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1964 XVI METAI

DVIMĖNESINIS SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

NEUŽSIDARYKIME SAVOJE SĄJUNGOJE
Laiškas Filisteriu Skautų S-gos sueigai ASS suvažiavime 1964 liepos m.

Mielieji broliai ir sesės filisteriai,
Besvarstydami ir bediskutuodami FSS reikalus, pirmiausia žiūrėki

me ne to, ką mes turėtume atlikti savajai Filisterių S-gai, ar ką toji są
junga galėtų duoti savo nariams, bet pagalvokime, ką mes, kaip indivi
dai ir sąjunga, galėtume duoti lietuvių visuomenei ir savajai tėvynei Lie
tuvai. Jei mūsų ideologija, pagrįsta principu tarnauti kitiems, tai dabar, 
išėję iš mokyklų ir pergyvenę skautavimą jaunystėje, parodykime, kad 
mūsų skelbiamieji principai ir šūkiai nėra tik tiščias pasigyrimas. Kaip 
neskautiška yra žmogui užsidaryti savo namuose ir egoistiškai rūpintis 
tik savo asmeniška nauda, taip neskautiška ir neakademiška būtų tokiam 
kolektyvui, kaip Akademinio Skautų Sąjūdžio filisterių sąjunga, pasiten
kinti uždara veikla savo organizacijos viduje, lyg kokiame klube. Lietu
vių visuomenėje turime perdaug visokių klubų ir draugijų, ir dėl to jau
čiama nesveika parengimų konkurencija. Bet niekad neperdaug, visada 
trūksta indealistiškai nusiteikusių darbininkų mūsų politinėse, kultūrinė
se, mokslo ir spaudos institucijose, tarnaujančiose ne vienai kuriai organi
zacijai, bet visai lietuvių tautai. FSS turi tokių talentų, bet dar permaža 
jų išeina viešumon savo darbais.

Pagaliau nepaskutinės reikšmės faktas yra, kad betkurios organizaci
jos prestižas ir vertė visuomenėje matuojama tuo, ką jos nariai atlieka 
kaip individai. Džiaugiamės, kad mūsų filisteris dr. T. Remeikis yra AL 
Tarybos vicepirmininkas ir ‘Lituanus” žurnalo vyriausias redaktorius. Pa
sigėrėdami sekame filisterių — V. Kamanto, R. Kezio, V. Bražėno veiklą 
Lietuvių Bendruomenėje. L. Skautų S-gos Tarybos pirm, yra fil. E. Kor- 
zorias, “Mūsų Vyčio” redaktorius — fil. arch. V. Germanas. Lituanistikos
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institute ar universitetų profesūroje dirba dr. Alg. Avižienis, dr. A. Mus
teikis, V. Mantautas, dr. Č. Masaitis, dr. Al. Flateris, dr. R. Viskanta, istor. 
J. Dainauskas, žurnalistas Br. Kviklys ir t.t. Iš Kanados girdime apie dr. 
J. Yčo ir inž. J. V. Danio darbus ne tik savo profesijose, bet ir lietuvių vi
suomenėje. Pasigėrėdami skaitome apie muz. Algio Šimkaus, dail. B. Ja- 
meikienės, dail. K. Zapkaus meninius laimėjimus. Visa eilė iškilių pro
fesionalų mūsų filisterių kelia lietuvio vardą Amerikoje: chem. St. Kai
rys, buv. vyriausias skautininkas, daktarės — Budrienė, Aglinskienė ir 
Giedrikienė. Šį sąrašą galima būtų tęsti ilgiau, ypatingai iškeliant tuos 
mūsų filisterius, kurie dar dirba lituanistinėse mokyklose, bendradarbiau
ja Lietuvių Enciklopedijoje ir kultūros žurnaluose, remia Lietuvių Fon
dą ir t. t. Nuolat skaitome apie augančias naujas mokslo jėgas iš FSS eilių. 
Bet čia ir kyla klausimas; ar FSS vadovybė pakankamai pristato savo iš
kiliuosius narius platesniajai lietuvių visuomenei ir ASS studentėms bei 
studentams? Geri pavyzdžiai veikia patraukliai. Norėdami kelti ASS pre
stižą ir patraukti daugiau jaunimo, turėtume tinkamu būdu atkreipti dė
mesį į savo sąjungos narių darbus ir laimėjimus, o taip pat raginti daugiau 
narių įsijungti į reikšmingą kūrybinį visuomeninį darbą. FSS-gos meti
nėse apyskaitose nesvarbu suskaičiuoti, kiek pramogų ar sueigų turėta 
savo tarpe. Jei tokios sueigos bei pasilinksminimai yra svarbi veikla jau
nimui, tai ji nustoja reikšmės subrendusiems asmenims, turintiems pro
fesiją ir šeimas. Iš jų laukiama liekančios reikšmės darbų. Metinėje FSS 
apyskaitoje norėtume skaityti, ką mūsų nariai yra nuveikę tais metais, 
kaip individai. Galimas dalykas, kad kai kuriems mūsų filisteriams paro
dytas tinkamas dėmesys būtų savotiška moralinė satisfakcija ir paskata 
ateičiai.

Pasikalbant apie lietuvių visuomenės problemas ir struktūrą, kai ku
rie mūsų jaunieji filisteriai jaučiasi lyg pasimetę tarp tos gausybės insti
tucijų, kaip Lietuvių Fondas ir Kultūros Fondas, VLIKas ir Lietuvos Lais
vės Komitetas, Lietuvių Bendruomenė ir Amerikos Lietuvių Taryba, Ka
talikų Mokslo Akademija, Lituanistikos Institutas ir t. t. Susipažinimas 
su savomis kultūrinėmis ir politinėmis institucijomis ir su savąja spau
da, ypatingai su kultūriniais žurnalais, turėtų būti vienas iš pagrindinių 
uždavinių visuose ASS padaliniuose: akad. skaučių draugovėje, korporaci
joje “Vytis” ir filisterių sąjungoje. Pirmoji sąlyga lietuviui šviesuoliui, 
kad jis galėtų rasti sau tinkamą vietą visuomenėje, yra būti informuotam. 
Kai kas atrodo netikslinga ar nereikalinga toje šakotoje lietuvių visuo
menės struktūroje. Tai netylėkim, kritikuokim ir kelkim savo sumanymus 
bei nuomonę viešumon. Išmėginę savo idėjas šiauresniame ratelyje su 
draugais, nesivaržykime eiti ir į plačiau skaitomą spaudą. Mūsų laikraš
čiams ir žurnalams dažnai trūksta “šviežio vėjo”. Kai kuriais atvejais ver
ta pažymėti, kad reiškiama Akademinio Skautų Sąjūdžio filisterio nuo
monė.

Jei skautybė yra jaunimo mokykla, kurioje auklėjami “geresni pilie
čiai”, tai iš skautų išaugę asmenys turi pareigą parodyti, ką jie gali, kuo 
jie geresni už tuos, kurie nėra buvę skautai. Kitaip visa skautybė pasida
rytų nebereikalinga. Dėl to yra beprasmiška jau suaugusiems skautams- 
tėms žaisti lyg vaikams, gaišinti laiką jaunimo organizacijoje ir kviečia-
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miems į darbą subrendusių žmonių sambūriuose, teisintis neturint laiko, 
nes ... esame skautai, atseit jau esame užimti. Skautų organizacijoje rei
kia tik tiek suaugusiųjų, kiek jie vadovauja vaikams jų skiltyse, draugo
vėse ir tuntuose. Jaunimą patraukia dažnai tokie sambūriai, kur yra pras
minga veikla ir dinamika, kur žmonės yra žinomi ir respektuojami visuo
menėje. Norėdami pasitarnauti Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir visai 
Lietuvių Skautų Sąjungai, mes, filisteriai ir filisterės, savo uždavinį at
liksime, jei kiekvienas atskirai, pagal savo profesiją ir sugebėjimus įsi
jungsime į darbą lietuvių tautos gerovei ir garbei.

Jūsų
fil. dr. Jurgis Gimtutas,

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos narys.

Jo jauname gyvenime svarbioji diena. Įžodis Los Angeles skautų stovykloje.
L. Kančausko nuotr.
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TAUTINĖ DVASIA IR KULTŪRA DAR
VIS GYVA LIETUVOJE

Šių metų pavasarį Lietuvoje lankėsi jaunas, Amerikoje gimęs, lietuvis žurnalis
tas, vienas “The Worcester Telegram” laikraščio redaktorių, Paul I. Shimkus. Po ke- 
linoės jis savo įspūdžius aprašė laikraštyje. Žemiau spausdiname ištraukas iš jo 
straipsnių, kurias išvertė Ramūnė Kviklytė. Neseniai įvykusioje ASS Worcester™ 
skyriaus metinėje šventėje Paul Shimkus davė pranešimą apie savo kelionę ir atsaki
nėjo į klausimus.

Vilniuje yra naujas restoranas “Dainava”, iš išorės niūrus, pilkas, 
šaltas cementinis blokas, tipiškas rusiškos statybos pavyzdys. Vidus — 
užbaigtas ir išdekoruotas lietuvių, yra visai skirtingas: pilnas šviesos ir 
šilumos. Lankytojų iš užsienio šis restoranas buvo labai mėgiamas. Mums 
jis reprezentavo Lietuvą. Vidujinis pstato šiltumas buvo lyg lietuvių dva
sia, kurią mes suradome šalyje, apsuptoje pilkų, niūrių Rusijos sienų. Lie
tuvių dvasia švietė laisve ir nusistątymu išlaikyti savo kalbą ir kultūrą, 
kurios yra daug senesnės už šalies pavergėjų.

Deja, kelionės tikslas buvo stengtis sudaryti kitokį vaizdą. Sovietų 
kelionių agentūra ir mums paskirta moteris vadovė nuolat mėgino įkišti 
į mūsų galvas visus komunistų laimėjimus ii' progresą,

Mes buvome iš skirtingų žmonių susidėjusi grupė, lankanti pilną 
prieštaravimų kraštą. Astuoni piligrimai. Šeši iš jų buvo gimę Lietuvoje 
ir ją palikę didelėse imigracijos bangose prieš pirmąjį pasaulinį karą. Jie 
norėjo sugrįžti ir paskutinį kartą atsisveikinti su savo giminėmis ir su 
savo mylimu gimtu kraštu. Kiti du? Mes buvome gimę amerikiečiais, lan
kantys savo tėvų žemę, kurią mes pažinome ir mylėjome tik iš tolo, ir 
kuriai meilę mums įskiepijo mūsų tėvai. Buvome tikri užsieniečiai, bet 
dar galintys kalbėti ir suprasti lietuviškai.

Kodėl mes čia atvažiavome? Pamatyti šį kraštą ir žmones, kurie di
džiavosi, kad mes norėjome juos pamatyti. Mes supratome tikrą šios ke
lionės vertę. Mes jiems buvome simbolis vakarų pasaulio, kuris jų gal 
dar nepamiršo.

Vyresniesiems kelionės dalyviams pirmiausia rūpėjo susitikti su gi
minėmis. Mums jaunesniems greit įgriso propaganda apie komunistų pro
gresą ir šlykščios komunistų pastangos priversti mus gražbylauti apie jų 
geras gyvenimo sąlygas. Šiuo atžvilgiu jiems geriau sekėsi su vyresnio
sios kartos atstovais. Jie buvo priversti lyginti Amerikos ir Lietuvos gy
venamus namus, mediciną, kitus socialinius patarnavimus, ir jų pasisa
kymai buvo atspausdinti valdiškuose laikraščiuose.

Buvome nepatenkinti, kad mus panaudojo kaip propagandos priemo
nę. Lietuvoje komunistiniai laikraščiai yra nuobodūs ir nelabai mėgiami 
lietuvių visuomenės. Jie buvo visur iškabinti, ryškūs plakatai ragino gy
ventojus skaityti ir paremti raudonąją spaudą.
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Aušros Vartai Vilniuje šių metų pavasarį.

Mes jaunesnieji kuo galima daugiau mėginome atsikrayti nuo turis
tų grupės ir atskirai klajoti po gražų ir didingą Vilnių. Susiradome savo 
vadovus — gražias lietuvaites, kurios supažindino mus su miesto vietovė
mis, nepriklausančioms turistiniam planui — gražūs parkai, bažnyčios ir 
senojo miesto siauros gatvelės.

Čia mes kalbėjome laisvai — be raginimų ir sufleravimų. Čia sura
dome tikrą nuoširdumą ir atvirumą.

Kol vyresnieji turėjo susirinkimus, aš pirmą kartą susitikau savo gi
mines. Maniau, kad pagaliau pasitaikė gera proga pabėgti nuo turistinių 
kelionių. Bet mūsų vadovė griežtai pareiškė, kad gimines galėsiu pama
tyti laisvu laiku. Sistematiška tvarka. Aš jai pareiškiau, kad atvažia
vau į Lietuvą netam, kad būčiau vedžiojamas kaip šuniukas ant lenciūgė
lio. Ji buvo sukrėsta. Aš nelaužiau įstatymo, bet visgi peržengiau užbrėž
tą liniją — tai Sovietų Sąjungoje buvo nepriimtina.

Man buvo gaila jos, ganančios aštuonis žmones po išanksto paruoštas 
pievas. Mes visur sutikdavome įdomius “atsitikimus”. Belankydami ku
riuos nors rūmus ar muziejus, būtinai sutikdavome netyčia užėjusį kokį
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garsų direktorių ar šiaip kokią žymią asmenybę. Užėję į knygyną sutikome 
didelį būrį vaikų, kurie ten susidomėję gilinosi į rusiškas knygas.

