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Nr. 1

Mūsų Vytis
DVIMĖNESINIS

SKAUTIŠKOS

SAUSIS-VASARIS
1964

MINTIES

XVI METAI
ŽURNALAS

PRIE POETO FAUSTO KIRŠUS KARSTO

Velionis Faustas Kirša palieka liūdesy Lietuvių Skautų Sąjungą, kur
jo asmenybė ir vardas buvo ir bus siejamas su pagarba ir pasididžiavimu,
kad poetas, vienas iš Nepriklausomjos Lietuvos kultūrinio gyvenimo staty
tojų, skyrė dalį savo gyvenimo lietuvių Skautų Seserijai ir Brolijai. Faus
tas Kirša buvo prisiėmęs pareigų ir atliko darbų skautų globėjų komite
tuose, sąjungos padaliniuose ir, tik atvykęs Amerikon, buvo išrinktas į
LSS Tarybą, kuriai priklauso aukščiausios vadovybės priežiūra ir koordi
navimas. Būdamas Tarybos Pirmijos (arba prezidiumo) nariu, Faustas
Kirša, jau vyresniojo skautininko laipsnyje, daug pasidarbavo perorgani
zuojant LSS-gą emigracijos sąlygoms, kuriant naujus statutus, organizuo
jant suvažiavimus ir vadovų rinkimus. Jo įžvalgumas, žmogaus pažinimas,
taktiškumas padėjo spręsti klausimus, kurie galėjo atrodyti neišsprendžia
mi jo jaunesniesiems bendradarbiams.
Paskutiniuosius keleris metus, dažniau ligų varginamas, skautininkas
Kirša jau nebedirbo Sąjungos vadovybėje, bet visada liko artimame kon
takte ir šiltu dėmesiu talkininkavo savo žodžiu ir atsilankymu į sueigas
ir stovyklas. 70 metų sukakties proga Faustas Kirša buvo apdovanotas
aukščiausiuoju LSS žymeniu, Geležinio Vilko ordinu, kuriuo buvo pager
biami tik vienas kitas iškilus asmuo.
Šiais žodžiais LSS Tarybos narys fil. dr. Jurgis Gimbutas atsisveikino su poetu
Faustu Kirša Lietuvių Skautų Sąjungos vardu.
LIETUVOS
NACIONALINE
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Taurus Fausto Kiršos gyvenimas buvo išsišakojęs kūrybiniu poeto ir
pasiaukojančiu visuomeniniu darbu. Savo charakteriu ir gyvenimu pavyz
džiu poetas Kirša įkūnyjo skautiškuosius idealus — “Dievui, Tėvynei ir
Artimui,” visada būdamas religingas, patriotas ir altruistas. Štai posmas
iš Fausto Kiršos eilėraščio TIKIU:

Tikiu
Tikiu
Tikiu
Tikiu

j
į
į
į

laisvę amžiną ir šviesią,
meilę pranašų kančia,
tiesą, valdančią pasaulį,
Dievą danguje ir čia.

Te*- ia Fausto sielai amžinoji šviesa, telieka jo atminimas ko tauriaus ...
Centi mės LSS vadovybės pavesta man pasakyti gilią užuojautą Lie
tuvių Skaučių Seserijos, Skautų Brolijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio
vardu velionies artimiesiems ir Bostono lietuvių visuomenei, kur velionis
praleido penktadalį savo gyvenimo.
Bostonas, 1964.1.7.

Ryto spindulių pabudintos siautės. Los Angeles Jubiliejinėj Stovykloj 1963 m. vasarą.
L. Kančiausko nuotr.
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DAILININKAS
VIKTORAS

VIZGIRDA

“Nuogoj ir skaudžiai apleistoj dirvoje atsirandam mes. Pro amžių
akinius matom tolumoj didžią meno kultūrą. Smūtkeliai, pasakos, dainos.
Aukšti, savo glūdumoj didžius mums pavyzdžius sukaupę, muziejų sienose
jau paslėpti ar paprasto mūsų sutemų vėjo baigiami graužti, meno palaikai.
Nenutildomas troškimas darbą pradėti iš naujo. Neslepiam nuo savęs,
kaip tai sunkus darbas ir kaip jaunos dar nesukauptos mūsų jėgos.”
Tokia buvo 1932 m. Kaune surengtos pirmosios moderniųjų dailininkų
ARS kolektyvo parodos katalogo įžanga. ARS menininkų sąjūdis, kurio
iniciatorius ir vienas iš steigėjų buvo tada dar jaunas, 28 metų dailininkas
Viktoras Vizgirda, siekė pasukti lietuvių dailininkus vakarietiškojo meno
kryptimi. Kiti ARS’o steigėjai buvo Lietuvoje likę, A. Gudaitis ir J. Mi
kėnas ir 1942 m. Šveicarijoje miręs Ant. Samuolis. Paseksime toliau ARS’o
tikslus iš jų deklaracijos minėtajame kataloge:
“Pasaulis, ypač mūsų tauta, pradėjo naują epochą. Po ištisų penkių
šimtmečių mes vėl patenkam į Europos tautų didžiąsias kultūros lenkty
nes. Apsidairę aplinkui įsitikinam, kad nebuvimas gilesnių meno ieškoji
mų, arba seniai nudėvėtų meno formų medžiojimas Triūsų meną žudo. Mes
pasiryžę šiai atgimstančios tėvynės epochai tarnauti ir kurti šios epochos
stilių. Meno kūrinys — nauja gyvenimo realybė... Pripažįstam šių dienų
formalinius meno užkariavimus, nes jie teikia mums daugiau kūrybinės
laisvės.” (Cituota iš H. Nagio straipsnio “Aiduose” 1954 m. Nr. 9).
Dail. V. Vizgirdai suėjo 60 metų Š.m. sausio 14 d. Kūrybingojo meni
ninko darbai ir gyvenimo kelias buvo atžymėti lietuvių spaudoje ir “Lituanus” 1963 m. Nr. 2 (Alf. Nykos-Niliūno straipsnis ir paveikslų repro
dukcijos). Bostone, kur dailininkas gyvena nuo 1950 metų, sausio 25 d.
Lietuvių Kultūros Klube apie 100 svečių klausėsi Fordhamo univ. prof,
dail. V. K. Jonyno paskaitos apie Vizgirdos tapybą ir Nepriklausomos Lie
tuvos meno pasaulį. Per 35 metus V. Vizgirda įsirašė lietuvių meno istori-
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jon savo stipria ir originalia tapyba, išėjęs viešumon parodose Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Amerikoje. Jo paveikslų yra įsigiję Kauno,
Vilniaus ir Rygos dailės muziejai ir kelios dešimtys meno gerbėjų. Dirb
damas vitražų dirbtuvėje, Amerikoje, Vizgirda sukūrė visą eilę religinės
tematikos vitražų, bet pagrindinė jo meno šaka tebėra tapyba.
Pagrindiniai biografijos bruožai: gimęs 1904.1.14 Domininkonių vienk.,
Garliavos valse., Kauno aps. 1918-1920 buvo skautas pirmojoje lietuvių
skautų draugovėje Kaune. 1926 baigė Meno Mokyklą Kaune ir 1927-28 stu
dijavo tapybą Andre Lothe Akademijoje, Paryžiuje, gavęs Lietuvos vals
tybinę stipendiją. 1930-1940 Raseinių, Pagėgių gimnazijų ir Kauno Amatų
M-los meno mokytojas. 1940-44 Vilniaus Dailės Akademijos profesorius ir
direktorius. Šalia pedagoginio darbo, Vizgirda dalyvavo savo tapybos dar
bais visose Lietuvos Nepriklausomųjų Dailininkų Draugijos (įst. 1928 dail.
Ad. Valeškos) ir Lietuvių Dailininkų S-gos parodos. 1936-38 m. Vizgirda
buvo Liet. Dail. S-gos pirm. Reikšmingas jo stojimas į Lietuvos meno
avangardą buvo jau minėtojo ARS sąjūdžio suorganizavimas ir dvi to ko
lektyvo parodos, kuriose, be steigėjų, dar dalyvavo V. K. Jonynas, T. Ku
lakauskas, J. Steponavičius ir vyresnieji — A. Galdikas ir prof. M. Dobužinskis. Žinomasis Lietuvos meno istorikas ir Čiurlionio Galerijos direk
torius prof. Paulius Galaunė plačiau išryškino ir komentavo ARS’o mani
festą 1932 metų parodos leidinyje. Išvykęs Vokietijon, V. Vizgirda buvo
nuo 1946 iki 1949 m. Freiburge (i.B.) Ecole des Arts et Metiers tapybos
studijos vedėju. Tos meno mokyklos direktorius buvo V. K. Jonynas, o iš
baigusiųjų studentų dabar Amerikoje žinome dail. Vyt. Igną, grafiką R.
Viesulą, Prancūzijoje skulptorių A. Mončį, keramiką J. Bakį ir kt. Dirb
damas Amerikoje, V. Vizgirda retkarčiais pasisako spaudoje, gindamas
aukštos kokybės meno idealus. Pažymėtini jo straipsniai “Aiduose” apie
savo profesorių Just. Vienožinskį, Petrą Kiaulėną ir visa eilė dailininkų
Liet. Enciklopedijoje. Kaip anksčiau ARS’o manifestu, taip ir 1958 m.
Ameriks lietuvių spaudoje V. Vizgirda buvo vienas iš pirmųjų protestuo
jančių prieš stagnaciją ir nuosmukį kūryboje.
Ne man vertinti Viktoro Vizgirdos tapybą — tai yra meno kritikų
darbas. Dr. Henr. Nagys rašė: “Būti Europos menininkų šeimos nariu,
ieškoti lietuviškam peisažui išraiškos priemonių, derinant pasaulinės kū
rybos apraiškas su lietuviškuoju, liaudies mene išlikusiu, charakteriu,—
buvo ir tebėra Viktoro Vizgirdos credo. Jis nepaliko šio kelio ir tada, kai
ARS žmonės išsiskirstė, kai jam pačiam teko vadovauti naujai įsisteigusiai
Lietuvos Dailininkų Sąjungai, kai užėjo okupacijos ir teko palikti savo
kraštą... Šalia tiesioginės Vienožinskio pedagogiškos įtakos, kuri sufor
mavo pačius pagrindinius dail. Vizgirdos kūrybinės laikysenos bruožus,
įtakos darė fovizmas.” Viena iš ekspresyviausių revoliucinių srovių pran
cūzuose, sukilusi prieš konvencionalumą ir akademizmą. Vizgirdai savo
laiku buvo padarę didelį įspūdį Henri Matisse spalviniai sprendimai. To
liau pagal H. Nagį: “Jaunojo dailininko sąmonėj ilgai brendusi mintis apie
spalvos absoliutų dominavimą susikristalizavo į aiškų sprendimą: tapybo
je spalva yra viskas. (Galėtume čia pastebėti, kad šis sprendimas buvo
tam tikra prasm'e savarankiškas, nes Matisse savo drobėse yra ėjęs į stip
rų spalvos ir linijos kompromisą). Šia linkme, pripažįstant spalvinio spren-
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Laužui liepsnojant Jubiliejinėje Stovykloje.

