščių veikė
jų. Pvz. skautams vadovauja R. Dabšys,
B. Reivydaitė, V. Mitkutė, Ina Stadalninkaitė, V. Mikuckytė, G. Fledžinskaitė, J.
Gliaudą, i'ašyt. Gliaudo sūnus, yra vieti
nio skautų laikr. redaktorius.

Tikiuosi, kad man bus atleista, nes
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neturėjau galimybės cituoti viso, ilgo
ko straipsnio ištisai. Taip pat tikiuosi,
kad šie komentarai nebus interpretuoja
mi “karo kirvio iškasimu”. Ir esu įsiti
kinęs, kad tos augančios bei gaivalingos
kolonijos centre bent iki I960 m. rudens
svarbiausiu faktorium buvo lietuvių pa
lupi ja, be kurios ir ateitininkai ir skau
tai ir kitos organizacijos bet kuriuo me
tu būtų turėję puoikavoti arba ieškoti
kelio +ik privačiuose rateliuose.

Antanas Dundzila,
1955-1960 m. gyvenęs Los An
geles ir turėjęs progos visoms
straipsnyje išvardintoms asme
nybėms reikšti pagarbą arba
draugystę.

II. DIRVOJ — 1961-VIII-31
TIESIOG TDOMU?
Ko tu ten mūsų studentų spaudoje
nerasi. Štai, neseniai dėmesio centre bu
vo Studentų Gairės, o dabar jau Mūsų
Vytis, leidžiama Akademinio Skautų Są
jūdžio. To žurnalo Nr. 3 viršely atspaus
tas koks tai barzdotas ir žiaurus stačia
tikių dvasiškis, greičiausia rusas. Ir pa
rašyta kad tas viršelio kūrinys Victor
Vytauto Vizbaro.
Ilgokai galvojau ties tuo kūriniu ir ne
supratau, ar tas barzdočius kiek nors bū
dingas skautams akademikams, ar jo kū
rėjas ką įdomaus tuo kūriniu norėjo
skautams akademikams pasakyti. O gal
tai reiškia kokią nors paslėptą bendra
darbiavimo mintį su okupantais? O gal
ir pasipiktinimą, kurie su tokiais bend
radarbiauja ?
Būsiu labai dėkingas, kaip labai atsili
kęs nuo tokių kūrinių, spausdinamų skau
tų akademikų žurnalo viršelyje suprati
mo, jei šioje pačioje vieotje, sulauksiu
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į mano daromus priekaištus, kiek pla
tesnį atsakymą.
JONAS VILDŽIUS,
senas skautas iš III

MVSV VYTIS

Redakcija nesiėmė atsakyti į autoriaus
priekaištus DIRVOS puslapiuose, nes
turime savo spaudą, kurioje galime nuo
monėmis apsikeisti. Gi gerbiamas J. Vildžius, anksčiau prenumeravęs MŪSŲ
VYTĮ, matomai ir dabar žurnalą seka,
jį mato.
1. Victor Vytautas Vizbarą yra jau
nas, trečios kartos Amerikos lietuvis; da
lyvaująs New Yorko visuomeniniame
gyvenime ir taip savo pavarde rašąs. Di
džiuojamės galėdami jo kūriniais jau
antru kartu papuošti MŪSŲ VYČIO
viršelį, džiaugiamės lietuvių meno di
džiūnų palankiais ir skatinančiais atsilie
pimais apie jo kūrybą Jaunųjų Dailinin
kų Parodoje ir ypač apie šio viršelio pie
šinį.
2. MŪSŲ VYČIO kolektyvas stengia
si naudotis mūsų jaunųjų dailininkų kū
riniais. Tikima, kad šiuo būdu sudaro