Bet tarp mūsų lankomųjų nebuvo jokios neapykantos. Visur viešpa
tavo šiltas šeimyniškas jausmas. Mes, ir Lietuvos gyventojai, nebuvome 
priešai. Ir kažkoks žmoniškumo jausmas viešpatavo virš šios socialistinės 
sistemos.

Ekonominis stovis

Šalies gyventojų kasdieninis gyvenimas yra amžinas apsipirkimas. 
Tai nereiškia, kad moterėlės eina po krautuves ir ieško nuolaidų. Jos ieš
ko gyvenimui reikalingų prekių, kurių nėra. Ilga eilė yra geriausias ženk
las, kad čia gali rasti retą prekę. Lankydamas Maskvą, mačiau vieną vietą, 
kur ši reta prekė buvo bulvės.

Mažos prabangos yra kelios ir šios sunkiai prieinamos. Daržovių bei 
gėrimų galima gauti tik tam tikru laiku. Mes nuolat buvome vaišinamu 
agurkais — mat tuo laiku buvo jų sezonas.

Šiame krašte moterims nelengva susipirkti prekes, nes daugumas jų 
dirba, neturi daug laiko, o, beto, ir krautuvių nėra tokių kaip mūsiškės 
"supermarkets”.

Jos ilgai stovi eilėje, kol nusiperka pieną, lygiai ilgai kitoj eilėj lau
kia duonos kepalo; trečioje dar ilgiau laukia mėsos, kurios ir sulaukus 
yra labai mažas pasirinkimas.

Net ir pati užsimokėjimo už prekes sistema pailgina pirkimo proce
są. Pirmiausia, padedant patarnautojai, išsirenki prekes, tada nueini prie 
kasininko ir užmoki pinigus, pasiimi kvitą ir vėl sugrįžti paimti prekės.

Nei negalvok apie maišelius sudėti prekėm. Tik su brangia balta duo
na yra duodamas popierėlis, kad rankos neliestų duonos. Tiesa, kartą tu
rėjome vieną popierinį maišiuką, bet ir jį gavome nelegaliu būdu juodo
joje rinkoje.

Turėjau ir kitą panašų atsitikimą. Mes buvome garbės svečiai vie
nuoliktame Vilniaus miesto dainų ir šokių koncerte. Gražios jaunos šo
kėjos iš kolektyvinių ūkių vaišino mus alumi iš bačkos. Alus, turiu pri
pažinti, buvo labai gardus. Alų pylė į popierinius puodelius.Turėjau su 
strioku gerti, kad puodukas neištyžtų ir alus neišbėgtų.

Man atrodo, kad čia gyvenimo liūdniausias dalykas tai visiškas netu
rėjimas privatumo, mažo privataus kampelio, kuriame žmogus gali laisvai 
pats sau gyventi. Nors nauji barakų namai ten dygsta greit, kaip grybai 
po lietaus, bet senų namų gyventojai žiūri į juos su nepasitikėjimu. Lova 
paprastai netelpa į kambarį, arba sudėjus visus baldus neužsidaro durys. 
Kolchozininkai iš kitų “draugiškų” respublikų yra labai nešvarūs ir lie
tuviai skudžiasi, kad draugiškos blusos ir utėlės keliauja iš buto į butą.

Skaudu buvo žiūrėti, kaip mažai jie turi privatumo. Kartą lankiau 
muziejų su viena jauna lietuvaite. Ji buvo netekėjusi ir neturėjo artimos 
šeimos, su kuria galėtų gyventi. Pagal komunistų sistemą ji gyveno su 
vedusia pora mažame butelyje. Čia ji turėjo tik vieną kampą kambario. 
Vienas muziejaus eksponatų buvo 8 x 10 pėdų, baldais apstatytas kamba
rys. Mergaitė atsiduso ir prasitarė, kad jos didžiausias troškimas kada
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nors turėti savo kambariuką.
Atrodo, kad privatumas ir yra didžiausias trūkumas Sovietų Sąjun

goje. Žmonės trokšta laisvės: mažo privataus kambarėlio, mažo sklype
lio žemės, kurį galėtų išdirbti — ką nors, ką galėtų vadinti savu.
Bažnyčia

Viltis ir nuorama yra du didžiausi turtai, kuriuos žmogus gali išsi
vežti iš šių dienų Lietuvos.

Man sugrįžus, nevienas Amerikos lietuvis klausia: “Kaip ten atro
do žmonės?” Šį klausimą aš mėginsiu kiek galiu teisingiau atsakyti. Vil
niaus gyventojai atrodo daug geriau kaip jų pavergėjai: Švaresni, gra
žiau apsirengę, sveikesni.,Daugumas yra puikiame fiziniame stovyje, ku
ris, mano nuomone, daug priklauso nuo vaikščiojimo. Lietuviai yra ne
pailstantys ėjikai. “Netoli” jiems reiškia dvi ar trys mylias. Aš numečiau 
7 svarus eidamas tas “netolimas” iškylas.

Jų patrauklus ir švarus miestas tiesiog iššaukia pasivaikščiojimus. 
Maskva, daugelio laikomas švariu miestu, man paliko apleisto miesto 
įspūdį. Gatvėse matėsi daug šiukšlių — dar daugiau kaip kituose Euro
pos didmiesčiuose. Vilniaus gatvės buvo purškiamos tris kartus per die
ną ir net šaligatviai buvo reguliariai plaunami.

Mus labai stebino tikėjimo gyvumas, ypatingai komunistiniam pa
sauly užaugusio jaunimo tarpe. Daugelis bažnyčių Vilniuje yra uždary
tos. Neviena, kuri atdara, paversta muziejum. Visgi lietuviams brangiau
sios kaip Šv. Petro ir Povilo ar Aušros Vartų yra naudojamos grynai re
liginiam tikslui.

Sekminių šventėje per iškilmingas mišias bažnyčia buvo pilna, (pa
lyginus mano parapijoje Worchester per tą pačią šventę tiek žmonių ne
prisirenka), apie keturi šimtai. Gražios gėlės ir žvakės puošė visus 7 al
torius. Bažnyčioje aš tikėjausi matyti jaunimo, bet niekada nesitikėjau 
matyti jo tiek daug. Kadangi įsakymai draudžia viešą religijos dėstymą 
jaunimui žemiau 18 metų, religija yra mokoma ir skiepijama namie.

Tokiose sąlygose nelengva išlaikyti tikėjimą. Visgi Lietuvos jaunime 
dar yra vilties. Jų akys krypsta į Vakarus. Jie žavisi vakariečiais ir juos 
mėgina sekti. Jie gerbia mokslą, kurį komunistinėj sistemoj siekti nėra 
taip sunku. Mokslą jie turi, bet laisvės ne. Jaunas lietuvis negali išvykti 
už Sovietų Sąjungos ribų tęsti mokslą. Nebent jis. neturėdamas šeimos 
pabėgtų. Anot jų, mokslas be laisvės yra tuščias.

Jaunimas pavydėjo mums jauniems keliautojams iš Amerikos. Mes 
nebuvome pririšti, turėjome progą naudoti savo mokslą ir išsilavinimą 
kaip išmanėme, kaip mums atrodė geriausia.

Pagaliau atėjo laikas skirtis. Buvo liūdna palikti Vilnių ir jjo gy
ventojus. Mus išlydėti aerodrome prisirinko daug žmonių. Jie žiūrėjo kaip 
mes iš lėto lipome į lėktuvą. Aš jaučiau jų akių žvilgsnį ilgai lėktuvui 
pakilus nuo žemės ir jų akyse tapusiu tik maža bespalve dėme.
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FIL. DR.

DOMININKĄ

KESIŪNAITĖ

Š.m. liepos mėn. 25 d. Clevelande, Ohio, iš gyvųjų tarpo išėjo Akade
minio Skautų Sąjūdžio filisterė, medicinos daktarė Domininką Kesiūnai- 
tė. Ji buvo viena tų skautų, kurie 1924 m. Lietuvos Universitete, Kaune, 
suorganizavo Lietuvos Studentų Skautų Draugovę — viso Liet. Akad. Są
jūdžio pradininkę.

Sesė Domininką buvo gimusi 1903.VIII.17 d. Orenburge, Rusijos gilu
moje. Į Lietuvą su tėvais ji grįžo 1921 m. rudenį ir pradžioje kurį laiką 
gyveno kaime. Nors turėjo sunkias materialines sąlygas, Domininką ryžo
si siekti aukštojo mokslo ir 1922 m. persikėlusi į Kauną, rudenį įstojo į ką 
tik susiorganizavusio Lietuvos Universiteto Medicinos fakultetą. Pradžio
je mokslui pragyvenimui lėšas sau užsidirbo pamokomis ir raštinės dar
bu. Nuo 1924 m. gavo laborantės darbą. 1927 m. baigė medicinos mokslus 
ir gavo gydytojos diplomą. Padirbėjusi kurį laiką Kauno miesto ligoninė
je, 1932 m. ji perėjo dirbti į Moterų kliniką, kur įsigijo moterų ligų spe
cialybę. Vėliau gydytojos praktika ji vertėsi Babtuose bei Vandžiogaloje, 
Kauno apskr., vesdama ten Motinos ir Vaiko Sveikatos centrus. Paskui 
buvo Zarasų aps. ligoninės moterų ligų gydytoja. 1939 m. gale persikėlu
si į Vilnių, buvo ten pakviesta į Akušerijos mokyklą lektore ir inspekto
re, greta to dirbdama dar įvairiose Vilniaus m. ligoninėse. -Per tą laiką sa
vo profesines žinias Dominika gilino Berlyne, Berne, Budapešte, Paryžiu
je, susipažindama ten su naujaisiais medicinos mokslų patyrimais. II-jo 
Pasaulinio karo sūkuryje persikėlusi į Vakarus, kurį laiką buvo Austrijo
je bei Vokietijoje. Hanau m. lietuvių tremtinių stovykloje, prisidėjo prie 
ligoninės suorganizavimo ir joje vedė moterų bei vaikų skyrių. 1949 m. 
ji persikėlė į JAV, kur 1952 m. pradžioje išlaikė valstybinius egzaminus 
ir visą laiką vertėsi gydytojos praktika. Medicinos klausimais ji daug ra
šė Lietuvoje bei užsienyje. Tai buvo didelio patyrimo ir gilaus mokslo 
gydytoja.

Visas, net ir profesinis, sesės Dominikos gyvenimas buvo persunktas 
skautybe, su kuria ji buvo susirišusi nuo 1916 metų, kada, nors ir nelietu
viško skautų vieneto eilėse, birželio 23 d. davė skautės įžodį. Sesė Domi
nika buvo ir per visą savo gyvenimą liko skautė “iki kaulų smegenų”,
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siekdama kasdien gyventi skautybės dėsniais. Gilus skautybės prasmės 
supratimas nulėmė visą josios gyvenimą, nuvedė į medicinos sritį, kad 
ten išmoktų teikti žmonėms pagelbą, kaip ji pati, berods 1925 m. rudenį, 
apie tai buvo išsitarusi.

Persikėlusi j Kauną studentauti, ji susiriša su skautais ir nuo 1923 m. 
pavasario veikliai įsijungia į Kauno lietuvių skautų veikimą. 1924 m. ru
denį, atsiradus Universiteto sienose didesniam skautų būriui, drauge su 
skautėmis Stanikūnaite bei Veitaite ir 13 skautų ji pasirašo prašymą Uni
versiteto Rektoriui leisti steigti Lietuvių Studentų Skautų Draugovę. 
Technišką tos draugovės organizavimo darbą, kaip labiausiai veiklūs, at
liko keli kauniškiai, o pastarųjų tarpe ir sesė Dominika, palyginti su di- 
deliausiu skautišku stažu, sąmoningai jieškojusi skautavimo galimybių ir 
universiteto sienose. Sesės Dominikos žodžiais, toji draugovė išorine for
ma turėjo būti studentiška, t. y. turėti savo spalvotą kepuraitę, juostą, vė
liavą, ženklelį, lotynų kalba šūkį, savo vitriną, papuoštą draugovės emb
lema. Vidinė forma turėjo išlikti skautiška: ruošiamos sueigos, iškylos, 
stovyklos, dėvima skautiška uniforma. Visi tos draugovės darbai turėjo 
remtis skauto saviaukla bei skautybės filosofijos, idėjų, metodų gvildeni
mu, neatsiliekant nuo akademinio ir visuomeninio gyvenimo, įsijungiant 
aktingai į skautų veiklą, taikant skautybės principus savo kasdieniniame 
gyvenime, griežtai laikantis skautiškos organizacijos vieningumo ir skau
tiškos disciplinos. Tai ji nuolat pabrėžė savo rašiniuose lietuvių skautų 
akademikų klausimais (pvz. “Mūsų Vytis” 1951, 1952 m..

Skautiškoje veikloje sesė Dominika, daugiausia jėgų skyrė, taip vi
soje Liet. Skautų Sąjungoje, taip Akademiniame Sąjūdyje, skautėms or
ganizuoti. Jos veikla rišasi su lietuvių skaučių pastangomis “emancipuo- 
tis”, sudaryti savo atskirą šaką. Ji nuo 1925 m. įeina į LSS skaučių sky
rių, kur rūpinasi laipsnių programomis ir vyresnių skaučių suorganizavi
mu. Nuo 1927 m. ji buvo pirmoji Kauno skaučių tunto tuntininkė. Sunku 
net išvardinti visus sesės Dominikos skautiškos veiklos darbus Lietuvoje 
ar tremtyje. Jos nuopelnas buvo “Skautybės mergaitėms” išleidimas 1948 
m. Akademiniame skaučių sąjūdyje sesė Dominika buvo pirmo tokio skau
čių vieneto organizatorė, rėmėja ir idėjinė vadovė. Tremtyje drauge su ke
liomis sesėmis ji suburia seses į Studenčių Skaučių draugovę ir yra pir
moji draugininke. Susidarius Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, išrenkama 
į ASS valdybą, vicepirmininkės pareigoms, o vėliau išrenkama Korp! Vy
tis garbės nare. Nuo 1952 iki 1955 m. buvo visų lietuvių skaučių vadovė — 
Vyriausioji Skautininke.