G. Peniko nuotr.

dimo primatą, Vizgirda kreipė savo ieškojimus. Kaip tiktai dėlto jis nėra
gilinęsis į portretą — gamtovaizdis buvo jo terenas, jo pasaulis... Lietu
viškosios lygumos ir dangus tarnavo jo drąsioms kompozicijoms fonu, kur
buvo įaugusios šiaudiniais stogais pirkios, tvoromis įrėminti vienkiemiai,
bažnyčios ir jų akmeniniai mūrai. Ir medžiai. Medžiai — gyvesni negu
žmonės. Medžiai — tykūs ir pilni vėjo, medžiai — nuolankūs ir maištau
jantys... Dailininkas ir patį gamtovaizdį traktuoja, pasakytume, lyg žmo
gų; gamta yra jo pagrindinė ir dėkingiausia pozuotoja... Žalia ir mėlyna,
lietuviškojo peizažo sielą geriausiai išreiškiantys tonai, visu savo mistiš
kumu, sunkumu ir dramatiškumu inkorporuoti Vizgirdos ankstyvoj kūry
boj.” (“Aidai” 1954, Nr. 9). Toliau H. Nagys duoda įdomių kritikos atsi
liepimų apie Vizgirdą po jo parodų užsieniuose.
Amerikoje Vizgirda liko visų pirma peisažistas, bet yra padaręs ir
kelis portretus, jų tarpe poeto vyr. sktn. Fausto Kiršos (1962 m.). Prof.
Jonynas savo paskaitoje Bostone liudijo, kad ir čia kurtuose Vzigirdos
peisažuose stipriai jaučiamas lietuviškas koloritas ir liaudies meno misti
cizmas. Faustas Kirša pastebėjo: “Tai atgimusios laisvos Lietuvos fermentavimosi periodas. Jis davė ištisą kartą gabių, talentingų menininkų, kurių
tarpe matote ir V. Vizgirdą. Jis visuomet ramus, mansius ir įžvalgus.”
(“Draugas” 1954.IV.3).
Baigiame paties dailininko Vizgirdos žodžiais: “Menas, kaip ir gamta,
yra skirti amžinybei. Šiame pasaulyje daug kas keičiasi. Daug kas atsiran
da ar pranyksta. Ir žmonės, — vieni ateina, kiti išeina. Menas gi pasilieka
kaip žmogaus gyvenimo ženklas, kaip gamtos amžinybės simbolis.” (“Ai
dai” 1956, Nr. 3).
X GIMBUTAS.
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KUO SKIRIASI AMERIKIEČIŲ
“FRATERNITIES” NUO LIETUVIŲ
KORPORACIJŲ?
INA PAVILČIŪTĖ

Lietuvoje studentų korporacijos pradėjo steigtis, įkūrus Lietuvos
Universitetą 1922 metais. Kartu su stiprėjančia Lietuva augo ir studentų
skaičius, o su jais ir universitetinės bei studentiškos tradicijos. Taip pat
atsirado ir studentiškos organizacijos. Pirmiausia kūrėsi ideologinės bei
profesinės draugijos. 1918 metais susidarė pirmas akademiškas skautiškas
vienetas. Kadangi šis pirmasis vienetas turėjo nedaug vyresniojo amžiaus
narių, todėl 1924 metais įsisteigė mišri organizacija, pasivadinus Studentų
Skautų Draugove. Remiantis skautišku ideologiniu pagrindu, jie suderino
skautavimą su studijomis ir pritaikė studentiško gyvenimo laikotarpiui.
Draugovė priėmė korporacijos išraišką, t.y. turėjo spalvotą kepuraitę,
ženklelį, juostą, cirkulį, vėliavą ir vitriną savo skelbimams. Savo šūkiu
pasirinko “Ad Meliorem!” (Vis geryn!), nes tada korporacijose buvo
mada lotyniški šūkiai ir pavadinimai. Nariai buvo skirstomi: junjorais
(kandidatais), senjorais (tikraisiais nariais) ir filisteriais (baigusiais aukš
tąjį mokslą). Taip pat buvo ir Garbės nariai.
Skautų Draugovės nariais galėjo būti ir kitų ideologinių ar politinių
organizacijų nariai. Skautybė visą laiką stengėsi būti atokiai nuo politikos.
Bet jos nariai, kurie priklausė kitom organizacijom, pradėjo skautuose
varžytis dėl įtakos. Bendrosios sueigos darėsi vis aštresnės, ir Draugovė
pradėjo byrėti. Tai 1930 metais studentės skautės įsteigė savo atskirą
Draugovę. Taip pat tais pačiais metais įsikūrė vyrų korporacija — Korp!
Vytis.
Vokietijoje pirmosios korporacijos įsikūrė 1815 metais. Korporacijos
buvo dvejopo pobūdžio: dvikovinės ir nepripažįstančios dvikovos. Bismar
ko laikais jos pasiekė aukščiausią klestėjimo laipsnį. 1936 metais visos
studentų korporacijos Vokietijoje buvo panaikintos. Po II pasaulinio karo
jos vėl atsikūrė ir nuo 1950 metų buvo leista joms veikti viešai.
Amerikiečių “fraternities” turėjo savo pradžią 1776 metais, kai Phi
Beta Kappa buvo įsteigta Virginijoj, William & Mary Universitete. Phi
Beta Kappa buvo pirmas vienetas, turintis graikiškų raidžių vardą, ir nuo
to laiko yra įprasta, kad kitos “fraternities” pasisavintų graikiškas raides
savo pavadinimams. Phi Beta Kappa per savo vystymosi laikotarpį įvedė
daug esminių reikalavimų ir tradicijų savo nariams, kurie pasiliko kaip
pavyzdys kitom “fraternities”, pvz.: priesaika, graikiški arba lotyniški pa
sirinkti posakiai, teisių kodeksas, mįslingos įstojimo apeigos, antspaudas,
ypatingas pasisveikinimas ir t.t. Phi Beta Kappa’s svarbiausia veikla buvo
nagrinėti literatūrines, filosofines, politines ir socialines tumias. Po ketve8
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rių metų Phi Beta Kappa’s šaka įsikūrė Yale Universitete ir kitais metais
Harvard Universitete.
Pirmoji moterų “fraternity” buvo Alpha Delta Pi, įsteigta 1851 metais,
kaip Adelphian Society, Wesleyan College, Macon, Georgia. Atitinkamai
moterų korporacijos pasivadino “sororities,” sekdamos “fraternities” tiks
lus ir nuostatus.
Laikui bėgant, Amerikos provincinės kolegijos išaugo į didelius vals
tybinius universitetus. Ši permaina pakeitė “fraternities” sąvoką. Iš slap
tų, uždarų ratelių “fraternities” išaugo į profesines organizacijas, turin
čias specifinius tikslus ir užduotis.
Jaunimo noras susiburti į grupes, pasidalinti bendrais pergyvenimais,
pasikeisti nuomonėm, pabendrauti, davė pradžią lietuviškom studentų
organizacijom ir amerikoniškom “fraternities.” Tačiau, nors ir prasidėju
sios dėl tų pačių reikalavimų, šiandien amerikoniškosios ir lietuviškos
studentų organizacijos smarkiai skiriasi.
Amerikoniškos “fraternities” egzistuoja tik universiteto ar kolegijos
ribose. Dažnai studentui, išvykus studijuoti toli nuo namų, “fraternity”
atstoja namus. Jis gyvena “frat-house,” ten valgo, lavinasi, vadina savo
bendradarbius “broliais” ir t.t. Ši nuotaika suformuoja patvarias drau
gystes ir bendrą “esprit de corps” (group-spirit). Gi lietuvių korporacijos
priima į savo būrį studentus iš visų universitetų. Čia svarbu organizacinis
ideologinis tikslas, o ne universitetas. Lietuvių korporacijos neturi viešbu
čių ar kitų patogumų savo nariams. Nariai susirenka dėl korporacijos idė
jos, jos tikslų bei užsimojimų, o ne dėl universiteto gyvenimo aplinkybių.
Socialinis bendravimas yra pats svarbiausias tikslas amerikiečių “fra
ternities,” kada lietuvių korporacijose tai yra tik vienas iš korporacijos
veiklos aspektų. Sociologų raportai rašo, kad:
“.. o iš būsimo nario reikalaujama, kad jis būtų kompanijos
žmogus, mėgtų balių kus ir būtų patrauklus... bendrai,
amerikietis yra iškalbus, šiek tiek atletiškas ir ne per didelis
intelektualas.”
(The Science Digest, 1960.)

Mūsų korporacijose, ypatingai tremtyje, lietuvybės išlaikymas yra
vienas iš pirmųjų korporacijos tikslų. Visos korporacijos savo tradicijom
bei apeigom stengiasi išlaikyti lietuviškąją kultūrą.ir jos papročius. Net ir
pažangumas universitete ar savo profesijoj prisideda prie šio tikslo atsie
kime. Lietuvių korporacijos, nors ir skiriasi viena nuo kitos savo statutais
bei šūkiais, visos suplaukia į šį bendrą tikslą: išlikti lietuviais. Kiekviena
korporacija tą tikslą atsiekia įvairiais būdais, pvz.: iškylaudami,' buriuo
dami, klausydami rekolekcijų, gilindamiesi į Lietuvos politinę padėtį ir t.t.
Vienas pedagogas, domėdamasis amerikiečių “fraternities’s” sistema,
pareiškia, kad:
“Kai kurios valstybinės organizacijos mėgina remti rimtesnę
akademinę nuotaiką. Jos stato skyrių ant akademinio probato,
jei jis neišlaiko universitete reikalaujamo mokslinio lygio.
Bendrai, jos didžiuojasi savo “Didžiojo brolio” role, patardamos skyriams jų veikloje.”
(W. Thompson, The National Magazine)
9
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Bet toliau jis aiškina:
“Kai jaunuolis pakviečiamas į “fraternity,” jis tampa vadi
namu “fratpledge” ir turi pereiti per tam skirtą pasiruošimo
periodą, panašiai kaip kadaise didvyriai ar mūrininkų gize
liai. Jis turi išlaikyti tam tikrus bandymus ir išmokti pamokas
iš jam duotos “Pledge Manual.” Jo trys pagrindinės pamokos
yra: 1) Sentimente — artimo meilė; 2) Mandagume — laiky
sena; 3) Rituale — savo “fraternity” įamžinimas.”
(W. Thompson, The National Magazine)

Taip pat amerikiečių “fraternities” nėra mišrios, atskirdamos vyrus
nuo mergaičių; o lietuviškos korporacijos yra bendros, duodamos progos
pabendrauti, pasikeisti nuomonėms. Ir dar vienas svarbus skirtumas yra
tas, kad dauguma “fraternities” įpareigoja savo narius nenutraukti ryšių
su organizacija. Vienas filisteris iš amerikiečių “fraternity” rašo:
“... narys negali savarankiškai nutraukti ryšius su organiza
cija. Niekas negali išstoti! Lyg įsirašius į kalėjimą — negali
iš jo išeiti, kol tavęs nepaleidžia.”
(Dr. Webey dizertacija, Northwestern University)

Bendrai, atsižvelgus į amerikiečių “fraternities’s” veiklą, kyla abejo
nės, ar jos atsiekia jų nustatytus reikalavimus. Be abejo — ne. North
western Universiteto Profesorius Richard M. Brace gražiai išreiškia jų
dabartinį stovį amerikiečių universiteto gyvenime:
“Jų nuopelnai maži, o trūkumai dideli; jie pripažįsta snobiz
mą, jie iškraipo verčių sistemą, jie sugadina kuklius palinki
mus ... Jie laiko didžiulias egzaminų bylas, žinių apie moky
tojus rinkinius ir rašomų egzaminų pavyzdžius savo “bro
liams” išstudijuoti. Jie visai šaltai nusiteikę kovoja prieš sis
temą.”
Lietuvių korporacijose narys, pasiremdamas korporacijos ideologija,
platina savo pasaulėžiūrą, gilina savo asmenybę, įsigyja savo profesijai
reikalingų žinių. Korporacijoj įgyta drausmė ir paklusnumas ugdo nario
asmenybę bei charakterį. Šie visi faktoriai lietuvių korporacijos narį daug
intymiau pririša prie savo organizacijos, negu amerikiečių “fraternities.”
Jis daug aktyviau ir su didesniu entuziasmu dalyvauja korporacijos veik
loj, tuo gaudamas iš korporacijos daug daugiau, negu studentas amerikie
čių “fraternity.”