me, nors ir ribotoj visuomenėj, pasireiš
kimo plotmę ir tuo pačiu puoselėjame
tarpusavio bendradarbiavimą.
3. Gaila ,kad p. J. Vildžius, pamatęs
viršelį, tebandė atspėti pavadinimą, ta
lkiau neklausė savęs apie dailininko pa
stangų įprasminimą, atseit — ar pasi
rinktą temą kūrėjas perdavė vaizdžiai,
įspūdingai, su išgyvenimu.
4. Manome esant klaidinga meno kū
rinyje ieškoti tik simbolių ir kas daugiau
— baiminančių simbolių. Taip pat, ypač
dar turint lakią vaizduotę, yra pavojin
ga ir gal net netaktiška, pamačius rytų
ortodoksų dvasiškio piešinį, ieškoti pa
slėptų bendradarbiavimo —nebendradar
biavimo minčių su dabartiniu okupantu.
Vesdami analogiją, norėtume autorių pakalusti ar piešinys, primenantis liutero
nų dvasiškiją jau turėtų implikuoti na
cių okupaciją? Būtų įdomu patirti, ko
kius nusikaltimus implikuoja ankstyves
ni žurnalo viršeliai — pav., bebėganti
mergaitė tautiniuose rūbuose, laiveliai
prie prieplaukos, liūtas (— irgi V. V.
Vizbaro, MV 1960 Nr. 3) ir pan.
5. Ryšium su patiektais spėliojimais
■randame reikalo cituoti Akademinic
Skautų Sąjūdžio Statuto ištrauką:
“ASS . . gina ir remia visus bendruo
sius lietuvių tautos ir 1918-11-16 atstaty
tos nepriklausomosios Lietuvos valsty
bės reikalus.”
6. Įsigilinę į autoriaus vadinamus
priekaištus, reiškiame principinę padė
ką už savosios nuomonės pareiškimą,
nors negalime nepaminėti savojo gailes
čio ir rūpesčio — kad mūsų visuomenė
jau pasidarė tokia jautri ir, gal būt, bi
janti pati savęs.
M V Redakcija
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ARVYDAS KRAUSAS, gimęs 1937 m.,
Skuode, šiais metais baigė Melburno Ka
rališkojo Technologijos Instituto kursą,
jsigydamas komunikacijos inžinieriaus di
plomą. Studijavo elektrą, radio, televiziją
ir* telefoną. Sydnėjaus televizijos stotyje
atliko vienerių metų praktiką. Skautauti
pradėjo 1945 m. Vokietijoje, priklausė
“Džiugo” tunto jūrų skautams. Buvo Lie
tuvių Studentų Sąjungos Melburno sk.
Valdybos nariu.

VILIJA ČEPAITĖ, gim. 1938 m., Kaune,
baigė Home Economics, Simmons College,
Bostone. Skautauja nuo 1946 m. ėjusi eilę
pareigų, paskautininkė, dabartinė skautavimo instruktorė Seserijos Vadijoje ir Se
serijos “Budžiu!” Redaktorė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVA — EUROPOS
NUGALĖTOJA
Tai Algirdo Gustaičio dideliu forma
tu suredaguota knyga — albumas, tu
rinti 80 iliustracijų, paimtų iš bene pir
mosios garsinės lietuviškos filmos, pa
vadintos tuo pačiu vardu. Albumas pada
lintas į tris dalis su iliustracijoms ati
tinkamais paaiškinimais bei antraštėmis.
Peržvelgiama lietuvių žemėse - gyvenusių
žmonių istorija, pereinama svarbiausiais
Lietuvos istorijos įvykiais, II Pasaulinio
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karo pabėgėlio keliais dakeliaujama iki
Los Angeles, Calif., prie krepšininko P.
Lubino namų. Antroji ir trečioji dalis
tiekia vaizdus iš 1938 m. Pasaulio Lie
tuvių Tautinės Olimpiados, bei 1939 m.
Europos Krepišnio Olimpiados, kurioje
Lietuva išsikovojo pirmą vietą.
Reikia pripažinti, kad pagal užsimotą
turinį (kuris yra didelis ir platus), kny
ga vos ne vos paliečia kai kuriuos svar
besnius įvykius ir tai dėl visai supranta
mų priežasčių: fotografinės medžiagos
trūkumo. Atseit, šiuo leidiniu atsitiktinai