Sesės Dominikos žodžiais, ji jautėsi skautybei daug skolinga ir tą 
skolą mokėjusi dirbdama su jaunimu, stengdamasi savo patyrimu padėti 
jam atlikti skautiškus uždavinius. Ji mokėjo visoje savo veikloje sudary
ti darnią sintezę skautiškos tarnybos Dievui, Tėvynei ir Artimui. Taurioji 
sesės Dominikos širdis nustojo plakusi, bet jos gyvenimo pavyzdys, ištiki
mumas Studentų Skautų draugovės idealams liks gyvu visiems akad. 
skautams.

J. DAINAUSKAS
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KETURIOS DIENOS HIMALAJŲ KALNUOSE

VYTAUTAS ŠLIŪPAS

Gyvendami Rytų Pakistane, laiks nuo laiko sulaukiame musulmonų 
švenčių, kurios trunka po 4-5 dienas. Tokias progas naudojame pasivažinė
jimui, tolimesnių vietų aplankymui ir šio pasaulio krašto pamatymui.

Pereitą vasario 16 d. (sutapimas Lietuvos šventės su musulmonų Eed- 
ul-Fitr švente) buvo viena iš tokių švenčių, kurią su žmona išnaudojome. 
Nors tada ir buvo vidurys žiemos, bet pietinėje Himalajų atšlaitėje žie
ma yra pats gražiausias keliavimui sezonas. Dienos yra vėsios, dangus gra
žiai mėlynas, nedebesuotas ir oras skaidrus. Žiema turistams čia suteikia 
puikų vaizdą galingų Himalajų kalnų.

Kaip tarėm, taip ir padarėm. Sėdom į lėktuvą ir po kelių persėdimų 
Indijoje nusileidom Kathmandu mieste, Nepalo sostinėje. Prieš atskrisda- 
mi manėme, kad miestas bus įspraustas tarp aukštų kalnų, bet nustebome 
išvydę jį esantį dideliame slėnyje, tik 1400 metrų virš jūros lygio; baltieji 
kalnai dunksojo už 5-10 mylių.

Nepalas — tai kontrastų kraštas, svetimšaliams beveik nepažįstamas, 
nes tik nuo 1950 metų atidarytas turistams. Nepalas — tai tėvynė legen- 
darinių Gurkha kovotojų, o taip pat ir ‘abominable snowman yeti’, kurio 
pėdos užtinkamos aukštuose kalnų pusnynuose ir kurio dar nė vienam 
vakariečiui nepavyko matyti. Nepalas — tai kraštas, kurio gyventojai jau 
prieš Romos Imperijos laikus buvo išvystę aukšto lygio civilizaciją, bet 
kurie nevartojo bei nebuvo matę apskritų tekinių iki to laiko, kol jų ne
išvydo ant pirmųjų besileidžiančių lėktuvų.

Šiuo metu Nepalas tebėra monarchija. Kraštas savo išvaizda labai 
primena Šveicariją, nors ir yra keturis kartus už ją didesnis, kalnai dvi
gubai aukštesni ir tarpekliai žymiai gilesni. Šie tarpekliai net iki pat šių 
dienų trugdo tinkamų kelių pratęsimui. Susisiekimas krašte tebevyksta 
tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis buvo naudojamasi per šimtmečius: 
arkliais, mulais ir žmonių nugaromis. Nepalo šiaurinė dalis ribojasi su Ti
betu. Siena yra ledynuotųjų Himalajų grandinė su garsiaisiais Everesto, 
Anapurnos ir Kangchenjunga kalnais; pietinė dalis baigiasi karštose, drė
gnose ir dramblių, tigrų bei gyvačių pilnose Ganges upės slėnio Tarai 
džiunglėse.

Kaip kraštas, taip ir jo gyventojai pilni skirtumų: rasiniai, religiniai, 
kultūriniai ir kalbiniai. Pirmieji nepaliečiai buvo indai (arijai) ir tibetie
čiai (mongolai). Gyventojai išsiplėtė palaipsniui. Kiekvieni nauji imigran
tai įsikūrė skirtingose aukštumose. Dėka krašto nepereinamumo savo tar
pe jie ryšių nepalaikė, todėl ir fiziniai bruožai, apsiėjimas, papročiai, tiky-
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tu. Dešinėj sienoj iškabintos ASS gyveni
mo parodos nuotraukos.

ba, rūbai, archtektūra bei namų Įrengimai liko nepasikeitę, skirtingi, ne
susimaišę.

Seniausieji Kathmandu slėnio gyventojai yra Newars, kurie išsivys
tė vieną iš ankstyvesniųjų kultūrų Azijoje. Jie buvo geri ūkininkai, žino
jo terasų principą kalnų žemei kultivuoti, ir jau vartojo dirbtinę irigaciją 
1500 metuose prieš Kristaus gimimą. Tas buvo atsiekta grynai žmonių pra
kaitu ir jėgomis — arklas dar ir dabar yra retai užtinkamas.

Newars yra labiausiai žinomi dėl savo architektūros: jie pirmieji ėmė 
statyti penkių aukštų, siaurėjančiu viršumi pagodas hinduismo Siva die
vo garbinimui. Budos gerbėjai statėsi sau stupas, kurios yra apvalios kaip 
grybai šventovės, skirtos mirusiems, su bokšteliu viršuje. Ant to bokštelio 
nupieštos keturios akių poros, simbolizuojančios Budą, matantį visus žmo
nių darbus ir skaitantį jų mintis.

Kathmandu miestą su žmona apžiūrėjome dviračiais, nes siauros kal
nuotos gatvelės nebuvo tinkamos automobiliams. Į kalniukus dviratį stū- 
mėme, o į pakalnes pasileidę saugojamės, kad ko nors nesuvažinėtumem. 
Prieš akis vis nauji vaizdai: šventovės, namai, statulos, aukštės pilnos žmo- 
inų ir karvių. Viskas stebėtinai švaru palyginti su tuo, kas yra Indijoje 
bei Pakistane.

Kai pasiekėme miesto centre esančią Durbar aikštę, nustebome išvy
dę tikrai gražius, šiuo metu jau nebenaudojamus, senuosius imperatoriaus 
rūmus. Čia matėme žavėtinus medžio išdrožinėjimus sienose, languose ir 
kolonose. Viename iš aikštės namų gyvena 9 metų mergaitė, vadinama gy
voji dievaitė (Living Goddess), kurią vietiniai dievina, mėgina nors sykį 
metuose pamatyti ir gauti jos palaiminimą.

Pravažiavę aikštę, atsidūrėm šalutinėse gatvelėse, pilnose šventovių, 
koplyčių bei statulėlių — viskas smulkmeniškai išdrožinėta ornamentais 
bei simboliais. Žvelgiant atgalios, buvo matyti vien tik pagodos, kylančios 
viena už kitos, paauksuotos ir žvilgančios saulės spinduliuose. Viskas at
rodė pasakiškai, nerealiai, visiškai neįprastai mūsų vakarietiškai akiai.

Už miesto ribų pravažiavome hindusų šventyklą, pastatytą ant Bagh-
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mato upės kranto. Čia tikintieji renkasi nors sykį metuose savo nuodė
mių nusiplauti. Aplinkui belapiuose medžiuose sėdi būriai beždžionių ir 
šūkaudamos juokiasi iš besimaudančių. Antrame krante stovi ‘ghats’ — tai 
stalai, kur mirusieji hindusai yra deginami ir jų pelenai barstomi į upės 
srovę. Šalia tų ‘ghats’ yra pastatyti namukai, į kuriuos renkasi sunkiai 
sergantieji bei seneliai laukti mirties ir pasiruošti antrąjam gyvenimui, 
kuris jų visiškai nebaugina, o yra tik pereinamasis stovis į sekantį įsikū
nijimą.

Kiek tolėliau pavažiavus, miesto pakraštyje, stovi budistų šventovė, 
pastatyta ant labai stataus kalno, į kurį veda laiptai su 500 pakopų. Sako
ma, pamaldingieji lipdami tais laiptais turi garsiai atlikti išpažintį ir, kai 
pasiekia viršų, jau yra skaistūs bei jų kaltės jau būna atpirktos. Iš šios 
šventovės atsiveria nepaprastai puikus vaizdas į visą Kathmandu slėnį ir 
gražiąją Himalajų panoramą.

Po pirmos dienos kelionių, pilni Įspūdžių, pavargę, grįžome į šaltą ho- 
telio kambarį, kur vos pajėgėme užlipti į antrą aukštą ir įsisprausti į siau
ras, kietas lovas su sunkiais kaip akmuo patalais. Nebeėmėm nė vonios, 
kuri buvo labai primityvi ir kuriai vanduo, Įpiltas į 50 galionų baką, buvo 
šildomas primusiniu pečiuku.

Sekančią dieną jau su Jeep’u patraukėme į Nagarkor, iš kur turėjo 
būti geriausias vaizdas į galingąją Himalajų viršūnę — į Everesto kalną. 
Pakeliuje pravažiavome mažą kalnų ežerėlį, kurį supa legenda, teigianti, 
kad prie jo atsiradęs pirmasis Newar giminės žmogus. Sakoma, senovėje 
visas slėnis buvęs apsemtas vandeniu ir į jį iš kalnų eidavusi maudytis 
graži bei drovi dievaitė. Vieną dieną, taip jai besimaudant, dievas Bim Sin 
ją ten surado ir tapo ja sužavėtas. Po ilgo gundymo dievaitė pagaliau su
tiko žvilgtelėti į Bim Sin, o to tik ir užteko, kad ji taptų motina. Po 10 mė
nesių gimė jai sūnus, vardu Newar. Paaugęs berniukas ėmęs klausinėti, 
kas jo tėvas, o išgirdęs, kad Bim Sin, reikalavęs dieviško įrodymo. Kad 
įrodytų, jog jis tikrai yra dievas, Bim Sin prakirto kalnus ir nusausino 
visą vandenį, liko tik mažas ežerėlis, apsuptas plačiomis pievomis. Tai iš
vydęs, sūnus patikėjo ir, šiame derlingame slėnyjej apsigyvenęs, Įkūrė Ne
war giminę, kuri ir šiandien dar Kathmandu slėnyje tebeviešpatauja.

Palikę ežerėlį, kelionę tesėme toliau. Kelias vingiavo pro kaimelius, 
ūkius, derlingus mažus sodelius, lyg kybančius ore, nes žemės plotas te
rasose labai siauras. Po kiekvieno lietaus išplautas žemes ūkininkai kibi
rais vėl neša į terasas iš upelių vagų. Keliukas raitėsi tarp kalnų ir tarpek
lių — siaurutis, vingiuotas, pavojingas. Mums vadovas sakė, kad tuo pa
čiu keliu prieš keletą metų vyko ir garsioji Hillari ekspedicija, kuri pir
moji nugalėjo Everesto viršūnę.

Pagaliau po keturių valandų važiavimo pasiekėme lietaus dievo Na- 
gar gyvenvietę Nagarkor, iš kur turėjome matyti Everesto kalną, bet mū
sų nuliūdimui jis visas buvo aptrauktas rūkais. Kadangi laikas jau buvo 
pusryčiams, tai Nagarkor’e susėdę piknikavome. Taip mums bepusryčiau- 
jant, staiga rūkai išsiskaidė ir prieš akis išsiskleidė Himalajų kalnų gran
dinė visoje savo puikybėje. Everestas buvo vienas iš tolimesniųjų kalnų, 
tad jo tikrojo dydžio negalėjome pilnai įsivaizduoti. Kiti artimesnieji kal
nai atrodė kur kas didesni. Tačiau mes buvome labai nudžiuginti, kad mū-
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sų varginanti kelionė nenuėjo be reikalo — galėjome Everesto papėdėje 
ne tik kad piknikauti, bet ir jo viršūnę pamatyti.

Grįždami aplankėme Bhatgeon — senąją Nepalo sostinę, įkurtą prieš 
700 metų. Čia matėm karališkąjį namą su 550 langų, kuriame, ant žmonių 
pasakojimų, karalius laikydavo 550 žmonų ir meilužių. Pastatas labai ti
piškas Newar architektūrai, apsuptas išdrožinėtomis medžio kolonomis ir 
šventyklomis, o prieš rūmus stovi auksinė paties architekto statula.

Netoliese buvome sustoję dar pamatyti Nyatpolą, didžiausią Nepale 
pagodą. Į šią šventovę veda laiptai, kuriuos saugo penkios poros statulų: 
pirmoje pakopoje sėdi pora mitologiškų herojų; sekančio j pakopoj sėdi 
drambliai — 10 kartų stipresni už tuos herojus; toliau sėdi pora liūtų, pas
kui slibinai, o virš jų penktoj pakopoj sėdi pora dievų, kurie esą 10,000 
kartų stipresni už žmogų. Pati šventovė dengta auksuotais stogais, kurių 
yra penki: vienas virš kito, vis mažėjantys į viršų, kol pagaliau pasibai
gia tik mažu bokšteliu. Šventovė bendrą vaizdą sudaro labai spalvingą. 
Visos figūros, vedančios į viršų, yra baltos, pagražintos geltonais bei rau
donais rūbais, gi pats namas raudonų plytų, gu paauksuotomis kolonomis 
ir stogais.