Naudotasi:
Akademinė Skautija, Bronius Kviklys.
Lietuvių Enciklopedia.
Encyclopedia Americana..
Encyclopedia Britannica.
The Science Digest.
The Nation Magazine, Wade Thompson.
Dr. Webey’s Dissertation on American Fraternities.
Prof. Richard M. Brace suteikta informacija.
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VALSTYBĘ
J. DAINAUSKAS

Kaž kas pasakė, jog raudonąją Rusiją sukūrė ir valdo ‘’slapyvardžiai”,
nes bolševikų priešakyje, 1917 metais, stovėjo Leninas, Trockis, Steklovas,
Molotovas, o vėliau atėjo Stalinas ir kiti, apie kuriuos buvo žinoma, jog
jų tikrosios pavardės skamba kitaip. Tie ’’slapyvardžiai” sudorojo visokiau
sius baltuosius generolus, admirolus, ar atamanus, nors jie ir naudojosi
savo pavardėmis. Istorinių įvykių eiga parodė, kad ir didžiausią valstybę
gali ’’valdyti” slapyvardžiai, anonimai! Tačiau, kas jie tokie buvo tie “ano
nimai, ypač visuomeniniu, psichiniu, biologiniu, žmogišku ar antžmogišku
požiūriu? Gal tai buvo išminčiai, o gal pusdieviai, senu Graikų mitologijos
supratimu, savotiška naujų Herkulų “gentis”? Kas gi iš tikrųjų valdo rau
donąją Rusiją?
Atsakymus į tą klausimą galime rasti keliose nepaprastose knygose,
parašytose labai seniai. Apie Leninus, Molotovus ir kitus, dar net jiems
negimus, žinojo jų ’’tautietis”, fenomenalus rusų rašytojas, ir apie tai vie
šai skelbė. Tad apie juos buvo žinoma dar prieš visas ’’socialistines” Rusi
jos revoliucijas, dar prieš Japonų-Rusų karą: Rusija valdo biesai!
Tos valdžios ’’šaknis” isteriškoje ruso sieloje susekė ir iškėlė viešu
mon moderniškasis rusiškumo pranašas, genialus reakcionistas, pats isteri
kas, epileptikas, ’’Pažemintųjų ir nuskriaustųjų” autorius, vaiduoklinė as
menybė, Feodoras Dosojevskis. Pusiaubizantišką - pusiaumongolišką rusiš
ką misticizmą, siekiantį užvaldyti sielas, demaskavo ir pasauliui parodė
— tiesiog vizionieriškai — tas 19 šimtmečio carato adoratorius, totalita
rizmo neribotos vergystės gerbėjas.
Tas milžiniškas talentas skaitytojus tiesiog hipnotizuodavo. Tik pami
šėliai sugeba paveikti kitus taip užkrečiamai. Iki kaulo smegenų virpėda
mas nuodėmės pajautimu, kuri esanti neišvengiama šioje ašarų pakalnėje
ir persiėmęs nekaltumo saldumu, apimančio nusidėjėlį malonės palietimu,
savo kriminaliniuose romanuose pasakojo su giliausiu įsitikinimu apie Pik
tą. viešpataujantį žmoguje ir Gėrį, it kokią Pelenę, slypiančią tame pat
žmoguje. Apsėstas žemiškumo purvu, jis tikėjo į triumfalinį nusidėjėlių
atpirkimą, kažkokiu ’’Amžinojo Despoto” amnestijos “ukazu”!
Rusas ir euroazijatas iki kaulo smegenų, su savo ’’tautiečiais” jis kal
bėjo ’’tarpkuopeline metafizika”, kuri ir dabar esanti gyva rusuose. Jaut
rus viskam, kas yra rusiška. Neapkentė Vakarų aistringai, veik mistiškai,
iš dalies, it kokia kaimo davatkėlė Piktinosi Vakarų ’’mokytumu” ir šlykš
tėjosi europietiškų ’’mandagumu”. Civilizaciją vadino nuodėmė, gi manda-
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gumą laikė apgaule ir niekšybe. Persiėmęs evangelijos tiesomis, bet tik
kaip vaikas auklės pasakomis apie plėšikus, apsvaigintas pomirtinio gyve
nimo pažadų tiesiog stabmeldiškoje ekstazėje, po šios ašarų pakalnės var£4, gyvenimą žemėje laikė bandomuoju laiku vergiškai ištikimybei “Antlaikiniam Batiuškai”, su jojo ne visuomet suprantamais, o kartais ir net
sau prieštaraujančiais reikalavimais.
Pats buvo žiauruolio, ištvirkėlio, palūkininko sūnus. Su savo tėvu mus
supažindino senojo Karamazovo asmenyje. ’’Brolių Karamazovų” veikale
tą šlykštų niekšą nužudo jo bastardas, Smerdiakovas, panašiai kaip Dos
tojevskio tėvą nužudė mužikai. Veik visi jo veikalų veikėjai yra klinikiniai
tipai. Net ir pusiau kliejojusio Strindbergo veikėjai, palyginus juos su Myškinais, Karamazovais, Stavroginais, Marmieladovais ir net su Nietočkais
Niezvanovais, atrodo tik sloguojantieji greta sų ruselių, mirštančių psi
chinėmis įnosėmis!
Rusija, pavaizduota Dostojevskio veikaluose, tai velnių bei raganų
džiunglės. Jei Goethe būtų žinojęs (dar neparašytus) Dostojevskio veika
lus, tai ’’Valpurgijaus naktį” iš ’’Fausto” tikriausiai būtų patalpinęs Čkalove ar ant Žvirblių Kalnų, prie Maskvos. Kaip tik toji, Lermonto vadinta,
’’nepraustoji Rusija” dasiveržė prie valdžios ir, pasipuošusi proletarišku
raudonumu, jau penktą dešimtį metų terorizuoja pasaulį savo pusinteligentiška galia.
Jei šiandieną Dostojevskis prisikeltų ir atsirastų Rusijoje, tai ir nusi
mintų ir apsidžiaugtų — drauge. Nusimintų dėl zoologiško Kremliaus ma
terializmo ir apsidžiaugtų dėl jo supercaristinio despotizmo. Kančios, į
kurias komunistinis Kremlius nugramzdino Sovietų ’’valstybės” gyven
tojus, Dostojevskiui patiktų kaip ’’veiksnys”, apvalantis nuo nuodėmės
klastingą ruso sielą. Apsiverktų vienok dėl to, kad ’’atpirkimo kančios”
yra vykdomos neegzistuojančiam Dievui.
Didysis Inkvizitorius, Jono Karamazovo pasakojimu, save priešpasta
to Dievui Jis it sako Kūrėjui: ’’Klysti dėl žmonių! Per tą laisvą valią, ku
ria juos apdovanojai, jie netaps verti išganymo. Pažįstu juos gerai. Juos
išgelbėti galima tik prieš jų valią, tortūrų pagalba. Nesikišk į mano veiks
mus! Jie bus tokiais, kokiais Tu nori kad jie būtų, bet ne per Tavo dieviš
ką mielaširdingumą. Juos išganysiu aš: smurtu, pančiais, laužais. Žinau,
jog elgiuos priešingai Tavo mokslui. Tad nubausk mane pasmerkimu už
tai, kad juos apvaliau nuo niekšybių savo būdu, tam, kad juos išgelbėti iš
amžinosios ugnies, jiems gręsiančios Tavo sprendimu.”
Bolševikų valstybėje Dostojevskis neturėtų su kuo panašiai diskutuo
ti, nes tai antipravoslaviška, antikrikščioniška, antimetafiziška valstybė.
Mirtis Sovietuose esanti gyvuliška mirtimi, be rytojaus. Sovietiškame gy
venime nėra ne vien tik Dievo, bet ir garbės. Ten yra tik baimė ir paklus
numas. Žmones, kuriančius požemyje tą šėtonišką valstybę, Dostojevskis
matė dar carų laikais. Jis šaukė kovoti su tais perversmų dvikojais termi
tais. Dostojevskis carą laikė Dievo reprezentacija žemėje. Pats buvo ti
kintis Liaupsino subordinuotą pravoslaviškam Dievui bei žandarams ru
sišką vergų valstybę. Jis manė, išgelbėsiąs ruso sielą nuo Vakarietiško be
dvasiškumo. Nihilistus laikė vakarietiško pergudravojimo apsėstaisiais
carų knuto valdomą vergiją laikė palaiminimu. Dostojevskis karštai troš-

13

Skaučių darbo rūpintojė
lis Los Angeles stovykloj.
L. Kančiausko nuotr.