32

yra atsakoma j lietuviams saugotinų vaiz
dų reikalą. Vartant, krinta j akis ir ilius
tracijų techninis įvairumas: nuo pieši
nių, žemėlapių, fotografuotų išaksenų bei
smūtkelių — iki visuomeninių bei spor
tinių įvykių nuotraukų. Mačiusiam mi
nėtą filmą, šis albumas sudarys labai
puošnų prisiminimą; nemačiusiems bei
jaunesnėsėms kartoms — šiokį tokį vaiz
dų rinkinį, patiektą Lietuvos istorijos
šviesoje.
Spaudos technikos atžvilgiu, albumas
yra tikrai puošniai ir gražiai išleistas,
tiekiamas su skoningu prof. A. Varno
viršeliu, kreidiniame popieryje, didelio
formato.
Išleido ir spausdino LIETUVIŲ DIE
NŲ leidykla aKlifornijoje. Kaina $ 2.50.
DA

PIRMOJO PASAULINIO KARO
TREMTY
Bernardo Žukausko atsiminimų pluoš
tas, apimąs 1910 - 1918 m. tarpą. Įžan
giniame žodyje autorius labai teisingai
pastebi, kad Pirmojo karo tremtis Ru
sijoje yra menkai dokumentuota, kas ir
skatino šio leidinio pasirodymą. Knyga
nupasakoja lietuvių katalikų - ateitinin
kų veiklą, mini visą eile asmenybių, pa
vardžių, įvykių.
išleido Lietuvių Krikščioniškosios De
mokratijos Studijų Klubas. Spaudė
“Draugo” spaustuvė Čicagoje. Kaina —
$ 1.50.

SAKALŲ KELIAI
Tai malonų įspūdį keliantis Čikagos
Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos
1960-61 m. moksleivių metraštis.
Leidinį vartant yra aiškus amerikie
tiškojo gyvenimo papročių lenkimas lie
tuviškajam auklėjimui. Kaip kad vietitinės mokyklas leidžia savo metraščius
— nuotraukomis nupasakojamas moky
klos gyvenimas, dedami mokinių bei bai
gusiųjų portretai, ši pati forma sekama
ir čia. Tačiau nuo 37 psl. prasideda mo
kinių straipsniai, rašiniai, aprašymai,
poezijos knygų kritiką, pasisakymai —
visai naujas, negirdėtas turinys ameri
kietiškiems to paties pobūdžio leidi
niams : arti 40 autorių dalyvauja savo
rašytais darbais, skoningomis iliustraci
jomis, nuotraukomis išmargintais.
Iš leidinio dvelkia gyvyoe, energija ir
vaizduoė, kurių šaltiniu, be abejo, yra
mokykla su savo mokytojais bei tėvų ko
mitetu.
Išleido Čikagos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos Tėvų Komitetas. Spau
dė M Morkūno spaustuvė Čikagoje, 95