Prie šventovės suradome besėdintį būrį ‘sadų’ — šventųjų vyrų. Jie 
yra aukštosios Brahmis klasės hindusai, nors yra patys skurdžiausi bei 
nešvariausi žmonės, kokius tik mums teko bet kur matyti. Kadangi jie yra 
Brahmins, jie nieko nedirba ir nesimaudo, nes bijo save nužeminti. Tie 
‘šventieji’ vyrai, apaugę ilgais plaukais ir barzdomis, nuogi, tik kūną iš
sitepę pelenais, gulinėja prieš šventovę ir elgetauja. Vienas iš jų labai 
norėjo mums pozuoti nufotagrafavimui, bet už tai reikalavo penkių do
lerių, kurių, žinoma, negavo.

Dar aplankėm vieną iš šventyklų, kuria amerikiečiai turistai labai 
piktinasi, nors visi į ją traukia, o po to keikia, kad tai esanti pornografinė 
vieta. Mat, ši šventykla yra pašvęsta meilės dievui.

Taip tai pasibaigė mūsų antroji diena Nepale. Trečią rytą važiavome 
į Bodnath, centrą budistų lamaismo Nepale. Čia matėme didelę grybo for
mos stupą, kurios kupolą apima apie 120 pėdų pločio ir tik pat aukščio. 
Prie stupos radome įvairiausių budizmo relikvijų, o jos viduje, sakoma, 
esąs ežerėlis, kuriame plaukioja paties Budos paleista gyva antis. Visą 
Šventovę supa aukšta tvora su taip vadinamais maldos tekinėliais (prayer 
wheels), kuriuos praeiviai, na, žinoma, ir mes, sukinėjo.

Šalia stupos yra Lamos namas, kuriame gyvena Chini Lama, šiuo me
tu antrasis svarbumu ir šventumu Lama po Dalai Lamos ir busimasis jo 
įpėdinis. Betgi ir biznierius šis Chini Lama. Kai aplankėm jį, manėm, kad 
nesusikalbėsim, bet jis sužinojęs, kad esam amerikiečiai, puikiai angliš
kai kalbėdamas bandė mums už pasakiškai aukštą kainą parduoti viso
kias senas budistų vėliavas. Vėliau, užsidėjęs geltoną apsiaustą, išėjo lau
kan su mumis nusifotografuoti.

Po pietų patraukėm į kitą miestą, vadinamą Patan, kuriame turėjo 
įvykti budistų religinė šventė, švenčiama tik kas penki metai. Leimei pa
taikėme pačios procesijos metu, kai buvo nešamos didžiulės, gryno aukso 
Budos statulos, lydimos lamų,, kunigų, muzikantų bei šiaip maldininkų. 
Lamos ant susirinkusiųjų galvų barstė kažką panašaus į amerikoniškuo-
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sius “popcorn”. Tikrai spalvinga tai buvo procesija: auksinės statulos, 
raudonais ir geltonais apsiaustais lamos, visur pilna plevesuončių vėliavų, 
gėlių. Muzikantai pūtė įvairiausius nematytus ir negirdėtus instrumen
tus, nuo kurių garsų tiesiog plyšo ausų būgneliai.

Prieš grįždami atgal į Kathmandu, dar buvome sustoję viename kai
melyje, kurį sau yra pasistatę pabėgėliai iš Tibeto.

Paskutiniąją dieną Nepale mums hotelio savininkas patarė nuskristi 
į Polkhara, iš kur matyti stebėtinai gražus Anapornos kalnų slėnis. Šis 
slėnis, anot vieno šveicaro keliautojo teigimo, yra pats gražiausias ir įspū
dingiausias visame pasaulyje. Deja, retai ten skrendantis lėktuvas buvo 
jau perpildytas. Tačiau tai mūsų nesulaikė nuo pamatymo Anapurnos kal
nų, kad ir iš tolo. Pasisamdę mašiną, aštuonias valandas važiavome vin
giuotu kalnų keliu link Indijos sienos, iš kur vistik išvydome Anapurnos 
grandinę. Tikrai tada patikėjom tuo šveicaru: panorama buvo žavėtina 
ir mums trūksta žodžių jai apibudinti.

Tai taip ir užbaigėm mūsų trumpas atostogas mistiškame, šventovė
mis perpildytame Nepale. Norėtųsi daugiau vietovaizdžių pamatyti bei 
pažinti krašto gyventojus, tačiau, deja, nemanau, kad laikas ir sąlygos 
leis mums tą bepadaryti. Jei kuris iš skaitytojų kada nors atsidurtų šia
me pasaulio krašte, tikrai linkėtume, kad nepagailėtų savaitei užsukti į 
Nepalą ir pasigrožėtų šiuo kraštu, o taip pat nuvykti į tą vietą, kur buvo 
filmuojama Shangri-la.

Grupė neringiečių gėrisi savo darbu.
B. Kerbelienės nuotr.
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BLAIVYBE IR MES
1

MARIJA NAUJOKAITYTĖ

Per paskutines sueigas ir bendrus ASS suvažiavimus ar studijų die
nas mes visi esame daug girdėję apie patriotizmą, tautiškumą, lietuvišku
mą ir apie kitas tautines bei ideologines problemas.

Rašydama šią tema, aš norėčiau paminėti vieną iš svarbesnių mora
linių problemų, kuri, aš manau, dalinai liečia mus visus. Ši problema yra 
ASS nario blaivumas ne tik žodžiuose ar veiksmuose, bet specifiškai kas 
liečia alkoholį.

Lietuviai per žmonių iliuzijas, reprezentacijas, pasakas bei paveikslus 
yra labai aiškiai supažindinti kaip “heavy drinkers.” Žinoma, su šitokiu 
susipažinimu mes bandom išlaikyti šią reputaciją ir, kiek aš manau, mums 
sekasi.

Gėrimas yra socialiai pripažintas, bet šis pripažinimas yra gėrimas su 
saiku. Aš esu tikra, kad mes visos esam matę individą kokiam nors lietu
viškam parengime gerokai išgėrusį. Įspūdis lieka nekoks, nes mes sten
giamės galvoti, kad, būdanįi lietuviais, taip nesielgiam.

Jeigu šis individas būtų ASD ar Korp! narys, jisai be išimties paliktų 
neišnykstamą įspūdį bendruomenės akyse. Tuo pačiu jis nužemintų narius, 
išjuokdamas ir statutus ir statutuose nustatytus tikslus.

Girtavimas, ypatingai nuolatinis, yra kenksmingas sveikatai ir daž
niausiai nustumia žmogų žemon moralėn. Baden-Powelis, suprasdamas 
girtavimo blogybes ir stengdanlas ugdyti jaunų žmonių charakterį, įrašė 
į skautavimo įstatus, kad skautas turi būti blaivus.

Šitas reikalavimas yra būtinai vykdytinas, kol skautas nėra savaran
kiškas ir kol jo išlaikymas priklauso nuo tėvų ar globėjų. Būtų labai netei
singa, ir skautas prasižengtų daugeliui įsipareigojimų, jei mokslui skirtus 
pinigus ir laiką praleistų girtavimui.

Nors ir daug šiuo klausimu yra rašyta, tačiau gyvenime matom daug 
pavyzdžių, būtent: atskiro žmogaus, šeimos, tautos išgyventų sunkumų ir 
vargų, surištų su girtavimu. Tačiau kažkodėl šita girtavimo problema, ypa
tingai šiais moderniais laikais, beveik kiekvienoje kartoje iškyla aukštes
niu mastu.

Mūsų karta taip pat nėra išimtis. Mūsų tarpe yra pakankamai didelis 
geriančių skaičius, kuris, kaip anksčiau minėjau, žemina akademikų gerą 
vardą.

Dabar pažiūrėkim į gėrimą iš pavyzdžių. Kaip gali jaunesnis skautas 
gerbti akademiką ir siekti akademiškumo, jeigu jis mato vestuvėse, subu-

8?.

17



vimuose, šokiuose ar šiaip viešai nusigėrusį Korp! ar ASD narį? Šis jau
nesnis skautas ar skautė, be abejo, žino įstatus ir įsakymus, o vyresnio pa
vyzdys turi jam labai didelės įtakos. Jam yra aišku, kad skautiškoje veik
loje girtavimas yra visai nepateisinamas — priešingas įstatams ir pasiža
dėjimams.

Toliau, jeigu žmogus, būdamas jaunas, nesusivaidys, tai, baigusiam 
mokslus, jam bus dar sunkiau. Baigęs mokslus, žmogus jau visai savaran
kiškai elgiasi ir jam finansiškai yra žymiai lengviau. Aš manau, kad šis 
nesusivaldymas dar sunkiau gali pakenkti žmogui.

Dėl girtavimo gali prarasti tarnybą, draugus ir kai kuriais išimties 
pavyzdžiais net ir gyvybę. Gal čia atrodo, kad aš perdedu šį reikalą, bet 
bendruomenėje yra daug pavyzdžių, kur žmonės, ieškodami išeities, atran
da butelį ir tuo save sunaikina, o tuo pačiu veiksmu praranda naudingumą 
bendruomenėj. Aš manau, kad įsteigimas organizacijų, kaip pavyzdžiui 
Alcoholics Anonymous, gerai parodo, kiek žmonių turi šias problemas.

Kartais alkoholis yra naudojamas net pavergti tautas. Pavyzdžiui, 
vyskupo Valančiaus laikais rusai įsteigė Lietuvos kaimuose degtinės krau
tuves ir labai pigiai pardavinėdavo degtinę lietuviams. Lietuviai nežinojo 
rusų tikslų, bet naudojosi labai plačiai rusų pristatyta degtine. Lietuvių 
gyvenimas pasunkėjo, nes visi pinigai ėjo degtinei. Nusigėrę žmonės ne 
taip sugebėjo dirbti, mokytis ar šiaip jausti kultūrinį progresą. Valančius 
supratęs, kad rusai stengėsi lietuvius nutautinti ir atitraukti nuo kataliky
bės, jis buvo priverstas važinėti per kaimus ir stengėsi žmonėms įrodyti 
jų tautines, religines ir moralines pareigas. Jis šį darbą atliko ir per slaptą 
spaudą, nes laisvoji spauda tais laikais buvo uždrausta. Čia yra vienas iš 
daugelio pavyzdžių, kurie parodo alkoholio jėgą. Dabar spaudoje matom, 
kad komunistai turi apriboti “vodkos” pardavimą, nes rusų žmonėms at
rodo, kad degtinė veikia geriau negu penkių, dešimt ar penkiolikos metų 
planai.

Rašydama šia tema, aš nenoriu pasirodyti, kad esu nusistačiusi prieš 
gėrimą. Aš manau, kad mes visos pripažįstam “social drinking,” jeigu šis 
yra atliekamas su saiku. Mes visos turėtumėm suprasti, kad akademikai 
kasdien bendruomenei krinta į akis. O mūsų pavyzdys yra labai svarbus, 
nes jame atsispindi mūsų atsakingumas pačioms ir lietuvių bendruome
nei tremtyje.
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO

SUVAŽIAVIME

DANGUOLĖ MARKUTĖ

Saulėtas šeštadienio rytas. Gaivi
nantis vėjelis tingiai plasdėjo me
džių lapuose. Ramu. Tik retkarčiais 
per Jonyno vasarvietės kiemą pras- 
kubėdavo žmogus, sutrinksėdavo var
stomos durys, ir vėl ramu. Atrodė, 
kad kažkam ruošiamasi, kažko lau
kiama. Netrukus pasirodė pirmieji 
svečiai — linsmi studentai. Vasar
vietėj vis daugėja naujai atvykstan
čių. Tarp jų pasitaikydavo ir tam
siai kostiumuoti filisteriai, tarytum 
savo oria išvaizda įtaigodami triukš
mingą studentiją. Būreliais vaikščio
jo po sodą linksmai kalbėdami, dau
guma jų persijuosę korporacijų spal
vomis. Karts nuo karto atsiskyrę pa
vieniai nuo būrelių pribėgdavo prie 
naujai atvažiavusios mašinos triukš
mingai sveikindamiesi: “Sveikas, se
niai matytas, dar nuo pereitos sto
vyklos! ..” Iš atvykstančių automo
bilių buvo galima matyti, kad sve
čių suvažiavo iš įvairių vietovių, 
kaip New Yorko, Bostono, Detroito, 
Clevelando, Chicagos ir kitur.

Čia liepos 4-5 dienomis Jonyno va
sarvietėj, Chesterton, Ind., vyko 
1964 metų Akademinio Skautų Sąjū
džio suvažiavimas. Jame susirinko 
apie ašuonios dešimtys dalyvių, dau
giausia iš Akademikių Skaučių Drau
govės ir Korp! Vyvis, bet pastebi
mai mažiau buvo narių iš Filisterių 
Skautų Sąjungos. Šio suvažiavimo 
tikslas buvo ieškoti būdų kultūri

niai veiklai padidinti, pagilinti pro
graminį ideologinį tobulinimąsi ir 
apspręsti organizacinius reikalus.

Atidarymo posėdžiui prasidėjus, 
nutilo sode klegėjimas, pradingo iš 
jo linksmi studentai. Deja, liūdna... 
Pasirodo ne visi studentai rado ke
lią į salę, dalis jų pasimetė ežero 
paplūdimy toliau linksmintis ir sau
lutėje svilintis. Bet skaičiai ar jų 
stoka niekad nepalaužė kietai nusi
stačiusius akademikus skautus, ir 
vyko, kaip buvo numatyta.