ko išvaryti biesus iš ruso sielos, jo manymu, besiilginčius skaistumo. Jis
skaitė Evangelijoje, kad Kristus, tuojau pat po Prisikėlimo, apsireiškė Ma
rijai Magdalenai, o ne ištikimiausiems mokiniams, ir išvarė iš josios septynius velnius, kad taptų baltesnė už sniegą lelija ir per Aukščiausio Ma
lonę — visiškai skaisti. Dostojevskis taip pat prisimena ir Šv. Luko pa
sakojimą apie velnių išvarymą iš tūlo žmogaus. Biesai, buvę tame žmogu
je, prašė Kristaus, kad tas, pagaliau, leistų jiems įeiti į kiaulių bandą: ”... Gi
išėję iš ano žmogaus velniai įėjo į kiaules o anie neraguočiai, iš nusimini
mo puolė į ežerą ir nuskendo.” (VIII, 31, 32, 33). Panašią įvykių eigą Dos
tojevskis numatęs ir vidaus poltiniame 19 amžiaus rusų gyvenime. Vie
nok, nei Aleksandrui III-jam, nei Nikalojui II-jam viešpataujant biesai
nenudarėjo į bedugnę ir nenuskendo. Priešingai: Leninas, Trockis ir visa
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eilė kitų, pusinteligentiškų biesų, sušaudė caro šeimą, išniekino Kristų ir
pajungė sau visas Carų valdytas žemes.
Vakarų pasauliui bolševikinis perversmas, valdžios užgrobimas Rusijo
je, buvo panašus į bepročių ligoninės užgrobimą puspročių pacientų. Iš
protėję uždarė gydytojus kamerose ir patys pradėjo valdyti ligoninę. Toks
stovis turėjo tęstis trumpai. Rusų ambasadorius Paryžiuje, kadetas Mak
lakovas, tada sakė, jog bolševikai išsilaikys ne ilgiau trijų savaičių. Troc
kis, ką tik atsisėdęs komisaro kėdėje Petrapilyje, prancūzų laikraščio ’’Ma
tin” korespondentui pasakė, jog jei bolševikams nepasisektų išsilaikyti val
džioje net ir dviejų savaičių, tai ir tai būsią labai daug ’’komunizmo kely
je į pasaulio užvaldymą.”
Bolševikai išsilaikė. Tai įvyko todėl, kad rusų ’’ligoninėje” ir gydyto
jai buvo išprotėję. Tai labai gerai pavaizdavo Conrad savo knygoje, ’’Un
der Western Eyes”, pavadindamas rusišką protavimo būdą absurdišku.
Caratas su pravoslavija ir komunizmas su materializmu Rusijoje pasi
reiškia vienodai absurdiškai. Caratą nuvertus, pasikeitė valstybės valdžios
organų pavadinimai, tačiau nepasikeitė rusų psichinių bei protinių reak
cijų absurdiškumas, reagavimo būdas. Seniau valdantieji biesai vadinosi
Jonais Žiauriaisiais, Petrais Didžiaisiais, Povilais Pirmaisiais, dabar gi jie
vadinasi Leninais, Stalinais, Kruščiovais... Savavališką, autokratinį BiesąSamodieržcą dabar pakeitė proletariato Biesas - Diktatorius, asmenybė
lygiai absurdiška kaip ir Jonas Žiaurusis!
Bolševizmo kryptimi Rusija ėjo nuo Petro Didžiojo laikų: nuo Rusi
jos susidūrimo su Vakarų kultūra, nes Rusija, Herceno žodžiais, Europos
atžvilgiu, stovėjo ’’aname krante”, nedalyvaudama Europos istoriniame
gyvenime, neturėdama su tuo gyvenimu jokių radicinių ryšių. Rusija, žiū
rėdama į Europą, iš ’’ano kranto” lengviau matė pastarosios neigiamybes,
sparčiau veržėsi prie jų griovimo, maitinosi visomis Europos abejonėmis
ir negyveno josios viltimis, tikėjimu
Gali būti, jog gal kas pasakys, jog toji Rusijos audra esanti reikalinga
’’oro apvalymui” pasaulyje, nes gal bolševizmas, perėjęs per pasaulį, pa
skubins įvairių, naudingų reformų, realizavimą ir atliks misiją, panašią į
tą, kurią atliko Didžioji Prancūzijos Revoliucija! Tačiau, kas taip galvoja,
tai tas jau tapo, gal ir nesąmoningu, bolševizmo propogatoriumi. Taip gal
vojanti visuomenė esanti pasmerkta tapti bolševizmo grobiu. Su Biesais
žmogui joks kompromisas neįmanomas!
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AR VERTA
VYTAUTAS MIKŪNAS

Prieš trisdešimtt devynerius metus šešiolika studentų įkūrė Lietuvos
(vėliau Vytauto Didžiojo) Universitete pirmuosius akademikų skautų vie
netus. Vargiai kas iš jų pagalvojo, kad po eilės metų iš to pasodinto me
džio išaugs net svetimose žemėse naujas atžalynas ir tai bus, anot Dr.
Vinco Kudirkos, vienas iš tų stulpų, kuris prilaikys mūsų namo (tautos)
sienas. Steigėjus džiugina, kad kitur perkeltas medis prigijo, auga ir į ben
drą tautos vainiką krauna naujus žiedus.
Kai prieš metus laiko teko antrą kartą pradėti darbą ASS Vadijoje,
uždavinių buvo daugiau, negu galima nudirbti. Trumpam laikotarpyje
pasisekė užbaigti užsilikusius reikalus, išlyginti jau aštrumą įgavusius
klausimus. Dalis tų darbų yra paskelbta Ad Meliorem; biuletenyje. Dides
nių darbų pradėti nebuvo kada, jau reikėjo ruošits pareigų perdavimui.
Šiandien džiaugiuosi galįs vadovavimo darbą perduoti naujai, stipriai, tri
jų metų laikotarpiui planuojančiai ASS Vadijai. Nuoširdžiai sveikinu Vadijos Pirmininką brolį A. Treinį, kuris nepabūgo ilgamečių pareigų. Turė
damas ilgametį vadovavimo patyrimą, ASS veiklą praturtins naujais lai
mėjimais. Tikiu, kad prie mano linkėjimų jungiasi visas AS Sąjūdis, išsiskirstęs po tris žemynus.
Malonioje Tėvų Jėzuitų pastogėje (Jaunimo Centre) yra aptarta visa
eilė klausimų, su kuriais susidurs naujoji Vadija. ASS nariai nekantriai
laukia naujų žygių, kuriuos sugebės suplanuoti naujieji darbo rikiuotojai.
Šie metai yra neeiliniai: juos švęsime keturiasdešimt metų ASS veiklos
sukakties ženkle, jie yra ir Donelaičio metai.
Mūsų visų pareiga yra padėti darbu ir ištekliais naujai Vadijai. Pui
kiai suprantame, kad žodis išnyks jį ištarus, sumanymas popieriuje paliks
tik archyvinė medžiaga, jeigu jų neįvykdysim savu darbu. Pabrėžiu: dar
bu! Minčių ir sumanymų iki šiol netrūko, tik vadovaujantieji vis daugiau
pasigedo darbščių rankų. Šioj vietoj noriu kiek sustoti ir naujuosius va
dovus padrąsinti.
Senosios Vadi jos kadencijoje buvo daug gražių valandų darbą pla
nuojant, sielojantis sąjūdžio reikalais. Centrinių valdybų pirmininkai rodė
tvirtą reikalų supratimą ir daugeliu atvejų atrodė, kad darbas bus tik
menka našta. Deja, taip buvo tik pradžioje darbus vykdant. Trūko, kaip
Šios, kiek papildytos, mintys buvo Vytauto Mikūno, 1962-1963 m. ASS Vadijos
Pirmininko, pareikštos 1964JI.9. perduodant ASS vadovavimą naujam Vadijos pir
mininkui.
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jau anksčiau sakiau, darbščių rankų. Patiems Vadijos nariams dažnai rei
kėjo visus pradėtus darbus iki smulkmenų užbaigti. Tada kildavo klausi
mas, ar verta aukoti negausias poilsio valandas, ar negeriau tą laiką pra
leisti savo reikalams? Juo labiau, kad už darbą dar ir priekaištų susilaukdavom. Buvo ir pesimistų, kurie tvirtino mus esant mažais ir nereikšmin
gais. Kitiems skautybė tai tik jaunimo organizacija (Vyt. Meškauskas,
Margutis, 1963 m. spalis). Tokie disonanciniai garsai nebuvo gausūs.
Su džiaugsmu turiu prisipažinti, kad ši kadencija buvo žymiai laimin
gesnė, nei 1954-1955 pirmą kartą dirbant ASS CV, kada svetimi ir savi mus
norėjo sumenkinti ir inkorporuoti į kitas organizacijas. Išėjo kitaip: ASS
gimė giedrioj dienoj ir per savo veik keturaisdešimt metų gyvavimą ėjo
avangarde už tauresnį žmogų, kuris nulėmė pasisekimą ir ateityje laiduos
sėkmingą veiklą. Nevengėme pakeisti savo darbo barų, kaip kovojantieji
kariai nevengia pakeisti kovos linijų, jeigu to reikalauja kovos laimėjimas.
Išgyventas laikotarpis sako, kad viskas buvo padaryta laiku ir vietoje už
kilnesnį lietuvį, geresnį žmogų. Šią kovą turime suaktyvinti, nepraraskim
pirmūno ir nemažinkim savo reikalavimų. Ką besakytų aplinkiniai, bet,
pirmiausia, mes esame lietuviai skautai. Turime stiprią idėją ir neleiskim
jai išnykti iš narių širdžių.
Kai supilkėjusių ir plokščių gyvybių minioje vis sunkiau yra surasti
žmogų pilna to žodžio prasm,e, kurio širdis plaktų tikru savo tautos širdies
ritmu, organizacija yra ta stebuklinga burtininko lazdelė, kuri palaiko pa
vargusią sielą, gaivina protą ir rankas pajudina darbui.
Kai generacija seka generaciją, tada į mūsų gretas ateina tie, kuriems
tėvų šalies sąvoka lieka tik nelyginant graži ir svajinga pasaka. Pavargusiems ir pasimetusiems organizacija turi pasakyti, kad tėvų žemė yra tik
viena ir ji yra Nemuno šalis.
Kai pažvelgi į netolimą praeitį, tai randi, kad geriausiai savo tautos
nelaimę gali pergyventi tik atitolęs nuo savo krašto. Nuostabūs ir nepa
keičiami kūriniai kūrėjams kilo tik savo krašto žemę praradus iš po savo
kojų. Čia ir vėl organizacija ateina pagalbon, žadindama prigęsusius prisimjinimus, jausmus ir priversdama žmogų dirbti ir galvoti.
Tada apie ASS privalome kalbėti kaip apie reikšmingą žmonių grupę,
kuri stengiasi suburti ir išugdyti taurius žmones, gerus lietuvių tautos
sūnus. ASS gyvavimas yra geriausias įrodymas, kad jo idėjos yra stipres
nės už jo narių žiaurų likimą, už likusių ir naujai įstojusių narių patogų
gyvenimą, viliojančiai pigią aplinką. Štai kodėl yra verta dirbti ir aukotis,
pašvęsti savo atspėjamą laiką, kad naujai ateinantiems galėtume sąžinin
gai ištarti: nėra tiek didelis joks darbas, kurio negalėčiau padaryti idealų
palikimo kaina. Žuvusieji ir likusieji anapus mus įpareigoja dirbti ir ko
voti. Jie džiaugiasi mūsų laimėjimais, jie sielojasi mūsų pergyvenimais.
Dėl jų dirbti ir aukotis tikrai verta.
Perduodamas pareigas, stipriai spaudžiu kairę Vadijos nariams ir
linkiu sėkmingo darbo.
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FIL. ALGIRDAS AVIŽIENIS