pst

AVD

MARGARITA LUKAITYTĖ šiais me
tais baigė University of Illinois, College
of Pharmacy gaudama Bachelor of Science
laipsnį.
Margarita gimė 1939 m. Klaipėdoje. Į
skautus įstojo 1948 m. Vokietijoje. Atvy
kus į Ameriką, nuo 1949 m. priklausė pir
mai skaučių skilčiai kuri pradėjo veikti
iCcero, III. Chicagoje baigė Austin High
School kurioj priklausė National Honor
oSciety. ASD spalvas gavo 1960 ‘‘Akme
nės” stovykloj, New Yorke.
Priklauso
Lambda Kappa Sigma—National phar
macy Soroority—Alumni Chapter.
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Balandžio 3—4 dienomis Bostone sklan
džiai praslinko A.S.S. metinė šventė. Iš
kilmingoj akademikų sueigoj pamatėm vi
sų metų veiklos rezultatus. Itikrųsias na
res buvo pakeltos: A. Biknaitytė, R. Jakšaitė, L. Katauskaifė, A. Kubiliūtė, D. Simanavišiūtė ir V. Vakaužaitė. Senjorais
tapo G. Banaitis, G. Čepas, G. Ivaška, K.
Matonis, K. Mickevičius ir A. Kučinskas.
Naujieji nariai buvo apdovanoti gėlėms. Į
fgilisterius pakelti — t. n. M. Lemaitė,
|senj. L. Venckus ir senj. V. Grinius. Vy
resnio skiltininko laipsni gavo A. Mučinskas ir L. enckus.
Viešame susirinkime dr. J. Gimbutas, Bos
-tono A.S.S. sk. pirmininkas, supažindino
svečius su A^S.S. struktūra, istorija ir
Ideologija. Senj. A. Mučinskas skaitė pas
kaitų apie jaunimo problemas.
Sekė Bostono lietuvių meno rinkiniu
dailės paroda. Ją atidarė svečias dail. prof.
V. K. Jonynas su paskaita “šių dienų kū
rėjo sntykis su realybe.’ Dailininko pasisa
kymas, kad kiekvienam kūrėjui yra būti
na išmintis, laisvė ir tautybė buvo tos gy
vosios mintys, dėl kurių bostoniškių tarpe
jis susilaukė ovacijų ir visų susirinkusų
pagerbimo atsistojimu. Parodoje buvo 86
dailininkų tapybos ir grafikos paveikslai.
Vakare visi linksminosi šokiuose, be
grojant Teddy Guerra orkestrui.
Genė Mackevičiūtė, gimusi 1939 m. Ma
rijampolėj, i skautų organizacijų įstojo
1947 m., o į ASD Clevelande 1958 m.
1959 m. gavo AjSD spalvas. Baigusi St.
Francis H. S įstojo į Dyke kolegijų, ku
rių šių pavasarį baigė gaudama bakalau
rų iš prekybos administracijos. Studijuo
dama priklausė Honorary Commerce So
rority. Veikli ir lietuvių studentų eilėse.
1960 m. buvo Cleveland© ASD skyriaus
iždininkė.
T.n. Daiva Alytaitė ir fil. R. Kezys bir
želio mėn. sukūrė šeimų.
Fil. R. Kašūba birželio 24 d. susituokė
su Nijole Mekyte.
SSS i sKautiškus vyresniškumo laips
nius pakėlė: vyr. skltn. — A. Avižienytę,

1.W

S. Grebliūnų; į skltn. — L. Česnaitę, G.
Penčylų, V. Rugienį; į pskltn. — S. Klimų.
Korp! Vytis žiniomis, spalvas gavo:
Čikagoje — S. Grebliūnas, S. Klimas, A.
Kiemaitis, J. Žukauskas, A. Tričys; New
Yorke: A. Saulius, K. Bileris, R. Legec!kis, K. Nemickas, L. Stonys.
ASD žiniomis, spalvas gavo: Čikagoje —
L. Gaisiūnaitė, N. Linkevičiūtė, V. Krikš
čiūnaitė, L. Roznikaitė, R. Griaužinytė,
D. Kriščiūnaitė, A. Poškaitytė; Toronte
— A. Eižinaitė, R. Bleizgytė, V. Januiševičiūtė, G. Skirgėlaitė, J. Dailydaitė;
Detroite — V. Kukučiūnaitė, G. šileikytė.

LIUDA KORZONAITĖ šį pavasarį bai
gė Illinois universitetą Urbanoje įsigyda
ma B.A. iš anglų literatūros ir rudenį
pradės mokytojauti Čicagoje. Ir Čicagoje,
ir Urbanoje, Liuda daug dirbo su akademikėm skautėm: 1958 m. buvo kandidačių
globėja Čicagoje, o 1960-61 m., — ASD
vadovė U rbanoj e.
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SUMUŠTINIS