Suvažiavimą atidarė iš Bostono 
atvykęs ASS Vadijos pirmininkas 
fil. A. Treinys ir pasveikinęs susirin
kusius palinkėjo darbingų posėdžių. 
Į prezidiumą jis pakvietė: fil. Vyt. 
Germaną iš Chicagos — pirminin
ku, t. n. Audronę Kubiliūtę iš Bosto
no — vice-pirmininke, t. n. Virgi
niją Matekūnaitę iš New Yorko ir 
t. n. Danguolę Markutę iš Chicagos 
— sekretorėmis. Po minutės susi
kaupimo prisiminti mirusį Korp! 
Vytis garbės narį Prof. St. Kolupai
lą fil. V. Germanas pradėjo vykdyti 
suvažiavimo dienotvarkę. Suvažiavi
mą pasveikinti buvo pakviestas LSS 
Pirmijos pirmininkas fil. E. Korzo- 
nas. Savo kalboje jis pabrėžė glau
daus bendradarbiavimo būtinumą su 
kitomis dviem LSS šakomis: Broli
ja ir Seserija, nes tik šių trijjų LSS 
šakų bendru darbu įmanoma pilnai 
įgyvendinti skautišką ideologiją. Šis

LIETUVOS '
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ASS suvažiavimo metu vykusiame simpoziume pranešimus skaito fil- Andrius Šen 
bergas, fil. Dalia T allat-Kelpšaitė ir senį. Saulius Grebliūnas.

bendradarbiavimas turi vykti ne 
vien tik viršūnėje, bet daugiau tarp 
vietovių vienetų šaukiant bendrus 
susirinkimus, ruošiant diskusijas ir 
pan.

Akademinis spaudos klausimas 
buvo vienas iš aktualiausių ir svar
biausių klausimų, diskutuotų šiame 
suvažiavime, kadangi spauda jun
gia svetur išsiblaškiusius akademi
kus ir stiprina jų tautiškumą. Fil. V. 
Germanas, “Mūsų Vyčio” redakto
rius, savo pranešime apie žurnalą 
pasidžiaugė didėjančiu prenumerato
rių skaičium, ypač Bostono ir Wor- 
chesterio skyriuose. Taipgi buvo kal
bėta apie žurnalą “Litaunus”. Buvo 
svarstomi būdai, kaip jį efektyviau 
paremti, nes šis žurnalas, fil. T. Re- 
meikio redaguojamas, aiškina ang
liškai kalbantiems svetimtaučiams 
apie pavergtos Lietuvos padėtį, jos 
kultūrą ir apie dabartinę Lietuvos 

kovą išlikti gyvais. Dar buvo kalbėta 
apie jau seniai svarstomus kandida
čių ir junjorų programinius kons
pektus. Su nusivylimu matome, kad 
daugelis iš naujai įstojusių fuksų į 
mūsų korporacijas per mažai žino 
apie mūsų krašto istoriją, kultūrą ir 
papročius. Tuose konspektuose tilptų 
šios būtiniausios žinios. Suvažiavime 
buvo nutarta, kad konspektų paruo
šimo darbą kuo greičiau užbaigti.

ASS suprasdama, kad kartais pini
gų trūkumas sutrugdo studijų už
baigimą, sukūrė Vydūno Šalpos Fon
dą, kurio lėšos yra naudojamos pa
remti pinigų neturinčius studentus. 
Šiuo metu fonde pinigų yra, bet pa
stebėtina, kad apie fondu pasinau
dojimo galimybes mažai kas žino. 
Todėl suvažiavime buvo nutarta pla
čiau išreklamuoti fondą tarp suinte
resuotų studentų.

Greitai bėgantis laikas keičia ASS
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narių pažiūras ir reikalavimus, o tai 
verčia peržiūrėti veiklos metodus. 
Ateinantieji naujieji veikėjai, pilni 
entuziazmo ir naujų idėjų yra reika
lingi vyresniosios kartos gyvenimiš
kų patyrimų. Senųjų gilus veiklos 
patyrimas padės jaunų veikėjų nau
jas idėjas pritaikyti gyvenimui, ne
nukrypstant nuo tikrosios idealogi- 
nės linijos. Todėl nutarta sudaryti 
visai naują patariamąjį organą-sena- 
tą, kuris patartų ASS Vadi j ai ir sky
rių vadovams organizacinėj, ideolo
ginėj srityje ir visais atvejais iški
lus sunkesnėm problemom. Tas se
natas, kurį sudarytų buvę ASS pir
mininkai, neturėtų įsakomosios nei 
spaudžiamosios galios Vadijai, bet 
būtų tik kaip patariamasis veiksnys. 
Senato pagalba būtų labai naudinga 
ruošiant ideologinių studijų dienas, 
švenčių minėjimus ir kitus svarbes
nius parengimus. Apie minėtą pro
jektą suvažiavime kalbėjo buvusi 
ASS pirmininkė fil. dr. Milda Bud
rienė.

Vakaras vėsus. Paruoštas laužas 
buvo glaudžiai apsuptas nekantrau
jančių akademikų skautų ir svečių. 
Kartu laukė ir mūsų filisteriai, bet 
dabar po kostiumais pasivilkę šiltus 
nertinius. Netrukus laužavedys senj. 
Rimas Griškelis iš Detroito pradėjo 
laužo programą, pakviesdamas jį už
degti iš tolimo Bostono atvykusius 
ASS Vadi jos pirmininką fil. Apoli
narą Treinį ir ASD centro valdybos 
pirminkę Audronę Kubiliūtę. Pagal 
tradicijas laužas turi būti uždega
mas su vienu degtuku. Svečiai, pasi

naudodami savo skautavimo patyri
mu ir, svarbiausia, gerai benzinu iš
mirkytomis malkomis, nesulaužė šios 
tradicijos. Laužo liepsna didėjo ir kilo 
su daina “Lauželis, lauželis ...” Lau
žavedys senj. Rimas vis ragino susi
rinkusius gausiau dainuoti ne tik su 
judriu dirigavimu, bet ir vikriu “twi- 
stu”.

Vakaras susiliejo į naktį. Dainos, 
palydimos sėnj. A. Trinkūno akor
deono melancholiškais tonais, lėtėjo. 
Svajinga nuotaika gaubė visus. Lau
žavedys Griškelis, nujausdamas sku
bų reikalą išblaškyti tą romantinę 
atmosferą, greit susimėtė ir pravedė 
kelis stimuliuojančius šūkius. Visų 
nuotaikai pagyvėjus, jis pakvietė 
t. n. Neriją Linkevičiūtę ir senj. Vy
tautą Demereckį su gitara atlikti 
programą. Puikus Nerijos sopranas su 
tenoru (pagal reikalą ir baritonu) Vy
tautu sudainavo keletą linksmų su
tartinių. Laužo dalyviai ūžė iš pasi
tenkinimo ir neleido jiems atsisėsti. 
Dainininkai perdaug nesipuikino ir 
toliau linksmino laužo dalyvius iki 
išsibaigė jų repertuaras. Senj. R. 
Griškelis, talkininkaujamas t. n. Ne
rijos Linkevičiūtės, dar pravedė ke
lias daineles, ir netrukus pasigirdo 
tradicinė pabaigos daina “Tėvyne 
brangi...” Laužui blėstant, skautai 
ir svečiai sustoję ratu sudainavo “At
eina naktis”. Po to, broliškai paspau
dę vieni kitiems rankas, išsiskirstė 
kas sau. Dauguma susirinko į šau
niai įrengtą salę šokiams. Bet kelios 
nepakeičiamos undinės, neatsispirda- 
mos Jonyno baseino vylionėms, nus
kubėjo po jį nardyti.
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IŠLEISTAS SKAUTŲ ALBUMAS

Ilgai lauktasis skautiškų vaizdų 
albumas jau išleistas ir, reikia pripa
žinti, yra vertas dėtų vilčių ir lauki
mo. Ši 116 puslapių knyga, pavadin
ta “Laužai Liepsnoja Vakaruos” žvel
gia į skautiškojo gyvenimo įvairius 
momentus per skautų eilėse gausių 
fotografų aparatus. Užsklandoje skai_ 
tome: “Šiuo skauitškų vaizdų albumu 
atskleidžiame Vakaruose atsikūru
sius Lietuvos Skautų Sąjungos įvai
raus ir spalvingo gyvenimo lapą, no
rėdami arčiau supažindinti plačią vi
suomenę su lietuviškos skautybės 
darbais ir siekimais. Čia daugiausia 
sutelktos paskutinio dešimtmečio 
nuotraukos iš įvairių kraštų, nesuriš
tos nei laiko nei vietos atžvilgiu, sim
bolizuoja mūsų skautiško gyvenimo 
įvairius momentus, kurie bendri vi
siems laikams, visoms vietovėms.”

Trumpi ir taiklūs teksto žodžiai 
šioje knygoje teisingai užima antra
eilę vietą. Pirmauja nuotraukos ir 
jose vaizduojamų skaučių ir skautų 
veidai. Puslapiuose save ras visi: va
dai, pėstininkai bei jūreiviai skautai- 
ės, vyčiai, vyr. skautės, linksmos 
paukštytės, ar išdykę vilkiukai ir 
akademikės-ai. Jie visi supinti į vie
ną pynę, taip kaip ir pridera — juk 
visi vienos organizacijos nariai.

Redaktoriai praneša, kad albume 
tilpusios nuotraukos atrinktos iš 4000. 
Jų parinkime žiūrėta nevien tik tu
rinio, bet ir meniškumo Čia yra kny
gas stiprioji pusė — geros nuotrau
kos ir skoningas sulaužymas. Šiame 

darbe mielai talkininkavo amerikie
tiškame foto pasaulyje pasižymėjęs 
Vytas Valaitis. Dauguma nuotraukų 
neturi paaiškinimų ir, atrodo, jų nei 
nereikia — jos pakankamai aiškios ir 
kalba už save. Paaiškinimai netik 
komplikuotų ir gadintų albumo iš
vaizdą, bet nuotraukas datuotų ir ro
dytų regi joninius aspektus. Dabar al
bumas yra gyvas, nūdieninis ir tokiu 
bus per eilę metų.

Nuotraukos suskirstytos į kelis 
sykirus, kurie turi pritaikytus įvadi
nius tekstus. Skyriai pavadinti: Va
dovai žvelgia pirmyn, Brangindamas 
savo garbę; Visuomenės tarpe; Susi
mąstymas ir svarstymai; Atvyroj pa
dangėj, Svetimi vardai ir veidai; ir 
Mažieji broliai. Puslapių skaičium 
didžiausias yra “Atviroj padangėj”. 
Šis skyrius ir “Susimąstymas ir svars
tymai” pasižymi gausybe tikrai pui
kių nuotraukų. Pastaruose Skyriuose 
matosi ypač daug akademikams pa
žįstamų veidų, o ne vienas ir save 
čia suras.

LAUŽAI LIEPSNOJA VAKA
RUOS. Išleido Lietuvių Skautų Bro
lijos Jamboree Fondo Skyrius. Re
daktorius Juozas Bružinskas. Laužy
mas ir meninė priežiūra Vyto Valai
čio. Žodinė dalis kun. Stasio Ylos ir 
Rimos Bružinskienės. Techniškas're
daktorius Gerimantas Penikas. Kai
na 6.00 dol. Gaunama pas platintojus 
ar pas A. Karaliūną, 3717 West 70th 
Place, Chicago, Illinois 60629.
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ALTO KONGRESUI PRAĖJUS
Didžio ALT’o Kongreso Washing

tone pasekmėse liko tik mūsų spau
doje matomi įvairūs įspūdžių pasi
dalinimai aplankius Amerikos sosti
nę, kelionių aprašymai, ir, žinoma, 
nuotraukos prie įvairių sostinės pa
minklų. Bendras vaizdas gražus, ir 
atrodo, daugelis kelione buvo paten
kinti. Tačiau, pažvelgus giliau į įvy
kusio kongreso prasmę, norėtųsi ži
noti ar šis ALT’o užsimojimas iš tik
rųjų buvo sėkmingas Lietuvos rep
rezentaciniame ir laisvinimo darbe, 
ar tai tik buvo geografinis priartėji
mas prie Washington, D. C.? Kyla 
abejonės, nes atrodo visdėlto nesuge
bėta nei sutraukti tautiečių į šį kon

gresą, nei pasiekti amerikiečių vi
suomenę. Amerikos spauda lyg ir ne
girdėjus apie tokį ypatingą įvykį sa
vo sostinėje.

Toliau, nekalbant apie patį kon
gresą, pažvelkime tik į jame suruoš
tą jaunimo sesiją ir jos nuveiktus 
darbus. Pirmiausia, Jaunimo sesijai 
nebuvo pritraukta užtenkamai jauni
mo. Jos dalyviai buvo tie patys kon
greso dalyviai, todėl publika vietoje 
jaunatviško entuziazmo rodė veidus, 
pilnus žingeidumo ir smalsumo — 
ką jaunimas gero pasakys? Tačiau, 
praėjus keliom valandom besiklau
sant paskaitų anglų kalboje, ir tas 
žingeidumas nyko iš veidų, palikda
mas tik nuobodulį. Be abejo, tai ne-

Trakų pilies griuvėsiai šiandien.
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buvo paskaitų kaltė, nes jos savyje 
buvo turiningos ir rimtos. Problema 
buvo tame, kad ne to buvo tikėtasi. 
Pavyzdžiui, dr. Vytauto Vardžio stu
dija apie Lietuvos sovietinimą buvo 
išsami ir informacinė. Juozo Miklo- 
vo atpasakojimas apie jaunimo re
akcijas Lietuvoje į sovietinimą buvo 
jautrus. Trečio paskaitininko, afri
kiečio paskaita apie anti-kolonializ- 
mą, yra pamoka rengėjam pažinti 
kviečiamus paskaitininkus ir jų sklei
džiamas idėjas. Paskaitininkams kal
bėjo apie anti-kolonializmą, tačiau 
gaila, kad ne apie komunistinį, bet 
vakarietišką. Beabejo, jis buvo ob
jektyvus savo temoje prieš bendrą 
šalių ir žmonių pavergimą. Jo apta
riamas kolonializmas prasidėjo su 
pirmųjų misijonierių atvykimu į Af
riką. Jis kaltino vakariečius už at
vežtą savo tautišką kultūrą ir val
džią į Afrikos kraštus, nes ji juos 
suskaldė,atėmė jų tautinę sąmonę ir 
ištikimybę. Jis skundė vakariečius ir 
kaltino juos už dabartinę politinę ir 
moralinę betvarkę Afrikoje ir Pietų 
Azijoje. Jo skundas teisingas, bet ar 
jis tinka ALT’o kongresui? Iš tikrųjų 
nesimato ryšio tarp Lietuvos sovietų 
užėmimo ir šio afrikiečio problemos.