Ar jis būtų geras ar blogas reiškinys mūsų gyvenime, Akademinis
Skautų Sąjūdis išsiskiria iš viso pasaulio skautiškų vienetų. Jokiame pa
saulio krašte nerasime kitos tokios kelių šimtų studentų ir filisterių orga
nizacijos, kuri taip artimai laikytųsi skautų tradicijų ir tiek daug domėtųsi
skautybės tikslais ir idėjomis. Ar čia matome skautybės idėjų intelektua
linį sužydėjimą, ar grupės studentų bandymą grįžti į vaikystę — tai bus
istorikų nustatyta ateityje. Šiandien gi turime Akademinį Skautų Sąjūdį,
jį tobuliname ir su juo gyvename.
Aiškiai pastebime, kad Lietuvių Skautų Brolijos ir Seserijos vadovai
nevisada žino, ką su A.S.S. daryti, kaip su juo apsieiti. Ir nereikia stebėtis,
nes jie neturi pavyzdžių kituose kraštuose, kuriais galėtų vadovautis savo
santykiuose su studentais. Akademiką Skautą ar skautę dažnai galime va
dinti “nei paukščiu, nei žuvim” — vietoje gamtos, jie renkasi klasėse arba
aludėse, vietoj vadovavimo jaunesniesiems, jie dalyvauja studentų politi
koje arba ruošia studijų dienas. Po akademiko juosta slepiasi kartais skau
tininko šlipsas ir dešimties metų vadavo patyrimas, o kartais nėra nei gel
tono šlipso, nei vienos dienos stovykloje. Kartais iš patyrusių skautų va
dovų girdime karčios kritikos apie akademikus, kurie, jų žodžiais, apie
visą Skautų Sąjungą “nei nežino, nei nenori žinoti.” Ir iš tikrųjų, retkar
čiais sutinkame tokių.
Todėl verta paklausti — ar teisingai darome, į Sąjūdį priimdami kiek
vieną geros valios lietuvį studentą, nereikalaudami iš jo ankstyvesnio
skautiško patyrimo? Aišku, kad jis dažnai gali “neskautiškai” pasielgti, nes
porą semestrų kandidatavimo nepakeis penkių ar dešimties metų skautiškų
pergyvenimų. Atsakymas čia yra aiškus — šiandien kiekvienas lietuvis
studentas, kuris nebijo dirbti mūsų eilėse, yra vertas mūsų dėmesio ir pa
ramos. Labai gerai, jeigu kandidatas į A.S.S. ateina įdomiu ir plačiu skau
tybės taku, pergyvenęs jaunesniųjų skautų žaidimus, skautų-skaučių sto
vyklas ir programas, vyčių ir vyr. skaučių rimtus įžodžius ir vadovavimo
praktiką. Šie žmonės su savim atsineša skautų dvasią ir tradicijas; jie pa
lieka savo įnašą Sąjūdyje ir vėl grįžta į bendrą skautų vadovų darbą. Jų
dalyvavimas padaro ir išlaiko Akademinį Sąjūdį skautišku.
Yra dar ir antras takas, kuris atveda kandidatus į A.S.S. eiles. Tai
takas, kuris nedaug lietė skautybę, bet visvien išlaikė susidomėjimą lie
tuvių kalba ir norą būti lietuviu. Sąjūdis yra atviras ir tokiems lietuviams
studentams. Atlikę nustatytus darbus jie tampa pilnateisiais nariais. Ne17
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visada pirmas entuziazmas lieka su nauju nariu — kartais jis tik apatiškai
dalyvauja ar visai dingsta iš A.S.S. gyvenimo. Kartais jis stovyklon atvyk
sta su kostiumu ir čemodanu, su kortomis ir dėže alaus. Jam peršalta sė
dėti ant žemės ir laužo dūmai gražia akis.
Tačiau daug dažniau naujas narys užsikrečia skautiška dvasia ir grei
tai įsigyja skautiškų žinių bei norą daugiau sužinoti. Iš A.S.S. jo kelias
veda į skautus vyčius ar vyr. skautes, o studijas baigus — į aktyvių vadovų
eiles. Tik suskaičiuokime seses ir brolius vadovus, kurie pasiekė skautybę
per A.S.S. eiles, ir daug lengviau bus toleruoti “žaidimo berniukus,” kurie
kartais pas mus patenka. Ypatinga gi mūsų padėka tenka sesėms ir bro
liams akademikams, kurie rado įkvėpimo vadovauti jaunesniesiems, nors
jiems patiems neteko pergyventi skautiško žaidimo jaunose dienose.

Šias fil. Algirdo Avižienio mintis spausdiname iš praeitą vasarą įvykusios Los
Angeles ASS stovyklos laikraštėlio.

FIL. SKTN. APOLINARAS TREINYS—
ASS Vadijos Pirmininkas.
Gimė 1925 m. balandžio mėn. 11 d. Rau
dondvary, Lietuvoje. Baigė Kauno VIIItą gimnazija 1944 m. Karui pasibaigus,
lankė Pabaltijo universitetą Pineberge
prie Hamburg’o, Vokietijoje. Atvykęs į
JAV, apsigyveno Boston’e, kur baigė va
karinį inžinerijos kursą Northeastern uni
versitete ir yra registruotas inžinieriusstatybininkas
Massachusetts valstijoje,
sėkmingai dirbąs savo profesijoje.
Inž. Apolinaras Treinys į Lietuvių
Skautų Sąjungą įstojo 1933 m. Kaune. Į
paskautininkus buvo pakeltas 1951 m., o
į skautininkus 1958 m. LSS ėjo įvairias
pareigas: vadovų lavinimo skyriaus Bro
lijoje vedėjas, Bostono skautų tunto tuntininkas, ASS Bostono skyriaus pirminin
kas ir kit. Jis yra vienas iš Brolijos va
dovų “Ąžuolo” mokyklos steigėjų ir pirmo
patyrimo laipsnio konspekto redaktorius ir
leidėjas. Apdovanotas LSS ordinu “Už
Nuopelnus.”
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“LITUANUS” ŠIANDIEN

Kampe suskambėjo telefonas. Iš ragelio kalbėjo ramus, linksmai sim
patiškas “Mūsų Vyčio” redaktoriaus balsas: “Matai, gal parašytumei šį tą
apie “Lituanus”... Juk ir Tu ten kažkur priklausai...” Mintyse man tuoj
kilo gražiai sublokuotos juodo šrifto eilutės:
“Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt ketvirtųjų
metų urbaniškių (Urbana, Ill.) studentų pradėtas anglų
kalba leisti “Lituanus” žurnalas šiemet švenčia savo dešim
tuosius metus. Šio trimėnesinio žurnalo uždavinys — teikti
informaciją svetimiesiems apie Lietuvą ir su ja susijusius
klausimus.”
Paskutiniu metu Lietuvių Studentų Sąjungos bei kitų
besidominčių pastangomis įkurta Lituanus Fundacija (Lit
uanus Foundation). Pasitarus su mūsų kalbininku dr. Jo
niku, buvo pasirinktas “Fundacijos” terminas, nors ir neį
prastas lietuvių kalboje. Jis, rodos, tikslingiau atitinka ang
liškąjį terminą “Foundation.” Lituanus Fundacijos tikslas
yra ne tiek reikštis savajame ratelyje, kiek bandyti išeiti į
kitataučių tarpą. “Draugo” šeštadienio priede (1964.2.15)
pasikalbėjime su dr. Remeikiu, “Lituanus” redaktoriumi,
mesta antraštė — “Prasiveržti pasaulio intelektualian klodan!” išreiškia daugelio šio ratelio narių siekimus.
Lituanus Fundacija sukurta su plačiomis autonominė
mis teisėmis, daleidžiant, kad sąlygoms susidėjus ši institu
cija gali tapti ir visai nepriklausoma pragyvenanti ir Lie
tuvių Studentų Sąjungą. Tikimasi, kad Lituanus Fundaci
jos įkūrimas atpalaiduos Lietuvių Studentų Sąjungą nuo
daugybės “Lituanus” leidimo reikalų ir leis jai daugiau lai
ko pašvęsti einamiems studentijos reikalams.
Sudarytoji Lituanus Fundacijos valdyba susideda iš
aštuonių baigusiųj ų-alumnų. Jon įeina Alg. Lukas — pir
mininkas; nariai: V. Adamkavičius, Vyt. Černius, V. Kleiza,
R. Stakauskas, dr. V. Vygantas; Lietuvių Studentų Sąjun
gos pirmininkas — A. Zaparackas; “Lituanus” redaktorius
dr. T. Remeikis ir administratorius — V. Dudėnas. Tiki
masi, kad ateityje Fundacijos pastangomis bus ruošiami
įvairūs seminarai, moksliniai suvažiavimai, tyrinėjimai
lietuviškaisiais klausimais (nors ir anglų kalba). Toks vei19
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kimas, kai kurių įsitikinimu, leistų įjungti ir kitataučius,
besidominčius Šiaurės Rytų Europos klausimais. Ne viena
iš paskutiniųjų užduočių būtų ir įvairių monografijų - stu
dijų leidimas* įvairiomis kalbomis. Tuo ypač gal galėtų pa
sinaudoti tie mūsų baigusieji, kurių tezės dėl temų speci
fiškumo (Lietuvos klausimai) nebūna išspausdinamos.
Kaip ir iki šiol, “Lituanus” ir toliau visų pirmiausia bus
siuntinėjamas įvairioms universitetų bibliotekoms bei šiaip
įtakingiems asmenims.
“Lituanus” redaktoriaus darbą perėmė dr. T. Remeikis. Jam asistuoja redakcinis kolektyvas, susidedąs iš se
kančiųjų asmenų: dr. J. Balys (folkloras ir bibliografija),
L. Dambriūnas (kalbotyra), dr. J. Gimbutas (meno istorija
ir architektūra), dr. J. Girnius (mokslo istorija ir filosofi
ja), A. Kurauskas (menas), dr. T. Remeikis (politika ir
teisė), V. Trumpa (istorija), dr. I. Užgirienė (soc. mokslai),
Br. Vaškelis (literatūra), Pr. Zunde (sovietinės studijos).
Taip būtų galima mažiausiai porą puslapių prirašyti, pakartojant prieš
tris, keturias ar aštuonias savaites “Drauge” ar kitur skaitytus faktus.
Mane velniukas vilioja atsisakyti nuo tolimesnio optimistiškai-žurnalistiško pristatymo ir pažvelgti į mus supančią kasdienybę.
Veik visos tautinės mažumos Amerikoje vienu ar kitu laiku leido ar
lebeleidžia panašius leidinius anglų kalba. Ne ką ir jų pagrindiniai tikslai
tesiskiria. Sunku tačiau jų redaktoriams tvarkytis ir finansiškai ir inte
lektualiai. Sunku dėl, palyginti, mažo skaitytojų skaičiaus ir dėl vis didė
jančio grupės pajėgių narių užsiangažavimo didesnioj e amerikietiškojoje
bendruomenėje. Mokslų baigimas daugeliui atnešė didesnį susirišimą jaus
miniai, profesiniai, intelektualiai ir socialiai su amerikietiškąja visuome
ne. Ne vienas iš tokių baigusiųjų savęs paklausia: “Jau jei rašyti, tai kodėl
nerašyti į prieinamus amerikoniškuosius žurnalus.,” Profesinis ir kartu
šiuomi susietas materialinis laimėjimas masina. Sunku etninės mažumos
leidžiamam leidiny rašyti ir dėl, palyginti, žurnalo liečiamos srities siau
rumo. Norint gi pasiekti universitetines institucijas, būtina išlaikyti aukš
tą lygį. Tai įtaigoja atsisakyti įvairių diletantų ir “mėgėjų rašytojų” ben
dradarbių. Tenka pritarti dr. Baliui (Draugas, 1964.2.29)^ kad mokslinės
studijos nepasirašo laisvalaikiu; tai intensyvus, pilno dėmesio reikalaująs
darbas.
aukšto specifinio-intelektualinio lygio žurnalas pasidaro ne
beįkandamas vidutiniam mažumos nariui, etninių leidinių išlaikytojui.
Tai mažina tokių skaitytojų skaičių. Užburtas ratas!
Pažvelgus į neigiamuosius faktorius, nepamirštini ir teigiamieji. Vie
nas iš svarbiausiųjų — tai redaktoriaus dr. Remeikio entuziazmas, verž
lumas ir tikėjimas žurnalo būtinumu bei ateitimi. Mūsų čia aukštuosius
mokslus baigusioji generacija šiuo metu randasi ant slenksčio. Ją dar trau
kia jaunystės dienų prisiminimų šiluma, lietuviškojo ratelio magnetas.
Tačiau intelektualinis užsiangažavimas, bekuriami emociniai ryšiai vis
labiau perorientuoja šią generaciją į amerikietiškąjį pasaulį. Dabartinis
redaktorius dr. Remeikis gali būti tas magnetas, ištraukiąs iš šios tarpslenkstinės generacijos tuos Vaižganto “deimančiukus” lietuviškajam rei-
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kalui. Tada ne vienas ir jaunesnysis paskatintas ar padrąsintas savo pir
muosius straipsnius paskelbs šiame žurnale. Vertėjų turint taip pat vyres
niosios kartos kūrybingumas gali čia pasireikšti.
Dantė emigraciją prilygino spirališkiemjs laiptams, bedingstantiems
aukštybės tolumose. Mes, šiandien tais laiptais belipdami, viens kitą ir
laiptų pradžią dar tebematome. “Lituanus,” vieną dešimtmetį išgyvenęs,
žengia į antrą, o tai jau yra daug daugiau kaip kad 1954 metais buvo tikė
tasi.
V.Č.