JUMORISTINIS

EGZISTENCIALIZMAS

DR. REMUS, R. I. P., D. D. T., LSMFT

“Let us

have

wine

and women,

mirth

and

laugher,

Sermons and soda water the day after.”
Byron — DON JUAN

Kaipo rašeiva, turiu prisipažinti, aš esu jau prašokęs visas literatūrines
madas nuo dadaizmo iki egzistencializmo ir laikausi prie tokios senoviškos
linijos, kuri bus moderni tik už trijų metų. Ir nieko nuostabaus: mes gyvena
me tokiame amžiuje, kuriame intelektualai rašo kaip lunatikai, o lunatikai
pretenduoja j gilios išminties skelbėjus. Prie kurios grupės priklausau aš, yra
visai nesvarbu, nes jei esu lunatikas, tai skelbiu gilią išmintį, o jei intelektua
las — tai rašau kaip lunatikas. Šiame amžiuje, aš esu įsitikinęs, galioja šie
žodžiai: ‘les problemes sont morts, vi vent les pseudo-problemes!”
Visuomet bandydamas eiti viduriu kelio, savo teze pasirinkau egzisten
cializmą, atseit rimtą dalyką. Bet neįžvelgdamas nieko rimto rimtuose daly
kuose, kaip antitezę pasirinkau jumorą, atseit nerimtą dalyką. Rezultate gavo
si sintezė: jumoristinis egzistencializmas, arba rimtai nerimtas ar net nerim
tai rimtas dalykas.
Deja, čia atsiradau tokioje padėtyje, kaip tas katinas ant drebančios dė
žės viršaus: kas per velnias - gyvulys yra tas jumoristinis egzistencializmas?
Nežinojau. Ta proga, su keliais kitais egzistencialistais, nuvykome pas
spiritualistą, kur išklausėm Kierkegaardo, Husserlio ir Camus dvasias, užklausėm tą patį klausimą ir smarkiai susipykom. Šios dvasios visiškai
nematė jokio jumoro jumoristiniame egzistencializme ir dargi mus iškoliojo, kad
mes tikime į dvasias.
Paskambinau Paryžiun tokiam tai Jean Paul Sartre. Atsiliepė Simone de
Beauvoir. Sako, Pauliukas jau vienuolyne ir šiuo momentu rašo Šv. Tomo Ak
viniečio istoriją.
Iš šios kritiškos padėties, iš visų žmonių, išgelbėjo mane mano senelis. Įsi
vaizduoju, kad jūs, mano senelio nepažinote. Aš irgi ne. Mirė jis, palyginti, dar
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jaunas ir po to nieko daugiau iš jo neteko girdėti. Tačiau, laimingu sutapimu, jis
buvo parašęs knygą, kurioje paaiškėjo, kad jis Bazelio universiteto filosofijos fa
kultete turėjo kėde. Vėliau, taipogi, įsigijo net ir staliuką
Kaip ten nebuvo, bet mano senelis buvo antras baronas Karolis Jasperis Strudelkopf Remus ir jo knyga vadinosi, užtektinai imponuojančiai, “Die Existenzhumorphilosophie”. Tuoj po pavadinimo sekė prierašas, kad tai yra “Įvadas į
Egzistencinės Fenomenologijos Jumoristinę Interpretaciją”. Visi sekantys kny
gos puslapiai buvo tušti. Šiuo atveju, teko perskaityti knygą tarp puslapių ir pa
daryti savo atatinkamą interpretaciją.
Knygos tema buvo jumoras ir egzistencializmas, atseit, savo rūšies jumoris
tiniai egzistencinė flosofija. Dabar, mes visi žinomae kad jumoro ir filosofijos