V y tiesiai aptaria korporacijos veiklos rei
kalus ASS suvažiavimo metu vykusioje 
Korp! Vytis sueigoje.

Diskusijoms, jei tokių ir būtų no
rėta, laiko nebuvo. Po perskaitytų 
sveikinimų siunčiamų į Lietuvą ra
dijo bangomis, pasibaigė Jaunimo 
Sesija. Sesija buvo negyva,, todėl ir 
negalėjo daug nuveikti. Išsiųstas 
sveikinimas į Lietuvą tegalėjo ma
žiausiai papiktinti mūsų tautiečius 
tenai. Pirmiausia jos tonas buvo aro
gantiškas ir visai nepriimtinas to
kiam užsimojimui. Antra, atrasta 
drąsa iš čia siųsti raginimus į ten, 
kad jie išlaikytų lietuvybę, buvo įžei
džianti. Viena mintis, pabrėžta svei
kinime, buvo nauja ir verta dėmesio, 
nes dar garsiai niekur negirdėta, bū
tent, aiškus mūsų pasisakymas prieš 
pretenzijas į teises Lietuvoje, jei ir 
kada ji taptų išlaisvinta. Nors toks 
galvojimas yra labai realus ir priim
tinas Lietuvoje, jis yra sukrečiantis 
ir demoralizuojantis tremčiai. Istori
joje egzilai išliko gyvi ir tautiški 
grįžimo ir atsikūrimo minties moti- 
vuoti. Mūsų jaunoji karta per savo 
didelį norą objektyviam mąstymui 
ir pritapimui prie aplinkybių per 
greit gali prarasti tautiškumo išlai
kymo svarbą ir vėliau net patį norą 
ne tik už tautiškumą, bet ir už tautą 
kovoti.
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DANUTĖ GUST AITYTĖ -JANUTIENĖ 
1964 m. birželio mėn. baigė University of 
Southern California Doctor of Pharmacy 
laipsniu.
Danutė gimė 1941 m. Lietuvoje. 1949 m. 
persikėlė į Massachussetts, paskui į Čika
gą. Į Los Angeles atvyko 1954 m., kur bai
gė John Marshall High School 1958 m. ir 
pradėjo studijas Los Angeles City College. 
1960 m. buvo priimta į U.S.C. School of 
Pharmacy.
Į skautus įstojo Los Angeles, 1957 m. tapo 
vyr. skaute ir 1960 m. davė tikrosios na
rės pasižadėjimą. Tris metus ėjo Los An
geles “Palangos” tunto tuntininkės parei
gas, pasitraukdama 1964 m. 1963 m., per 
Jub. Metą Užbaigimą, buvo pakelta į pa- 
skautininkės laipsnį.
Priklausė farmacijos studenčių araugijai 
Lambda Kappa Sigma. Taip pat dalyvavo 
L. A. Šv. Kazimiero parapijos chore ir 
šokių grupėje “Žilvytis”.

DONATAS JANUTA gimė 1941 m. Vil
niuje. Pradžios mokyklą pradėjo Augsbur
ge. 1949 m. atvyko į Čikagą, kur baigė 
Lindblom High School 1958 m. ir pradėjo 
studijuoti University of Illinois — Navy 
Pier. Sekančiais mietais persikėlė į Los 
Angeles ir lankė Los Angeles City College, 
o paskutiniuosius du metus studijavo Univ. 
of Calif. Berkeley ir baigė 1964 m. birže
lio mėn. B.S. Electrical Engineering laips
niu.
Donatas 1964 m. buvo išrinktas į Phi Beta 
Kappa ir taip pat priklausė inžinerijos or
ganizacijoms Tau Beta ir Eta Kappa Nu. 
Į skautų organizaciją Donatas įstojo Či
kagoje, skautu vyčiu tapo 1961 m. Los An
geles, o Korp! Vytis įžodį davė 1963 m.
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A,

Su pavasario gamtos atgimimu 
gimsta ir širdyje noras lakstyt po 
laukus, šaukti stipriausiu balsu nuo 
augščiausio kalno ir žiūrėt į pūkuo
tus debesis lyg beprasmiškai slen
kant per dangaus erdves. Šitaip ir 
atsiranda noras išvykti su draugais 
į gamtą semtis tos stiprybės, kuri pa
keičia šaltą į šiltą, baltą į žalią ir 
miegą į gyvybę.

— Ei, Rimai, girdžiu, kad vyčiai 
kruta šį vakarą.

— Ką? Nemaniau, kad dar kas iš 
jų liko!

— Jo, jo. Bet pakol kas tik tu ir 
aš.

— O, dabar suprantu. Ką dar 
kviečiam?

— Kaip su Jako ir Algiu?
— Fain. Tu jiems padzvanyk — 

aš turiu baigt kramtyti pietus. Pa
sakyk, kad aš juos paimsiu, o man 
atskambyk kada.

— A. OK. Paskuj atvažiuokit pas 
mane ir tada susitarsim, kur va
žiuot.. Gerai?

— Gerai.
— Tai iki.
Taip ir užsibaigė pasikalbėjimas 

su broliu vyčiu, kuris labai nevyku
siu laiku pertraukė mano vidurdie- 
ninę sesiją su kaulais bei bulvėmis. 
Sekmadienis. Ką gi geresnio veikti, 
jei nevykt gamton.

— Rimas?
— Didysis.
— Ką tik kalbėjau su Jako ir Al

giu. Sako atvažiuot K. G. T. G...
— Kaip, kaip?
— Kuo greičiau, tuo geriau.
— O, gerai. Bet dar turiu indus 

suplaut.
— Pamiršk.
— Kas tu manai aš esu? Liurbis?
— Gerai, gerai. Plauk, plauk. Tik 

nepamiršk užsimaut gumines piršti
nes!

— Eik šieno piaut!
— Bėgu, bėgu.
Baigiau plaut indus, sušlaviau šu

kes, atkimšau sinką ir ėjau rengtis 
išvykai. Ale tas Zupė tai irgi cha
rakteris. Susigalvoja tokių durnyš- 
čių, kad kartais tiesiog abejotina, ar 
jis dar sąmoningai galvoja. Ach, bet 
ką čia dejuot — gi jau senokai bu
vom kur susibūrę prie lauželio.

Reiks pasiimti kirvį, piūklą, žiba
lo, degtukų, popierių, tėvelio lent
galių (dėl atsargos), virvės ... hmmm 
... plaktuko turbūt nereiks, kadangi 
tik vienam vakarui važiuojam. O, 
tiesa, reikia susirast savo penkių ce
lių batareiką. Dar ir finką, rodos, tu
riu kažin kur nukišęs. Gal pasiimti 
uniformą? Bet kad nepraeis, kada 
eisim į supermarketą maisto pirktis. 
Gal pasiimsiu tik šlipsą ir žalias kel-
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nes? Bus gerai.
Už pusvalandžio jau buvau pas 

Jako. Partriūbinau neseniai pirktos 
karietos triūbą ir laukiu, kol jis at
eis. Nei gyvos dvasios ... Triūbinu 
dar kartą ... Nieko. Nueinu paskam- 
byt durių skambutį... Nulis. Einu 
į kiemą — guli bezmėnas ant žolės, 
laka gėrymą ir stebi į debesius!

— Ei, Jako, važiuojam! Ką tu čia 
kvailio ji?

— O, labas, Rimai. Nori atsigert?
— Aš? Gert?
— Vandens, vaike, vandens!
— O. Ne, geriau važiuokim. Jau 

vėloka.
— Gerai, palauk. Aš greit susime- 

siu daiktus.
— Kokius daiktus?
— O, nieko ypatingo. Kažin ar man 

užsidėt ilgas kelnes?
— Ar ilgas trumpas — nesvarbu, 

bet patarčiau bent kokias užsidėt.
— Ha, ha.
— Duok palaikysiu tavo gėrymą.
— Koks tu geras! Palauk, tuoj atei

siu.
Po keliolikos minučių esu pabudin

tas mašinoj...
— Ei, Rimai, ateik!
— Ką nori?
— Padėk man.
— Su kuo?
— Ateik tikrai!
įėjęs į namą, žiūriu, kad jis velkasi 

pusę savo miegamo paskuj save...
— Ką tu čia išdarinėji?
— Noriu patogiai atsisėst prie lau

žo.
— Jo, bet lovą?!
— Sakai nekaip, huh?
— Ypatingai.
— Gal tik matracą tada?
— Ar tu su protu susipykai?
— Divoną ir padušką?
— Nulis.
— Tik divoną?
— Užsidėk kelnes.

— O, gerai, kad priminei.
Galų gale nuvažiuojam pas Algį. 

Šis greit atėjo ir tik su slidinėjimo 
švarku (žinoma, buvo ir kitais dra
bužiais apsirengęs).

— Sveiks, Algi.
— Ale rupūs miltai! Turiu krūvą 

pamokų, o jūs bepročiai į krūmus dar 
užsimanėt.

— Ką padarysi. Reikia. Kaip moks
las sekasi?

— Nu žinai. Čikaga ir knygos ne
kaip maišosi. Kaip tau?

— Mano viskas jau susimaišė. Ryt 
pradedu vasarinę mokslo sesiją taip, 
kad atrodo mano vasara nueis vel
niop tarp knygų ir savaitgalių.

— Vargšas.
— Didysis.
— Kur važiuojam?
— Nežinau. Nutarkim pas Zupę.
— OK.
Po kiek laiko nusitrankėm pas jį. 

Kadangi jo namai yra mūsų namai
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— mes nesivaržydami įsibrovem pro 
duris ir jį prikėlėm iš saldaus miego 
po stalu.

— Ei, Zupe! Kelkis Kas taip ma
tė, kad atvažiuotų svečiai ir nesu
tinki!

— Klausaus lietuviškos operos.
— Miegodamas?
— O kaip kitaip galėtum ištverst?
— Ale rupūs miltai! Jis dar su 

kostiumu!
— Nepamiršk užsidėti kelnes.
— Ką?
— Nieko, nieko. Tik eik persi- 

rengt.
— Gerai. Sėskit. Ar dėtis trumpas 

ar ilgas kelnes?
Bandyk abidvi.
— Kaip?
— Eik tik rengtis!
Po kiek laiko jau buvom pakeliu j 

į 1958 m. IV Tautinės stovyklos apy
linkę, kur nutarėm susikurt lauželį 
ir padiskutuot problemas. Pakeliui 
sustojom prie maisto krautuvės.

— Ei, Rimai, ten yra vietos maši
nai pastatyt.

— Matau, matau.
— Neblogai įparkinai. Tik du kar

tus į jos mašiną atsimušei.
— Kokia mašiną?
— Pamiršk.
— Ar einam visi ar aš viens?
— Gal einam visi.
Tik įėję į supermarketą, kaip zet 

ir paklydom. Bet Zupė, vis budėda
mas, išsitraukė kompasą ir nuvedė 
mus prie šaldytuvo, kuris buvo pri
krautas dešrelių.

— Kiek paimt?
— Visiems po keturias.
— Pabandykim šitą Economy 

Pack.
— Ale rupūs miltai! Ką, tu apsi- 

gyvent ten nori?
— Tylėk. Zupe, suskaičiuok, kiek 

jų ten yra.
— Dvidešimt aštuonios...

— Ale rupūs miltai!
— Ei, Jako, eik surask bulkų ir 

muštardos.
— Pirkim duonos vietoj bulkų — 

pigiau.
— Dėl manęs.
— Ko gersim?
— Ale rupūs miltai! Dar klausia.
— Ei, Jako! Padėk tą kalakutą at

gal!
— Man nepatinka “hatdogzai”.
— Zupė esąs ekspertas sosiskų iš- 

kepimo. Patiks.
— Gal tik vištą tada?
— Niks.
— Kumpio?
— Tik eik duonos surast.
— Dešros?
— Užsiveršk diržą — pilvas ma

tosi.
— Oh?
Pagaliau vėl važiuojam. Prisipir

kom pakankamai dešrelių arkliui pa
šert. Pilni geros nuotaikos atsidūrėm

--AS TIK TAPAU KA MATAU...”
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prie laukų tarpais apsėtų medeliais. 
Nusižiūrėjom vieną vietelę ir pra
dėjom gabenti geroves į tą pusę.

— Ale rupūs miltai! Kur blanke-, 
tai?

— Matai, Rimai, sakiau, kad rei
kėjo pasiimti.

— Jo, jo. Dar ko gero užsimanysit 
ir matracų.