EUGENIJA ALDONA ČESNAITĖ gimė
Kybartuose, Lietuvoje. Pradžios mokslą
pradėjo Kasselyje, Vokietijoje, ir baigė
Worcesteryje šv. Kazimiero mokyklą 1955
m. Gimnaziją baigė 1958 m. ir Clark Uni
versitete studijavo prancūzų kalbą. Išrink
ta į Phi Beta Kappa. Universitetą baigė
Cum Laude 1962 m. Šiuo metu lanko Wes
leyan Universitetą, Middletown, Conn., ir
studijuoja Masters of Arts in Teaching.
Studijas baigti magistro laipsniui šį ru
denį išvyksta į Paryžių, į Sorbonnos uni
versitetą.
Į skautes įstojo Worcesteryje 1954 m.
ir visą laiką aktyviai kaip vadovė dirbo.
Priklauso Worcester™ ASS ir yra ASD
pirmininkė.

VLADAS GEDMINTAS gimė Lietuvoje
1941 m. Pradžios mokyklą lankė Augsbur
ge, Vokietijoje, ir klasinę gimnaziją Wor
cesteryje. Ją baigė 1959 m. Studijas pra
dėjo Worcester Junior College, baigė 1961
m. Toliau studijas tęsė Michigan State
University, kuriame 1963 metų gale gavo
ekonomijos bakalauro laipsnį.
Į skautus įstojo 1954 m. Worcesteryje
ir aktyviai dirbo kaip vadovas 'visą laiką,
eidamas draugininko, vyčių būrelio vado
ir kitas pareigas “Nevėžio” tunte, šiuo
metu yra tunto skautų skyriaus vedėjas,
o taip pat “Pulk, šarausko” skautų vyčių
būrelio vadas. Priklauso Worcesterio ASS
ir šiuo metu yra Korpf Vytis pirmininkas.
Artimoje ateityje išvyksta atlikti ka
rinės prievolės.
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ADOLFO MEKO FILMAS
“HALLELUJAH THE HILLS”

Vertinant modernią kūrybą dažnai pastebime, kad kriterijai, tikę
tradicinei meno formai, nebeatitinka vertinti dabartinėm kūrybinėm iš
raiškom. Ją randam atsipalaidavusią nuo priprastų formos reikalavimų ir
egzistuojančią be laiko, vietos ar veiksmo ribotumo. Ypač charakteringas
yra veikalo turinio tęstinumo praradimas. Vietoje to vartojamas atskirų
vaizdų ar veiksmų pristatymas, dažnai simboliškas, sukeliąs mintį ar jaus
mą, kurį autorius nori išreišti. Autoriaus tikslas yra atskleisti tiesą visame
ką jis mato ir jaučia. Tam atlikti, jis dažnai turi semtis iš fantazijos pasau
lio, tuo lyg ir toliau nutoldamas nuo realybės ir jo siekiamos tiesos. Ta
čiau, gabiai vartodamas fantaziją, autorius gali atkurti labai realius per
gyvenimus, išreiškiančius jo ieškomą tiesą.
Todėl kartais išėjus iš teatro ar filmo, yra sunku apibūdinti veikalą,
nors individualių pergyvenimų pilna. Dėl sukeltų minčių gilumo, tikslumo
ir teisingumo reikia pasitenkinti atiduodant pagarbą autoriaus gabumui
ir kūrybingumui. Hallelujah the Hills filmas yra maždaug pagrįstas šia
modernia kūrybinės išraiškos filosofija. Apie jį girdisi dveji labai aiškūs
įvertinimai: filmas arba patiko arba ne. Vieni pasitenkino tuo ką matė ir
pergyveno, o kiti skundžiasi pasigedę gilesnės minties, jungiančios atski
rus veiksmus ir tų pačių veiksmų beprasmiškumu. Tačiau kyla klausimas,
ar būtina prasmė kiekvienam veiksmui, kuris gyvenimie įvyksta? Ar bū
tinai kiekvienas veikalas, kuris yra pristatomas, turi išreikšti aiškiai api
būdintą ir išvystytą mintį? Ar negalima pasitenkinti veikalu, kuris duoda
valandėlę džiaugsmo, atkurto momentiniame malonių prisiminimų prista
tyme? Prisiminimų ir juokų, kurie kada nors, kam nors, ką reiškė?
Įstengti jausmą atkurti nėra lengva, nes užnugaryje stovi dirbtinu
mas. Tam atsiekti, reikalingas spontaniškumas, vaizduotės lakumas, ir net
netikslumas. Adolfas Mekas savo filme tai atlieka, paleisdamas du charak
terius: Jack (Peter H. Beard) ir Leo (Marty Greenbaum) į Vermont kalnų
miškus, kur jie turi nevaržomą valią žaisti. Jų tikslas yra, kalnuose bea
tostogaujant, pamiršti Verą (Sheila Finn ir Peggy Steffans), kurią abu
mylėjo. Tarp įklimpusio džypo iškasimo, milžiniško laužo sukrovimo, ša
limo naktį sniego pūgos metu, ir kitų episodų, jų kelionės metu, abu pri
simena momentus su Vera. Kiekvienas Verą savaip įsivaizduoja ir savaip
prisimena. Momentai, kurie kyla iš jų vaizduočių, yra idiliški ir pasakiš
kai gražūs. Laikui bėgant sunaikinami paskutiniai Veros atsiminimų sim
boliai. Štai pyragas kurį jai neša mėginamas šoviniais susprogdinti, kai
sužinojo, kad ji ištekėjus. Kai šoviniai palieka tik mažytes skylutes, pyra
gas didingai nuleidžiamjas sraunia upe. Būriai merginų, kabančių me
džiuose, pradeda pamažu atstoti Verą. Ir štai pabaigoje, pakelyje namo,
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beprasmiškoj scenoj su pabėgusiais kaliniais, praėję dienos miške lieka
tiek pat praeityje kiek ir Veros buvimas.
Filmo įdomumas glūdi jos veiksmų nuoširdume ir paprastume. Jack
ir Leo besivoliodami sniege džiaugiasi. Jie nieko daugiau tuo momentu
nenori įrodyti nei pasakyti, o tik perduoti jų pasitenkinimą tuo veiksmu.
Filmas pilnas akrobatikos ir nekaltai smagių kvailysčių. Tačiau, mintį ke
liančių momentų galima išsirinkti, jei to būtinai reikalauja žiūrovo inte
lektas. Ir todėl visą sudėjus, išvadoje filmsa,tik malonus pamatyti.

Dalė Koklytė

Los Angeles ASS skyrius
skaitlingos sueigos metu.
L. Kančiausko nuotr.
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CLEVELANDE

• Vasario 14 d. studentų kavinėje įvyko
pirma šių metų skyriaus sueiga. Naujoji
valdyba pateikė metinį veiklos planą. Šią
vasarą numatoma iškyla į New Yorko
valstybę prie Rochesterio apžvalgyti vie
tovių dėl žiemos stovyklos. Taip pat vėl
planuojama važiuoti į Stratfordą, susita
rus su Canados, Detroito ir Rochesterio
skyriais. Sueigoje sktn-kė Balašaitienė
pateikė diskusinę temą apie koegzistenciją.
• Kovo mėn. 1 d. Cleveland© skyrius labai
sėkmingai ir pelningai dalyvavo Neringos
Tunto Kaziuko mugėje.
• FSS centro valdyba, gegužės mėn. 30-31
d.d., Clevelande ruošia filisterių suvažia
vimą su pagrindine tema: “Kuriuo keliu”?
Simpoziumo būdu bus bandomi išnagrinėti
keturi klausimai: akademiko skauto ideo
logija, skautybė, kultūrinė veikla ir aka
demikas ir politika. Visi FSS nariai ra
ginami jau dabar planuoti suvažiavime da
lyvauti.
LOS ANGELES

• UCLA universitete dėstomo lietuvių
kalbos kurso antrąją dalį lanko šešiolika
studentų. Iš to skaičiaus trylika yra lie
tuviai, kurių dvylika yra ASS nariai. Ka
dangi tie studentai, kurie lanko kitus uni
versitetus, turi už šį kursą mokėti 45.00
dot, tai jiems fii. dr. A Avižienis parūpino
stipendijas iš L.A. Lietuvių Bendruomenės,
Tautinių Namų ir Birutininkių. Šį kursą
dėsto prof. Marija Gimbutienė.
• Vasario mėn. 2 d. Korp! Vytis įžodį
davė Donatas Januta.
• Vasario mėn. 9 d. Tautinių Namų pa
talpose ASS surengė Finis Semestri, ku
riame dalyvavo skyriaus nariai ir jų kvies
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ti svečiai. Įdomią ir įvairią programą iš
pildė: senj. Aloyzas Mučinskas, pateikda
mas savo radio programą ir poezijos rin
kinį; f ii. Milda Mikėnienė paskaitydama
savo verstą Oscar Wilde pasakėčią “Lakš
tingala ir Rožė”; Vitas Radvenis ir Vy
tenis Dūda, padainuodami keletą dainų ir
pritardami gitarom. Pasivaišinę kavute ir
pyragais, dalyviai vakarą užbaigė smagiai
pašokdami.