labai trūksta pas lietuvius. Tiesa, jumoristų turim daug, bet tik ne juokingų, o
filosofai, tartum Descatres, yra per mažai išlindėję pečiuje ir dėl to dar vis vaikš
čioja nedakepti, nors jei būtų perkepę, tiktų tik kanibalams ant pietų, be ne filo
sofijai.
Lietuviai mėgsta suskirstyti jumorą į arklinį ir intelektualinį. Čia man kyla
mažytis klausimėlis, koks, būtent, yra arklinis jumoras? Tikrai, po ranka neturiu
jokio greito atsakymo, nes, visų pirma, arkliu, deja, dar neturėjau progos pavirs
ti ir, antra, jokių artimesnių ryšių su jais neesu palaikęs. O kadangi, greitu laiku,
nemanau vietoje pietų suvalgyti maišą avižų ir užtai mandagiai padėkoti su įspyrimu šeimininkei, tad šis klausimas turės palikti kol kas neišspręstas. Antravertus, kadangi, tą patį, taip vadinamą “arklinį jumorą”, esu girdėjęs pas intelek
tualus ir neintelektualus, peršasi išvada, kad tarp arklių ir intelektualų, visgi eg
zistuoja kaž kokie tai tamsūs giminystės ryšiai.
Jumoristinis egzistencializmas teigia, kad jumoras eina pirma egzistencijos,
atseit, jumoras buvo ir tada, kada mes dar neegzistavome, nors kai mes pradėjom
egzistuoti, nereikia manyti, kad jumoras kur nors pradingo. Anaiptol, kai mes
gimėm, žmonės dar labiau pradėjo juoktis, ypatingai pirmą kartą pamatę mus.
Iš to mes padarėm išvadą: jie juokiasi, todėl mes esame. Taip pat, mes paste
bėjom, kad ir mes galim juoktis, ir iš to padarėm kitą išvadą: mes juokiamės,
todėl jie yra.
Šitaip įsitikinę apie “jų ”ir “mūsų” buvimą, prieiname prie subjekto — ob
jekto dichotomijos. Mes žinom, kad subjektui viskas yra objektai, bet iš kitos
pusės žiūrint, objektui viskas nėra subjektai, bet irgi objektai. Atseit, man ob
jektas yra ne subjektas, bet objektas, bet objektui aš ne subjektas, bet irgi ob
jektas, kitaip tariant subjektui... a... velniop... tas visai nėra svarbu.
Dabar, jeigu subjektas stebi objektą, tas subjektas yra truputį to subjekto
pakeičiamas, lygiai taip pat ir subjektas, bestebėdamas objektą, pats pasikeičia,
arba yra pakeičiamas jo stebimo objekto. Vadinasi, yra labai pavojinga ką nors
stebėti, nes tavo stebimas objektas gali tave pakeisti. Daleiskim, šaltai bestebė
damas karvę, staiga pradedi jausti, kad tau pradeda augti tešmenys. Arba vėl,
stebi gražią moterį ir pamatai, kad jai ant krūtinės jau auga plaukai. Galimybės
neišsemiamos! Dėl to jumoristiniame egzistencializme, subjektas ir objektas yra
sutaikomi: jie abu prižada viens kito nekeisti, bet neatsisako teisės viens kitą
stebėti.
Albert Camus, pagrindžia savo gyvenimo • absurdiškumo filosofiją Sizifo
mitu. Tačiau, mano senelis savo knygoje teigia, kad Sizifo mitas yra interpre
tuotinas visai kitaip. Pagal jį, dievai nuteisė ne Sifizą, o akmenį, kad pastarasai
148