— Kodėl ne?
— Užsiversk diržą. Ei, Zupe, turi 

sosiskas?
— Turiu, tėvas. Gal einam, kur 

buvom praeitais metais?
— Dėl manęs.
Taip ir nusikapstėm per žoles prie 

seniai užgesusios laužavietės...
— Ką galvojat, chebra? Čia sė

dam?
— Ką! Ant šlapios žemės ir dar su 

trumpom kelnėm? Slogą gausiu!
— Ale rupūs miltai! Tu ir išlepin

tas kaip šliurė! Bet žinot, gal einam 
kitur. Čia labai neromantiška.

— Neromantiška! Tavo protas su
simaišė?

— Einam ten prie tų medelių.
— Ar jau ten romantiškiau?
— Matyt Algis įsimylėjęs. Cha, 

cha!
— Ale rupūs miltai! Tylėkit! Ne 

tą žodį panaudojau. OK? Ko jūs no
rit iš manęs?

— Vaje, vaje. Mea culpa, mea cul
pa, mea maxima culpa.

— Einam tenais.
Susikrovėm malkas į krūvą ne vi

sai panašią į laužą, bet turinčią po
tencialo degti. Malkos buvo sausos 
taip, kad atrodė turėtų užtekti vieno 
degtuko. Pabandžiau... Nusišypsojo 
laimė — laužas užsidegė.

— Ei, Zupe, kepk “hatdogzus”. Tik 
aš nenorių apdegintos.

— Algi, kaip tu savo nori?
— Ale rupūs miltai! Dar reikia 

nuspręsti kaip!
— Rimai?

Prie vėliavų.
G. Peniko nuotr.

— Aš noriu vieną galą apdegintą, 
o antrą pusiau žalią, bet karštą, ir 
viena pusė apdeginto galo turi būt 
karštesnė negu atvirkščia pusė pu
siau žalio galo.

— Ant kiek laipsnių nori vidurį?
— Ale rupūs miltai! Tik kepk!
Taip ir praėjo vakaras. Mūsų šau

nūs vyčiai diskutavo apie, šį ir tą tarp 
žodžių valgydami keptas dešreles. 
Nors jie nieko konkretaus nenu
sprendė, tačiau grįžo namo su pasi
tenkinimu, kad dar yra su kuo bro
liškai padurnavot, kad dar ta lieps
nelė neužgeso.

Rimkelis
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“ĮVAIRIŲ PAŽIŪRŲ STUDENTAI 
VIENIKIMĖS!”

Jau eilė metų kaip įvairių pažiūrų, skir
tingų korporacijų studentai dažnai svarsto 
visų lietuvių studentų vieningumo klausi
mą. Spaudoje užtinkame ne vieną ginčus 
keliantį straipsnį liečiantį veiklą atskirų 
korporacijų ir bendros Studentų Sąjungos. 
Ne vienas korporacijos ar L.S.S. skyriaus 
vadovas panaudojo šį klausimą sėkmingai 
užkišti spragą per susirinkimą. “Kas yra 
naudingiau, — veikla per atskiras korpo
racijas ar Studentų Sąjunga?” yra toks 
populiarus klausimas, kad į diskusijas pa
prastai įsijungia net ir tie kurie visuomet 
per paskaitas miega ir sapnuoja apie pa
silinksminimą po jų.

Negalima sakyti, kad šios visos kalbos 
taip ir liko šilto vėjo pūtimas. Galime ras
ti daug pavyzdžių kur šios kalbos iššaukė 
realių rezultatų: bendros studijų dienos, 
šokiai, programos kurioms atlikti korpora
cijos skolina savo geriausius talentus. Gal 
gražiausias pavyzdys šios visų ideologinių 
organizacijų, visų studentų norimos vie
nybės buvo akademikų studijų savaitė įvy
kusi rugpiūčio 9-16 dienomis, Dainavos 
Jaunimo stovykloje. Studijų savaitės ini
ciatoriai kaip tik norėjo, kad per šią sto
vyklą susieitų įvairių pažiūrų žmonės, ar
čiau susipažintų, pasikeistų idėjomis ir tuo 
pačiu geriau suprastų viens kitą.

Stovyklos rengimo komisijai ir progra
mos sudarymui vadovavo Rimas Šliažas. 
Sėkmingai komendanto pareigas ėjo J. Bui- 
kus. Į stovyklą susirinko apie 200 įvairaus 
plauko jaunųjų akademikų, o per savait
galį pridulkėjo tiek daug svečių, kad net 
Dainavos patalpose pritrūko vietos. Prog

rama buvo labai gerai paruošta. Paskaitų 
temos buvo įvairios, liečiančios meno, li
teratūros, socialinius ir politinius klausi
mus.

Malonu pažymėti, kad stovykloje gra
žiai užsirekomendavo ir mūsų filisteriai 
skautai. Paskaitininkų tarpe radome vi
siems akademikams pažįstamus vardus 
kaip: B. Vaškelis, kuris kalbėjo apie Mi
lašių ir Baltrušaitį, (paskaita bus atspaus
dinta M.V.) dr. I. Užgirienė — “Moder
naus kuribingumo sąvoka”; V. Kamantas 
— “Lietuvių Bendruomenė”. Iš visų pa
skaitų vykusių stovykloje daugiausia dis
kusijų susilaukė dr. I. Gražytės “Išeivių 
literatūros tematika”, šeštadienį politinės 
dienos simpoziume drauge su dr. Vardžiu, 
dr. J. Šmulkščiu, dalyvavo ir mūsų fil. dr. 
T. Remeikis.

Savaitės bėgyje vakarinės programos 
paprastai buvo atliekamos savom jėgom. 
Per savaitgalį, penktadienio vakare, prog
ramą atliko “Antrasis Kaimas”, šeštadie
nį, Nijolė Martynaitytė ir J. Kelečius pa
sirodė su Tennesee Williams “Kalbėk man 
kaip lietus” ir brolių Quintero “Saulėtas 
rytas”. Aktoriai buvo publikos labai šiltai 
priimti ir jų puiki vaidyba užsitarnavo vi
sų ovacijų. Malonu pažymėti, kad talentin
ga Nijolė yra irgi kilusi iš skautų akade
mikų eilių ir yra ėjusi Urbanos ASD pir
mininkės pareigas.

Nėra klausimo, kad studijų savaitę ga
lima tvirtai laikyti pasisekusia. Tai ne
reiškia, kad stovykloj nebuvo jokių ne
sklandumų. žmonės skirtingų galvosenų 
per savaitę nesuras bendro kelio. Betgi jie 
visi turėjo bendrą takelį, visi atvažiavo į 
stovyklą ne vien pabaliavoti, bet iš jos iš
sivežti ir kažką gilesnio.

rk
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AČIŪ ASS SUVAŽIAVIMO 
TALKININKAMS IR RĖMĖJAMS

Š. m. liepos mėn. 4-5 d. Jonyno vasar
vietėj, Chesterton, Ind. įvyko akademinio 
Skautų Sąjūdžio suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 80 narių iš įvairių ASD, 
Korp! Vytis ir FSS skyrių. Į suvažiavimą 
atvyko iš tolimo Bostono ASS Vadijos pir
mininkas fil. A. Treinys ir ASD Centro 
Valdybos pirmininkė t.n. Audronė Kubiliū- 
tė. Suvažiavimas buvo sėkmingas ir dėl to 
didelė padėka tenka jo organizatoriams 
bei jų talkininkams. Posėdžius sumaniai 
ir darbingai pravedė Iii. Vytautas Germa
nas kaip prezidiumo pirmininkas. Jam tal
kininkavo t.n. Audronė Kubiliūtė kaip vi- 
ce-pirmininkė ir t.n. Virginija Matekūnai- 
tė su t.n. Danguole Markutė kaip sekreto
rės. Suvažiavimo Rezoliucijos Komisija, 
kurią sudarė fil. Aldona. Avižienytė, fil. 
Kęstutis Jėčius ir senj. Saulius Grėbliūnas, 
darbščiai reziumavo darbus nutarimų for
ma. Pagrindiniai simpoziumo paskaitinin
kai buvo fil. Dalė Tallat-Kelpšaitė, fil. Al
gis Šenbergas ir senj. Saulius Grėbliūnas. 
Jie suvažiavimo dalyviams davė daug ver
tingų minčių, sukėlusių gyvų diskusijų. 
Mūsų gabūs fotografai fil. Gerimantas Pe- 
nikas ir senj. Jonas Tamulaitis, nors ne
galėjo dalyvauti suvažiavime, bet prisidė
jo prie suvažiavimo paįvairinimo, atsiųs
dami nuotraukas parodai. Prie registraci
jos stalo ir svečių priėmimo nuširdžiai dir
bo t.n. Dana Krikščiūnaitė, t.n. Aušra 
Druskytė ii’ t.n. Birutė Koncytė.

Suvažiavimui vieta buvo parinkta labai 
patogi. Patogios ir erdvios salės posė
džiams, o vakare šokiams, aplinkui didelis 
sodas laužams ir poilsiui, čia pat namukai 
nakvynei. Be to, pasitaikiusiomis karšto
mis dienomis buvo tikra atgaiva kieme esąs 
didelis maudymosi baseinas, šeimininko p. 
Jonyno nuoširdi kooperacija padėjo ren
gėjams sklandžiai sutvarkyti ūkinius rei
kalus. Už suvažiavimo vietos pasirūpini
mą padėka priklauso fil. dr. A. Machertui.

Suvažiavimui daug orumo suteikė da
lyvavimas tokių akademikų skautų veiklo
je pasižymėjusių filisterių, kaip dr. M. 
Budrienė, J. Dainauskas, E. Korzonas, B. 
Kviklys, A. Vilkas ir kt. Jie savo pozity
viomis mintimis labai daug prisidėjo prie 
suvažiavimo uždavinių įvykdymo.

D. M.

“Skautu Aido” redaktorius v.s. Antanas 
Saulaitis.

G. Peniko nuotr.
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BOSTONE
♦ T.n. Birutė Banaitytė š. m. birželio 

mėn. Northeastern universitete įsigijo ba
kalauro laipsnį. Birutė eina pirmininkės 
pavaduotojos ir kandidačių globėjos parei
gas ASD Centro Valdyboje.

♦ T.n. Aldona Biknaitytė-Venckienė š. 
m. birželio mėn. baigė gailestingos sesers 
kursą Boston College ir su savo vyrų fil. 
inž. Laimiu Venckum persikėlė gyventi į 
Kaliforniją. Aldona iki šiol ėjo ASD CV 
iždininkės pareigas. Jai išvykus, pareigas 
perėmė t.n. Danutė Venckutė.

♦ T.n. Audronė Kubiliūtė, ASD CV pir
mininkė, š. m. birželio mėn. Northeastern 
universitete įsigijo bakalauro laipsnį ma
tematikoje.

♦ Fil. Roma Razvadauskaitė rugpjūčio 
15 d. išteka už fil. Vinco Šnipo.

LOS ANGELES

♦ Fil. Povilas Abelkis 1964 m. birželio 
mėn. įsigijo Master of Science in Aero
space Engineering laipsnį University of 
Southern California.

♦ A.S.D. ir Korp! Vytis stovyklavo lie
pos 4-tos savaitgalį prie Lake Arrowhead. 
Stovyklai vadovavo senj. Saulius Naujo
kaitis ir senj. Albinas šeškas. Dalyvavo 
maždaug 30 akademikų, kurie ne vien tik 
linksminosi prie ežero ir laužo, bet taip 
pat rimtesnėje nuotaikoje išklausė fil. M. 
Naujokaičio paskaitą apie buv. Lietuvos 
prezidentą Antaną Smetoną.

♦ Skyrius džiaugiasi savo vis didėjan
čiu skaičiumi. T.n. Aldona Biknaitytė- 
Venckiene, birželio 20 d. ištekėjusi už senj. 
Laimio Venckaus persikėlė į Los Angeles 
gyventi. Taip pat, Rima Rozenblataitė bu
vo priimta kandidate A.S.D. tikrųjų narių 
sueigoje.

CHICAGOJE

♦ ASD ii- Korp! Vytis skyriai š. m. 
birželio mėn. 6 - 7 d. suruošė iškylą į Wis
consin Dells. Dalyvavo kartu su svečiais 
apie dvidešimt asmenų. Dienos buvo pra
leistos iškylaujant gamtoje, ar plaukiojant 
su “canoes”, vakarai vyko prie laužo. Dė
ka senj. Bubliui, iškylautojai gavo nemo
kamai laivelius, o akademikės skautės ga
lėjo nakvoti p. Gus Nivard vasarvietėj ir
gi nemokamai. Korp Į Vyties akademikai 
nakvojo po atviru dangum — skautiškai.

♦ ASS skyriaus narių dalis, fil. A. Vil
ko suorganizuoti, liepos mėn. 11-12 d. ap
lankė stovyklaujančius tris Chicagos skau
tų ir skaučių tuntus Custer, Mich, vieto
vėje. Jie nuvežė tris dovanas — taures, 
stovykloje pasižymėjusiems skiltininkams. 
Šis apsilankymas yra vienas iš pastangų 
pagyvinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp 
trijų LSS šakų: ASS, Seserijos ir Brolijos.

♦ ASS Čikagos skyrius taria didelį LA
BAS t. n. Audronei Kubiliūtei, ASD cent
ro valdybos pirmininkei, atvykusiai iš Bos
tono į Čikagą apsigyventi ilgesniam laikui. 
Jai linkime sėkmingai įsikurti.

♦ Čikagos akademikai šią vasarą turė
jo progos dalyvauti eilėje šaunių vestuvių. 
Šeimas sukūrusius kanadietę t. n. Jūratę 
(Dailydaitę) ir senj. Joną Tamulaičius, t. 
n. Stefą (Krasauskaitę) ir Povilą Saka
lauskus, fil. Vidą (Tamošiūnaitę) ir senj. 
Šarūną Rimkus ir fil. Dalę (Koklytę) ir 
Algį Lukus sveikiname ir linkime daug 
laimės.