URBANOJE
• Lietuvos Nepriklausomybei pagerbti
ASS skyrius surengė Vasario 16 minėjimą.
Programoje buvo įdomi paskaita, kurią
skaitė t.n. Ramunė Kviklytė. Ta pačia
proga buvo suruošta parodėlė ir bendri
pietūs.
WORCESTER

• Prieš pat Naujus Metus senj. Vladas
Gedmintas baigė Michigan State Univer
sity, gaudamas administracijos B.S. laips
nį. Už mėn. laiko išvyksta atlikti karinės
prievolės.
• šių metų ASS skyriaus valdyba buvo
išrinkta iš eskančių asmenų: pirm. t.n.
Dalia Palubeckaitė, sekretorė — t.n. Gra
žina Česnaitė ir iždininkas — senj. Vla
das Gedmintas.
• Šių metų balandžio mėn. 18 d. fil. Ka
zys Matonis susituokia su t.n. Gilanda
Bartyte iš Elizabeth, N J. Jiems linkime
ko gražiausio naujo gyvenimo.
• Worcesterio Lietuvių
Bendruomenės
Kultūros klubo susirinkime kovo 1 d. senj.
Vladas Gedmintas skaitė pašnekesį —
“Jaunimo ir vyresniųjų santykiai ir išky
lančios problemos jų tarpe.”
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Vasario mėn. 9 d. Čika
goje įvykusiame A S S
Vadijos pareigy. perdavi
me
dalyvavę
lietuvių
skautijos vadovai, iš kai
rės: Brolijos V.S. j.s. B.
Juodelis, Pirmijos pirm,
fil. E. Korzonas, Seseri
jos V.S. v.s. O. Zailskie
nė, ASS pirm. fil. A.
Treinys ir ASS Katalikų
dvasios vadas kun. J.
Kubilius, S.J.
J. Tamulaičio nuotr.

• Prieš pat Naujus Metus fil. Ramintos
ir Petro Molių namuose ASS sueigos metu
buvo atsisveikinta su fil. Kaziu Jonaičiu,
kuris tarnybos reikalais turėjo persikelti
į Čikagą. Atsisveikinta su liūdesiu, nes
nustojome vieno aktyvaus nario. Tikime,
kad jis greitu laiku vėl grįš atgal į Worcesterį. Atsisveikinant prisiminimui buvo
įteikta dovanėlių. Atsisveikinimo sueigoje
taip pat dalyvavo Skautininkų Ramovės
nariai ir tuntininkas su vietininke.

TRUMPAI Iš VISUR
• Naujoji LSS Taryba savo pirmininku
išrinko s. Edmundą Korzoną, 8531 South
Kenton Ave., Chicago 52, Ill. Telef. LU
2-8297.
Naujos Tarybos pirmininkas sudarė
sekančios sudėties Pirmiją:
1. s. E. Korzonas — pirmininkas
2. v.s. kun. J. Vaišnys — LSS Kata
likų vyr. dvasios vadovas
3. kun. A. Trakis — LSS Evangelikų
vyr. dvasios vadovas
4. v.s. O. Zailskienė — LSS Vyriau
sioji Skautininke
5. j.s. Br. Juodelis — LSB Vyriausias
Skautininkas
6. s. A. Treinys — ASS Vadijos pir
mininkas
7. v.s. K. Palčiauskas — vice pirmi
ninkas
8. v.s. S. Gudauskienė — vice pirmi
ninkė
9. s. F. Kurgonienė — iždininkė
10. ps. K. Cijunėlis — sekretorius

• Vasario mėn. 9 d. Čikagoje, Jaunimo
Centro patalpose įvyko ASS Vadijos pa
reigų perdavimas. Įžangoje, 1963 m. ASS
pirmininkas fil. Vyt. Mikūnas perbėgo
vadijos atliktus darbus ir bendras veiklos
apraiškas ir pareiškė padėką vadijos na
riams įteikdamas po knygą kun. J. Kubi
liui, SJ., t.n. L. Petrauskaitei, fil. K. Jėčiui, senj. V. Demereckiui ir fil. V. Ger
manui. Sueigos metu kalbėjo kun. J. Ku
bilius, S.J., fil. E. Korzonas — LSS pir
mijos pirm., v.s. O. Zailskienė — Seserijos
V.S., j.s. B. Juodelis — Brolijos V.S., L.
Šlenys — Korp. Gintaro pirm., ir filiste
riai E. Vilkas, J. Damauskas, B. Kviklys
ir S. Girdauskienė. Fil. Apolinaras Trei
nys, naujasis ASS Vadijos pirmininkas,
savo žodyje pabrėžė, kad jo vedamos ka
dencijos pagrindinis tikslas bus skautiškos
sielos išlaikymas akademikų skautų gre
tose.
• Lietuvių Skautų Brolijos Vilkiukų sky
rius išleido vilkiukams skirtą knygą
“VILKIUKO ŽINYNAS.” Knygoje talpi
nama medžiaga reikalinga tyrimo laips
niams išmokti. Visos 128 pusi., kiekvienas
puslapis iliustruotas.
Vilkiukų vadovai prašomi užsisakyti
šią knygą per Vilkiukų skyrių, 4346 So.
Western Ave., Chicago, Ill. 60609. Kaina:
$1.00.
Šiuo metu knyga išsiuntinėjama visiems
vilkiukų vadovams susipažinti.
• LSB VS Vasario 16 d. šventės proga už
gerą pareigų atlikimą sekančius LSB va
dovus apdovanojo LSS garbės ženklais:
“Už Nuopelnus” ordinu:
1. ps. dr. Algirdą Avižienį, LSB Vadi
jos narį
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2. s. Vytautą Jokūbaitį, “Pilėnų” tunto
tuntininką
3. s. Vladą Pažiūrą, buvusį Ramiojo
Vand. raj. vadą
4. s. Vladą Vijeikį, LSB Vadijos narį
“Tėvynės Sūnaus” žymeniu: s.v.sl. Ra
mūną Kalvaitį, draugininką Bostone. Už

nuolatinę globą, moralinę ir materialinę
paramą Kanados lietuvių skautams LSB
VS apdovanojo
“Už Nuopelnus” ordinu su rėmėjo kas
pinu:
prelatą dr. J. Tadarauską, Hamiltone.

★ *

GIEDRĖ STATKUTĖ, gimus 1943 metais
Kaune, šiais metais užbaigė aukštuosius
mokslus Urbanoje, gaudama
politiniu
mokslų ir istorijos bakalaureato laipsnį.
1960 metais baigė Marijos Aukštesnią
ją Mokyklą Čikagoje. Prieš atvykimą į
Ameriką ji įstojo į Skautą Sąjungą 1951
metais Australijoj.
Pradėjus studijas Navy Pier, priklau
sė Lituanicos Klubui ir vėliau buvo
Lietuvių Studentų Sąjungos atstovė Stu
dentų Šalpos ^onde. 1961 metais įstojo į
Akademikus.
Aktyviai pasižymėjus studentų visuo
menėje ir skautų veikloje, Giedrė atliko
pareigas kaip skiltininkė ir laužamedė.
1962-63 metais buvo ASD Centro Valdy
bos vice pirmininkė. Tuo pačiu laikotarpiu
buvo Urbanos ASD skyriaus iždininkė ir
sekretorė. Giedrė dalyvavo entuziastingai
tautiniuose šokiuose Čikagoje ir Urbanoje.
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GRAŽINA BUDRYTĖ š.m. sausio mėn.
baigė mokslus Urbanoje, gaudama psicho
logijos ir sociologijos bakalaureato laipsnį.
Ji gimė Kaune 1943 metais ir 1960 metais
baigė Marijos Aukštesniąją Mokyklą Či
kagoje.
1951 metais įstojo į skautus Čikagoje
ir 1959 metais davė vyresniųjų skaučių
įžodį. Akademikių spalvas gavo 1961
metais.
Aktyvi skautų veikloje Gražina yra
buvus skiltininkė ir 1962-63 metų laiko
tarpyje kandidačių globėja ASD Centro
Valdyboje. 1960 metais bu'vo Čikagos Stu
dentų Skautų Sąjungos sekretorė.
Studijos bzivo pradėtos Navy Pier 1960
metais, kur ji
priklausė
Lituanicos
Klubui. Prieš baigimą mokslų Urbanoje
Gražina buvo Urbanos ASD skyriaus kan
didačių globėja ir priklausė Lietuvių Stu
dentų Sąjungai.
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DR. HENRIKAS JAKUBAUSKAS gimė
1936 m. Lietuvoje. Pradžios mokslą pra
dėjo Kaune ir toliau tęsė Wurzburge, Vo
kietijoje. 1954 m. baigė gimnaziją Wor
cesteryje ir pradėjo studijas Holy Cross
College, kurį baigė 1957 m. ir 1959 m. toje
pačioje kolegijoje Worcesteryje gavo ma
gistro laipsnį Chemijos srityje. 1963 m.
Clark Universitete Worcesteryje gavo dak
taro laipsnį (Ph.D.) iš chemijos, apgin
damas mokslinį darbą “Transmission of
Electronic Effects in Cis-cinnamic acids.”
Šalia savo studiją dar mokėsi muzikos pas
muz. V, Šimkų ir vėliau privačiose studi
jose iki 1959 m.
Į skautų organizaciją įstojo Vokietijo
je, Wurzburge. Atvykęs į U.S.A., priklau
sė skautų '<vienetui Worcesteryje, prade
dant skautu ir baigiant skautu vyčiu. Sa
vo gabumais muzikos srityje yra daug
prisidėjęs prie rengiamų skautiškų paren
gimų. Priklauso Worcester™ FSS skyriui
ir taip pat “Nevėžio” tuntui.
Šiuo metzi dirba Du Pont Co., New
burgh Research Center, prie įvairių išra
dimų.
Prieš kelerius metus yra vedęs fil. Da
lią Pipiraitę, baigusią Anna Maria College.
Šiuo metu augina dvi dukreles.

DALIA PIPIRAITĖ - Jakubauskienė gimė
Šiauliuose, Lietuvoje. Pradžios mokyklą
pradėjo Dilingene, Vokietijoje, ir, atvykusi
į Worcester}, ją baigė 1954 m. Gimnaziją
baigė Worcesteryje ir paskui įstojo į Anna
Maria kolegiją, kurią baigė bakalauro
laipsniu. Kurį laiką dėstė gimnazijoje an
glų kalbą. Ištekėjusi už fil. dr. Henriko
Jakubausko, šiuo metu augina dvi būsi
mas skautes.
Į skaučūi eiles įstojo Worcesteryje ir
visą laikotarpį aktyviai reiškėsi. Tapusi
vyr. skaute, įstojo į ASD ir šiuo metu pri
klauso FSS skyriui Worcesteryje.