36

gaudytų Sizifą. Šiuo atveju nebėra absurdo, o tik jumoras — tik žinoma, ne
Sizifui, nes akmeniui ji sugavus, jo kaktoje palieka didžiulis filosofiškas guzas.
Tas guzas, atrodo, taip paveikė Sizifą, kad dievams ji išlaisvinus, jis nebegrįžo
pas savo Sibilę, bet pasiliko mylėti akmenį ir toliau.
Pagal šitą mito interpretaciją, Sizifas reprezentuoja žmogaus “elan vital’
bebėgantį nuo akmenio, kuris yra Nietzsche’s taip vadinamas “L’esprit de serieux”. Čia ir yra pati svarbiausia jumoristinio egzistencializmo tezė, būtent,
paneigimas to perdėto rimtumo ir įsivaizduoto tragiškumo. Dabartinis mo
mentas yra vienintelė realybė. Kas buvo — nebėia, kas bus — dar ateis, to
dėl yra tik amžinai besitęsiantis dabartinis momentas. Užtai bazuoti savo žvė
riškai rimtas filosofijas ant ateities utopijų yra daugiau negu nesąmonė. Jei
lobs Karolis Marksas būtų buvęs humoristinis egzistencialistas, šiandieną
Ineturėtumėm dialektinio materializmo ir milijonų žmonių pavergimo atei
ties sąskaiton. Vieton to jis būtų parašęs poemą, kad ir, daleiskim, su tokiu
pavadinimu: “Aš Įsimylėjau Faraono Dukters Mumiją Ant Cheopso Pira
midės Smaigalio Ir Tik Ją Besmūčindamas Pastebėjau, Kad Tai Buvo Bal
zamuotas Nilo Upės Arklys.”
Kaipo puikus jumoristinio egzistencializmo pavyzdys buvo lordo Byrono Don Žuanas. Jis reikalaudavo vyno, moterų ir linksmybių, o gazuotą
vandenį ir pamokslus atidėdavo kitai dienai. O kadangi kitai dienai atėjus,
jis vėl reikalaudavo vyno, moterų ir linksmybių, tai pamokslą gavo jau be
gulėdamas grabe, o tada, yra manoma, jam jai! perdaug įtakos nepadarė. Apie gazuotą vandenį vra visai nutylima ir jei jis jam kokios itakos padarė,
tai gal tik tokią, apie kurią padorioje kompanijoje nėra užsimenama.
Šioj vietoj, man prisimena liaus Vaihinger “.Ms Ob” filosofija. Jis tei
gia, kad mes susikuriame savo galvojimo ir vertybių sistemą ir gyvenam pa
gal ją, ‘lyg tai’, ta sistema atitiktų realybei. Aišku, kad ir ginam ją su tokiu
žvėrišku rimtumu, lyg ta sistema būtų kokia nors šventa karvė atrajojanti vi
duryje Bombėjaus miesto gatvės. O reikia tik jumoro, atviro proto ir mes pa
matysim, kad daugumas sistemų yra idijotų pasakjins pasakos, pilnos garsų
ir įniršimo, nereiškiančios nieko. (Šioj vietoj, tikinusi, kad kolega Šekspyras
neapsivers savo grabe).
Mano senelio Strudelkopfo, kaip jį mylinčiai vadino jo pasekėjai, filoso
fija yra optimistinė. Žmogus yra pilnai laisvas juoktis iš visko iki tol, kol
jam išbyra visi dantys, o tada galima juoktis be dantų, su taip vadinama, be
dantę šypsena. Užtai jumoristinis egzistencialistas negali pabėgti į nihilistinį
pesimizmą. Jis yra kaip tas žmogus, įleistas į beždžionių pilną narvą ir ap
linkybių priverstas gyventi jų visuomenėje. Aišku, jis turi karts nuo karto pri
sitaikyti prie jų ir pasimušti dėl banano kąsnio ar pablusinėti kolegę beždžio
nę. Tačiau juoktis iš jų jis puikiai sugeba, jei nelaimingu atveju, pats nepa
virsta į beždžione, o tada juoko nebėra, nes beždžionės nesijuokia, išskyrus
astronautą Hamm, kuris, grįžęs iš erdvės šypsojosi, bet deja ne iš links
mumo,© iš gėdos, kad jo kelnės buvo pilnos. Idilija ad infinitum!
Šia proga, norintiems toliau diskutuoti šią temą, siūlau perskaityti mano se
nelio knygą. Kiekvienas, kuris sugebės tai padaryti, bus priimtas į naujai steigiamą
jumoristinių egzistencialistų būrelį, kuriame diskusijos bus pravedamos visai be
žodžių, tik šiaip sau — su išraiškos šokiais...
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“LAIŠKAI LIETUVIAMS”
SKELBIA KONKURSĄ
'parašyti geriausiam straipsniui jau
nimo klausimais. Rašinys turi būti ne
ilgesnis kaip 300 žodžių, kuriame būtų
nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės,
moralinės, tautinės ar socialinės proble
mos. Jis gali būti paaršytas straipsnio
arba beletristine forma. Temas pasiren
ka patys autoriai. Rašiniai turi būti to
kie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jau
nimo skyriui.
Už geriausius rašinius yra skiriamos
šios premijos: I — 100 dol., II — 75
dol., III — 50 dol., IV — 25 dol. Pre

mijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa
redakcijos nuosavybe ir gali būti spaus
dinami “Laiškuose Lietuviams”.
Straipsniai, pasirašyti slapyvardžiu,
turi būti atsiųsti redakcijai iki 1962 m.
vasario mėn. 1 dienos, atskirame vokely
je pažymint tikrųjų savo pavardę ir ad
resų.
Konkurso jury komisijų sudaro: Ju
lija Švabaitė - Gylienė, Nijolė Jankutė
- Užubalienė, Asta Veličkaitė, Česlovas
Grincevičius ir Leonas Zaremba, S. J.
Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietu
viams” metiniame minėjime 1962 m., ko*vo mėn. 17 d.