TRUMPAI IŠ VISUR
Šį numerį spausdinant, netoli New Yor- 

ko vyksta 1964 m. ASS stovykla. Ji yra ju
biliejinė minint 40 m. nuo pirmojo studen- 
tiško-skautiško vieneto įsisteigimo Lietu
vos u-te. Stovyklos dienotvarkėje yra su
planuotos sekančios temos:

a. Pirmieji Akademikai — šių dienų 
kelrodžiai.

b. 40 m. ASS veikla Lietuvoje ir Ame
rikoje.

c. Akademikų skautų politinis sąmo
ningumas.

d. Ryšys tarp akademikų skautų ir 
skautų vyčių.

e. Kaip ASS organizacija turi veikti ir 
dirbti, kokia ji turėtų būti, kaip ji 
galėtų užmegzti ryšius su kitais.

f. Akademinis jaunimas ir religija.
g. Darbai Lietuvos laisvinimo kovoje.
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A. S. S. SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO 
LIEPOS MĖN. 4-5 DD., 1964 M., 

JONYNO VASARVIETĖJ, 
CHESTERTON, INDIANA 
REZOLIUCIJOS

1. Suvažiavimas pageidauja artimesnio 
rajoninio veiklos koordinavimo Lietuvių 
Skautų Sąjungos vienetų tarpe.

2. Suvažiavimas skatina suaktyvinti 
rajoninių A.S.S. sąskridžių studijų dienų 
ir minėjimų rengimą.

3. Suvažiavimas sveikina mūsų narių 
aktyvų įsijungimą į lietuviškų kultūrinių 
bei visuomeninių organizacijų veiklą.

4. Suvažiavimas pritaria LITU ANUS 
Fundacijai ir skatina visus A.S.S. filiste
rius tapti Fundacijos nariais.

5. Suvažiavimas džiaugiasi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės mintimi suruošti

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.
6. Suvažiavimas sveikina F.S.S. valdy

bos pasiryžimą kuo greičiausiu laiku iš
leisti junjorų ir kandidačių paruošiamųjų 
programų konspektą.

7. Siūloma, kad A.S.S. Centro Valdyba 
dėtų pastangų suorganizuoti buvusių A.S. 
S. pirmininkų patariamąją grupę.

8. Suvažiavimas nuoširdžiai dėkoja vi
sam “Mūsų Vyčio” kolektyvui už jų įdeda
mą darbą.

9. Suvažiavimas taip pat dėkoja Vydū
no Šalpos Fondo administratoriui ir direk
toriams.

10. Suvažiavimas reiškia padėką A.S.S. 
Vadijai, F.S.S. Centro Valdybai, A.S.D. ir 
Korp! Vytis valdybom už jų įdėtą darbą.

11. Suvažiavimas taip pat dėkoja šio 
suvažiavimo rengėjams ir talkininkams.

Suvažiavimo Rezoliucijų. Komisija

Dr. D. Kesiūnaitė Cleve- 
lando skaučių tarpe 1953 
m.

V. Bacevičiaus nuotr.
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KECAKTOEIAUS1
PuSLAEIE

MIELI SKAITYTOJAI

♦ Su šiuo numeriu yra ypatingai ma
lonu pristatyti trejetą naujų MV darbuo
tojų. Į redakcinį kolektyvą įeina Gražina 
Siliūnienė ir Ramūnė Kviklytė, o meninė 
priežiūra rūpinsis Valentinas Ramonis.

Ps. Gražina Anysaitė-Siliūmienė, akty
vi skautė, gyvendama Kanadoje vadovavo 
jūrų skaučių “Vandenės” laivui, o Čika
goje priklausė Korp! Gintarui. Pradinę 
mokyklą pradėjusi Lietuvoje, gimnazijon 
stojo ir baigė jau Kanadoje. Atvykusi Či
kagon, Roosevelt u-te baigė istoriją ir Ro
sary College, River Forest, Ill. bibliotekos 
mokslus. Šiuo metu veda knygų apmainy- 
mo su RusųMokslų Akademija programą 
Midwest Interlibrary Centre ir ruošia te
zę antram magistro laipsniui iš vokiečių 
literatūros. MV kolektyve Gražina tiesio
giniai rūpinsis planuojamo tautosakos sky
riaus vedimu ir, drauge su Dale Koklyte - 
Lukiene, tvarkys knygų ir žurnalų apžval
gos skyrių.

T.n. Ramūnė yra trečias Kviklių šeimos 
narys, artimai susirišęs su M V darbu. Jau
niesiems akademikams ji gerai pažįstama 
iš aktyvios veiklos skaučių, ASD, o ypač 
Urbanos skyriaus eilėse. Ji šį pavasarį bai
gė Illinois u-tą gaudamas bakalauro laips
nį socialogijoje. Pradžios mokyklą Ramūnė 
jau pradėjo tremtinių stovykloje Vokieti
joje, o Čikagoje pradėjo ir baigė Maria 
gimnaziją. Studijuodama Urbanoje ėjo A- 
SD skyriaus pirm, pareigas. Kolektyvo 
gretose ji rūpinsis kronikos telkimu ir 
paruošimu.

Valentinas Ramonius sutiko atlikti M V 
meninę priežiūrą. Jis yra Čikagos Korp! 
Vytis skyriaus narys, anksčiau gyvenęs 
Venecueloje, kur baigė meno mokyklą, šiuo 
metu dirba meno srityje ir gilina studijas 
Čikagos Meno Institute.

Šia proga reiškiu nuoširdžią padėką 
Rimvydui Cinkai už ilgametę talką MV 
darbe.

♦ Pranešame, kad pradedant sekančiu 
numeriu yra planuojama įsteigti .sistemin
gą lietuviškų knygų ir žurnalų apžvalgos 
skyrelį, kuriame bus paminima kiek gali
ma didesnė dalis naujų letuviškų knygų 
ir žurnalų, duodant trumpą turinio ap
žvalgą ir įvertinimą. Kadangi pastaruoju 
metu išeina vis didesnis skaičius lietuviškų 
leidinių, kuriuos pavieniems asmenims yra 
beveik neįmanoma perskaityti, MV redak
cija tikisi tokiu būdu suteikti savo skai
tytojams progos susipažinti su kuo dides
ne dalimi vertingesnių naujų leidinių. Re
dakcinio kolektyvo nariai laikais nuo laiko 
pažymėjimui atrinks ir anksčiau spaus
dintas knygas, pvz., yra planuojama ap
tarti, kaip atskiras grupes, anglų kalba iš
ėjusias knygas, poezijos ir dramos leidi
nius, istorinio pobūdžio veikalus ir pn. 
Ypatingo dėmesio susilaukusios knygos 
bus, kaip ir anksčiau, recenzuojamos atski
rais straipsniais. Redakcinio kolektyvo na
riams nebus įmanoma patiems įsigyti visus 
naujus leidinius, tai knygų autoriai ir lei
dėjai, kurie yra suinteresuoti, kad jų lei
diniai būtų paminėti, šiuomi prašomi re
dakcijai juos prisiųsti. Naujojo skyriaus 
pasisekimas, be abejo, didele dalimi pri
klausys nuo autorių bei leidėjų bendradar
biavimo.

♦ M V redakcija yra nutarusi įsteigti 
Lietuviškos tautosakos skyrių, kuriame bus 
spausdinamos lietuviškos pasakos, papro
čiai, mįsles bei patarlės ir k. t. Planuoja
ma šitą medžiagą didele dalimi perspaus
dinti iš Lietuvoje išleistų ir šiuo metu sun
kiai prieinamų tautosakos rinkinių. Be to, 
bus dedamos visos pastangos talpinti in
terpretacinių ir apžvalginių straipsnių iš 
šios srities specialistų.

Redakcijos žiniomis, šiuo metu nė vie
nas lietuviškas žurnalas panašaus skyriaus 
neturi ir tautosakinė medžiaga randama
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tik keliuose atskiruose leidiniuose arba yra 
išsklaidžiota pavieniuose žurnaluose ir 
laikraščiuose. Tikimasi, kad toks skyrius 
bus įdomus ir naudingas ne tik skautų va
dovams, bet kiekvienam lietuviui studen
tui, kuriam bus duodama progos susipa
žinti su tautosakos reikšme ir paskirtimi 
bendrai, ir mūsų tautosaka specifiškai. Pa
siūlymai ir pasisakymai iš skaitytojų pu
sės redakcijos mielai laukiami.

♦ Didelė padėka tenka žemiau išvardin
tiems M V rėmėjams: garbės prenumerato
rius — kun. A. Perkumas, aukotojai: J. 
Kolupailienė ir V. Kamantas.

♦ Sveikiname kolektyvo narius Dalę 
Koklytę ir Jonų Tamulaitį šią vasarą su
kūrusius šeimas. Dalė ištekėjo už Algio 
Luko, o Jonas vedė Jūratę Dailydaitę.

Jiems linkime daug laimės.
Redaktorius

ATSIŲSTA PAMINĖTI

♦ ŽURNALAI:

AIDAI. 1964 m. Nr. 6(171). Mėnesinis 
kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Pranciš
konai. Red. A. Vaičiulaitis. Šis numeris 
iliustruotas dail. A. Valeškos ir jo studijos 
dailininkų darbų nuotraukomis. Straips
niai: dr. J. Girnius — “Naujųjų amžių su
pasaulėjimo baimė ir krikščioniškos lais
vės atsakomybė”; V. Mačiūnas — “Pluoš
tas dokumentų apie Antaną Strazdą” (pa
baiga); išsami Vlado Jakubėno kritika 
apie Čikagos lietuvių operos “Toscos” 
premjerą. Knygų ir žurnalų skyriuje dr. 
J. Grinius aptaria Kralikausko istorinius 
romanus. Ištrauka iš Nykos-Nyliūno ver
timo “Hamleto”.

LAIŠKAI LIETUVIAMS. 1964. Nr. 6. 
Religinės ir tautinės kultūros mėnesinis 
žurnalas. Tėvų Jėzuitų leidinys. Red. K. 
Trimakas. Pažymėtinas skoningas dail. A. 
Kurausko viršelis bei vinjetes ir A. Kezio, 
S.J. fotografijos. Šis numeris yra ypatin
gai reokmenduojamas studentams, nes ja
me yra atspausdintas įdomus ir gal kon
troversinis Aušrelės Skirmuntaitės straips
nis apie jaunąją lietuvių studentų kartą ir 
jos santykius su lietuviškumu. Autorė drą
siai apibūdina savąją kartą kaip pasime
tusią šio amžiaus bejėgiškumo jausme ir 
nepasižyminčią noru “maištauti” ir bend
rai “užsiangažuoti” bet kokiam veikimui. 
Laišku Lietuviams redakcija tikisi atsi
šaukimų iš savo skaitytojų. (Ir Mūsų Vy
čio redakcija laukia pasisakimų iš skautų 
akademikų pusės).

LIETUVIŲ DIENOS. — (Lithuanian 
Days) 1964. Nr. 5 (144). Šis anglų ir lie
tuvių kalba leidžiamas žurnalas yra, kaip 
ir visados, gausiai iliustruotas. Numeris 
pasižymi tuo, kad jame yra pristatomi du 
jaunosios kartos atstovai — rašytojas 
Aleksandras Napoleonas Dičpetris (su sa

vo novele “Galvų medžioklė”) ir jaunas 
kylantis mūzikas-kompozitorius Darius La
pinskas. Įdomios nuotraukos V. Kasiulio 
paskutinių darbų.

MARGUTIS. 1964. Nr. 6. Red. A. 
Mackus. Šis numeris yra iliustruotas dail. 
Telesforo Valiaus darbais. Ilona Gražytė 
recenzuoja Kazio Rradūno premijuotą poe
zijos knygą “Sidabrinės Kamanos”; pasi
kalbėjimas su Vladu Jakubėnu apie mūsų 
muzikos gyvenimo praeitį ir dąbartį; teat
rinių klausimų anketos pabaiga ir vienas 
A. N. Dišpetrio eilėraštis. Vedamajame 
aštriai kritikuojamas Tabor Farmoje įvy
kęs spaudos suvažiavimas. Margutis pasi
žymi patrauklia išvaizda, drąsia kritika, 
aktualia tematika ir ryškėjančia ideologi- 
niai-partine kryptimi.

♦ KNYGOS
Stasys Žilys. GYVENIMO ŠALTINIAI.
Viršelis ir piešiniai autoriaus; nuotrau

kos A. Kezio, SJ. Išleido kunigai: P. Dzie- 
goraitis, F. Kireilis, J. Pakalniškis, V. Pik
turna ir V. širka jų 25 metų kunigystės 
proga. 350 psl. Atspaude Immaculata, Put
nam, Conn. $3.00.

Knygos tikslas: išmokyti žvelgti į sa
kramentus kaip j pašventinančius Kristaus 
veiksmus, vykstančius bažnyčioje ir per 
bažnyčią.”

Kun. Stasio Ylos MODERNI MER
GAITĖ. Iliustracijos N. Vedegytės-Palu- 
binskienės. Spausdino Immaculata Press, 
Putnam, Conn. Kaina $2.50.

Knyga skirta mergaitėm 12 -19 metų 
ribose. Gyvai nagrinėjamos problemos, su 
kuriom susiduria bręstanti mergaitės as
menybė. Knyga dvelkia religingumu ir 
daugelio problemų atsakymai duodami šio 
religingumo įtakoje. Galutinai peršasi iš
vada, kad knyga, nors skirta jaunai mer
gaitei, žymiai pozityvesnį atgarsį ras tėvų 
tarpe.
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Viršelis: Valentino R amonio 90W m.
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