T.n. MARYTEI KAVALIAUSKAITEI,
jos mylimam tėveliui mirus,
gilią užuojautą reiškia
Bostono ASD ir
Korp! Vytis Skyriai
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LINKSMOJI BETVARKE
Šiomis masinės produkcijos dienomis, jaunimas (ir filisteriai) amži
nai jieško būdo palengvinti savo bėdas. Jos apsėda jų 157.5 I.Q. protus ir
neduoda jiems ramybės nei dieną nei naktį. Bet pasirodo, kad dar liko vie
nas būdas, kuris nepalenkia nei verkšlingiausio kūno. Mes skautai visi
gerai žinom koks yra žiaurus malonumas pasikviesti sesę skautę (čia įeina
ir moteriškos genties filisteriai) ir ją nusivesti į moderniško bei lietuviško
pobūdžio šokius.
Artėjant prie šokių salės, at vykstantieji gali girdėti subrendusių, pilnapročių studentų (ir filisterių) linksmą cypintą, klykimą, ir kartais net
šimto garsų paskandintą dainelės aidą. Ar tai ne grynas malonumas? Žen
giant per slenkstį, prietelis dažniausia būna pričiuptas prie durų stovin
čios mėlynakės geltonplaukės sesės skautės. “Na, drauguži, o kur eini?
Įėjimas į tvartą kainuoja dvejetas rublių.” Nors ši mėlynakė geltonplaukė
nesuprato vieno ilgabarzdžio pamurmėtus lenkiškus išsireiškimus, jų in
tencija buvo gan aiški. Bet mergytė suprato jo padėtį ir įleido jį dykai.
Sekantis studentas buvo dar be daktarato. Šis mielai susimokėjo.
Per slenkstį peržengus, žmogus pakliūni į kitą pasaulį. Veidai pavirs
ta blizgančiais šešėliais. Mėlynos šviesos sklaido aštrius spindulius, kurie
nardo tarp dūmų, atsimuša į nematomą sieną ir neria toliau į garsų be
dugnę. Oras sunkus. Kvapas surūkusio tabako, pakvėpintų pypkių ir bevargstančių šokėjų primena tą masinės produkcijos fabriką.
Lėtai, taip lėtai, akys pradeda priprasti prie tų dūmų, tų blykčiojančių
šviesų, prie tų krutančių šešėlių. Vienas skautelis pradeda domėtis situa
cija. Salė nedidoka. Žmonių trys milijonai ir pats. Toli, anam kampe, ma
tyt penki muzikantai pučiant, mušant, atseit, grojant, šokėjams nesupran
tamą muziką. Šokėjai šokinėja, kraiposi, vaiposi, ir laksto pirmyn atgal,
žemyn viršun. Manytum, kad nieks nežino ką jis daro. Kitam gale salės
sėdi grupelės veidų. Akys primerktos, veidai nuvargę, kaktos prakaito
lašeliais spindi. Tai mūsų intelektualai. Jie susikaupę sprendžia pasaulio
problemas — kiekvienas sau.
Mūsų skautelis, susidomėjęs kas šį vakarą nuneš vaidybos honorarus,
po truputį nuslenka prie vienos susikaupusios grupelės. Atrodo jie rimtai
tarp savęs šnekasi...
—Būdamas JFK vietoje, aš niekad nebūčiau važiavęs į Berlyną.
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—Ne be reikalo. Aš berašydamas savo disertaciją, kažin kur tai skai
čiau, kad jie kažkokią sieną ten stato!
—Taip, taip.
—Turi kas ugnies?
—Mano žmona sako parduoti limuziną ir pirkt vežimuką.
Kartais aš jos šnekų visai nesuprantu!
—Taip, taip.
—Kur pats pirkai tą ugniakalnį?
—Pas Krogerį. Su kuponu.
—Ir aš. Mano vakar sugedo.
—Kada pirkai?
—Užvakar. Kada pats?
—Vakar. Hmmm ...
—Taip, taip ...
Matydamas, kad šie daktaratų bei magistro laipsniais apdovanoti na
riai yra labai įsigilinę į pasaulio problemas, prisigretinau prie kitos gru
pelės. Čia sesės sėdėjo ratelyje ir šnekučiavo tarp savęs...
—Ką mezgi?
—Batukus! Kam klaust; negi nematai kad tai batukai?
—Matau, matau. Tik pirmą kartą matau batukus su pirštukais!
—Taip, taip.
—Aš aną dieną prašiau savo vyro, kad parduotų tą limuziną ir pradė
tų taupyti pinigus vaikui. Durnius nesuprato. Manė aš noriu sportiškos
mašinikės. Grįžtu šiandieną iš darbo ir jis man sako, “še tau raktai — ve
žimukas ant ‘saidraivės’.”
—Taip, taip.
—Mano vyras labai taupus. Vakar nusipirko puikiausią benzinką su
kuponu pas Krogerį — ir dar už pusę kainos!
—Mano vyras užvakar vieną nusipirko ten pat.
—Ir?
—Ir vakar išmetė.
—Hmmmm ...
—Taip, taip ...
Aiškiai matyt, kad ir jos apsunkintos pasauliniais reikalais. Jis slinko
tolyn prie kampo. Ten, per miglas, virš išrikiuotų galvų, jis pastebėjo vie
ną prietelį, ilgą-barzdj, bestovint prie sienos. Susidomėjęs, jis prislinko
artyn. Girdi... — Aš varlė. Tu varlė. Mes visi varlės. O kas gi ta varlė
per gyvulys? Ach! Kad žinočiau — pasakyčiau, bet verčiau tylėsiu. VarČikagos ASD ir Korp!
Vytis kandidatų pristaty
mo pobūvyje, įtartinai
stebi vakaro eigą kandi
datės Dalia Šimkutė ir
Violeta Briedytė ir "bantuotas katinas” senj. To
mas Leonas.
J. Tamulaičio nuotr.
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Senj. Vyt. Mišelis pri
tvirtina kandidatės sim
bolį Violetai Briedytei
Čikagos skyriaus susipa
žinimo vakaro metu.
J. Tamulaicio nuotr

lės kartais kvarkia, kartais šokinėja, bet visuomet turi užtektinai proto
pasižiūrėt kur šoka prieš šokant...
Šis prietelis, ilga-barzdis, taip pat atrodė labai susikaupęs savo siau
ram pasaulyje. Jaunikis skautas nutarė grįžt ten, iš kur jis šią ekskursiją
pradėjo. Grįžęs, žinoma, ir neradęs vietos atsisėsti, jis nutarė, kad gal ap
simokėtų pašokdinti vieną kokią gražią skautę. Priėjęs prie vienos rudaakės juodaplaukės sesės, jis džentelmeniškai nusilenkė ir paprašė, ar galėtų
jis ją pašokdinti. Mergytė susižavėjo jo formalumu ir, duodama jam ranką,
visai tinkamai atsakė, “cik, cik.” Šokis kaip tik pasitaikė tvistas, Rimo
Čarlio įdainuotas “Ar Aš Tau Sese Nesakiau.” Šokis tęsėsi tik pusę valan
dos, o jaunikis dar nei negalvojo užbaigti. Pagaliau, po trijų tvistų ir pus
antros valandos, jis pastebėjo, kad jo pakviesta šokti mergytė pradingo!
Nežinojo nei kur, nei kada. Tamsoje sunku atpažinti veidus, bet jis vis
tiek ją tuoj surado... ne visos mergytės atsineša švilpuką ir liktarną į
šokius. Ji, atsistojus balkone, siuntė morzės signalais / ... /----- /
. . . /. Kaip tik pasitaikė, kad mūsų jaunikis turėjo penkių celių švyturį
savo baltų marškinių kišenėje! Jis pradėjo blykčiot visokiausiais signalais
į jos pusę (pasirodo, kad jis morzės nenaudojęs jau nuo to laiko, kada vi
dury nakties išgelbėjo vieną filisterį iš sraunios Dubysos).
Jaunieji vėl susiėję tvistino tolyn. Pagaliau, apie trečią valandą ryto,
tie intelektualai pradėjo keltis nuo sėdynių ir skirstytis namo. Kadangi
dauguma vaikų keliasi apie penktą, jiems tik užteks laiko grįžt, pašildyti
pieną, paruošti vystyklus ir išsikepti sau kiaušinienės pusryčiams. Jauni
mui vakaras dar tik prasideda. Jie švelniai šoka lyg ant smėlio, ir pusė iš
jų yra pusiau užmigę. Iš vieno ar iš kito kampo girdisi švelnus knarksėjimas — panašiu tonu kaip to ilgabarzdžio varlės. Vienur kitur matyt mer
gytės sukančias gelžgalius į plaukus sekančiam vakarui. Bet jaučiasi liū
desys. Liūdna, kad tamsuma prašvis, garsai nutils, šviesos sutems, ir kad
pradžia pagaliau pasibaigs. Dar liūdniau, kad intelektualai namie, jauni

mas be namų, ir namai be tvarkos.

Runkelis
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MIELI SKAITYTOJAI
• Su pirmuoju šių metų numeriu į “Mūsų Vyčio” darbininkų eiles įtraukiame trejetą
naujų asmenų. Čikagos FSS pirmininkui pakvietus, kalbos priežiūrą mielai sutiko
atlikti fii. Sofija Girdauskienė.
Administravimą perima Eduardas Zabarskas. Jis Sąjūdžio gretose yra gerai pa
žįstamas iš visos eilės pareigų, eitų akademinės skautijos šiame krašte kūrimosi me
tais. Visais prenumeratos reikalais prašau į jį kreiptis, adresu: 2300 West 23rd
Street, Chicago, Illinois 60608.
Ekspedicijos darbą sutiko atlikti Jurgis Gaučys, aktyvus Korp! Vytis senjoras,
uolus Liet. Studentų Sąjungos narys. Jo pareigos susidės iš vokų paruošimo, adresa
vimo, kopijų sudėjimo ir paštan pristatymo darbų.
• Nuoširdus ačiū tenka žemiau suminėtiems garbės prenumeratoriams ir aukotojams,
finansiniai parėmusiems “Mūsų Vyčio” leidimą.
Garb. Prenumeratoriai: dr. A. Kliorė, A. Dailydė, dr. R. Viskanta, L. ir N. Maskaliūnai. Aukotojai: M. Naujokaitis, dr. V. Kvedaras, dr. I. ir V. Užgiriai, F. Mac
kus, N. Statkus, E. Korzonas, N. Narienė, V. Braziulis.
Redaktorius

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• LITUANUS, 1963 m. Nr. 3, Lietuvių
Studentų Sąjungos leidžiamas žurnalas
anglų kalba. Redaguoja T. Remeikis.
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1964 m. Nr.
2. Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir
tautinės kultūros žurnalas. Laužymo ir
religinės tematikos atžvilgiu pasigėrėtinas
leidinys. Redaguoja kun. K. Trimakas, S.J.
• MARGUTIS, 1964 m. Nr. 1. Iliustruo
tas kultūros žurnalas. Redaguoja A. Mac
kus.
• AIDAI, 1964 m. Nr. 1. Mėnesinis kul
tūros žurnalas, redaguojamas A. Vaičiu
laičio.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1964 m. Nr. 2.
Dvikalbis žurnalas, redaguojamas B. Braz
džionio.
• PĖDSEKIS, Nr. 11-12 ir 1-2. LSS Aus
tralijos rajono skautų-čių laikraštis. Vyr.
redaktorius B. Žalys.
• METMENYS, Nr. 7. Redaguoja V. Ka
volis. Apstu vertingų, įdomių straipsnių,
ir iliustracijų. Pabrėžtini tarp jų būtų
neseniai mirusio Juliaus Kaupo straipsnis
“Pasaka ir realybė,” taip pat Jono Vėlaikio —• “Žmogaus grįžimas sovietinės Lie
tuvos literatūroje.”
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Viršelis: dail. V. Vizgirdos 1962 m. tapytas poeto
Fausto Kiršos portretas.