PUSLAPIS

Redakcija papildo pereitame MŪSŲ VY
ČIO numeryje atspausdintą Dr. J. Gim
buto straipsnį: tai buvo perspausdinta ASS
Bostono sk. pirmininko, Dr. J. Gimbuto
kalba, pasakyta skyriaus finis semestri
susirinkime. Autoriaus atsiprašome.

GARBĖS PRENUMERATORIAI
B. Bulotaitė
K. Mikėnas
J. Kregždys
G. Musteikytė
VI Stropus

RĖMĖJAI

K. Bertulis
R. Dimša
L. Kilikonienė
V. Martautas
Kun. P. Dauknys
VI. Vijeikis
V. Kasniūnas
Marija Osinaitė — Cox

SKAUTŲ AIDAS
Oficialus lietuvių skautų-čių laikraštis. Leidžia LSS Ta
rybos Pirmija. Prenumerata metams 3 Kanados doleriai. Ra
šyti : administracija, L. Eimantas, 91 King Edward Ave.,
Islington, Ont.; redakcija, Č. Senkevičius, 40 Burrows Ave.,
Islington, Ont.
VISI LS SĄJUNGOS NARIAI PRENUMERUOJA SKAUTŲ AIDĄ
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JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jaunimą
domėtis lietuviška literatūra, kurti ir j ieškoti naujų, jaunų lietuviškos
literatūros talentų, skelbia.
JAUNIMO LITERATŪROJ KONKURSĄ:
1. Už geriausį prozos kūrinį — $150.00
2. Už geriausį poezijos kūrinį — $150.00
3. Už geriausį prozinį kūrinį — $ 50.00
Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, trumpa novelė ar kitas
prozos darbas, savo esmėje priklausąs grožinei literatūrai ir netrumpesnis
kaip 2000 bet neilgesnis, kaip 8000 žodžių.
Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis ar jų grupė, arba poema epinio,
lyrinio ar humoristinio ženro, ne trumpesnė kaip 200 ir neilgesnė kaip 1500
žodžių.
Prozinis rašinys turi būti essay pobūdžio ir neilgesnis kaip 4000 žodžių.
Autoriaus užduotis: originalus minčių dėstymas apie kurį nors lietuviškos
kultūros ar visuomenės pasireišimo būdą.
Premijuoti rašiniai visų pirma bus atspausdinti MŪSŲ VYČIO žurnale, vė
liau galės būti spausdinami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, bet kokių pažiūrų (išskyrus
komunistinių) ir priklausą bet kokiai lietuviško jaunimo organizacijai, o
taip pat ir tie, kurie nėra tokių organizacijų nariai, bet jaučia lojalumą
Lietuvai ir jos kultūrai, ne vyresni kaip 30 metų.
Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas. Nenustatoma jokių ideologinių
rėmų, išskyrus tai, kad konkursui pasiųsti kūriniai privalo sudaryti įnašą
į lietuvių literatūrą.
Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke turi būti
nurodyta pa varde-vardas, adresas ir gimimo data.
Rašinius prašoma siųsti fil. P. Abelkiui-2900 Reservoir St., Los Angeles
26, California. Rašiniai gauti vėliau negu 1961 m. lapkričio 15 d. nebus Jury
Komisijos vertinami.
Šio konkurso Jury Komisiją sudaro:
Alė Rūta-Arbienė, J. Gliaudą, A. Gricius, P. Orinaitė-Janutienė ir
B. Raila.

MŪSŲ VYTIS
PRENUMERATOS KAINA: Metams — JAV ir Kanadoje
4 dol; D. Britanijoje ir Australijoje 1 sv.; kitur 2 dol.
Metinė Garbės Prenumerata 10 dol. Prenumeratą ir aukas
siųsti administratoriui. Atskiro numerio kaina 75 centai.
SPAUSDINA: M. Morkūno spaustuvė, 6049 S. Ashland Avė.,
Chicago, Ill.
Straipsniai su autorių pavarde, slapyvarde ar inicialaisi
nebūtinai išreiškia skautiškos vadovybės, leidėjų ar re
dakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra
taisomi kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.
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