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JAUNOSIOS KARTOS VADOVĖS PROBLEMOS
Gailutė Mariūnaitė

Lietuvoje skautybė turėjo savąją vagą, kurią vadovės sekė ištvermiai
ir skautybės būdas nesuteikė per didelių problemų.
Kai lietuviai susibūrė Vokietijos ir kitų Europos kraštų lageriuose,
jie tęsė tikrą lietuvišką gyvenimą savo uždaruose getuose. Šiose sąlygose
skautybės organizacija ėjo ta pačia vaga, kaip ir praeityje. Per dvidešimt
metų tremties išaugo kelios kartos, kurios vis daugiau yra paveikiamos
svetimos aplinkos. Dabar jau stovime kelių srovių kryžkelėje, sukurtų šios
naujos aplinkos ir jaunųjų kartų. Ši padėtis ir yra pagrindas jaunosios
vadovės problemų.
Kas dešimtmetį matome kitaveidį jaunimą. Šis jaunimas ne bloges
nis, ne geresnis už praeitąjį, tik skirtingas. Tad ir būdas jį pasiekti turi
būti kitoks.
Viena iš problemų, kuri slegia jaunąją vadovę, yra konfliktas tarp
josios ir vyresniosios vadovės. Dažnai vyresnioji vadovė sukelia jauno
sios antagonizmą kreipdamasi su žodžiu aš, vietoj mes tą galime geriau
nuveikti. Tas neatkreipimas dėmesio į jaunosios nuomonę užgniaužia jos
iniciatyvą. Vyresnė vadovė dažnai remiasi kariška diktatūra. Ji pasirenka
per jaunas sekėjas, kurios dar nesubrandinę savo įsitikinimų, nepajėgia
pareikšti savo nuomonės ir aklai seka jų nurodymus. Ar šitokia indoktrinacija atsiekia skautybės vadovių ugdymo tikslą?
Vyresnioji vadovė dažnai nebando ar nesugeba įsigilinti į jaunųjų dva
sią. Ji žiūrėdama iš savo taško, neįstengia pastebėti, ko jaunimas geidžia.
Šis nuomonių ir norų skirtumas žlugdo veikimą. Pavyzdžiui, laikymasis
griežtų taisyklių gal ir nelabai atitinkamomis sąlygomis, eilinėje sueigo
je reikalavimas raportų, rikiuočių ir dėvėjimas pilnos uniformos. Paimant
konkrečią padėtį, kaip visi žinome, šeštadieniais skautės eina į lituanisti
nę mokyklą, po kurios susimeta sueigai. Tokiu laiku reikalauti, kad mer
gaitė pasirodytų pilnoje uniformoje, yra labai nepraktiška. Žaidžiant per
pertraukas mokykloje ir per sueigą ji dažnai susipurvina, ir tada unifor
ma netinka dėvėti sekančios dienos iškilmingoje sueigoje.
LIETUVOS
N A C'ON A LINE
A1 MAŽVYDO
B IB’ IOTEKA ‘
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Žiūrint į kitą situaciją, pažvelkime į vyresnių vadovių rengiamus šo
kius bei pasilinksminimus. Vyr. vadovės dažnai protestuoja, kad būtų
grojamos modernių šokių plokštelės, kaip pvz. “twist”, “bird”, “monkey”
ir tt. Ar iš tikrųjų turime teisės drausti tai, ką leidžia ir toleruoja net
katalikiškos mokyklos? O jaunimui šokis yra labai svarbu.
Visi keliai vada į Romą, bet reikia pasirinkti geriausią. Taip pat ir
skautybėje reikia surasti naujausią patraukliausią formą. Ši forma
nekeičia esmės, pvz. Katalikų Bažnyčioje garbinimas Viešpaties keičia sa
vo ilgametę formą, kad naujasis būdas tiksliau ir greičiau atsiektų savo
tikslą, būtent suprantamą pažinimą ir garbinimą Dievo. Dabartiniu metu
Ecumeninė taryba nagrinėja problemas liturgijoje, šeimos gyvenime, vals
tybiniuose santykiuos ir tt.
Gamtos moksle įstatymai yra atsiekiami po intensyvios tikrinimo, aiš
kinimo ir vėl tikrinimo procedūros, kol neranda nė vienos išimties su to
laiko turimais instrumentais.Su progresu instrumentai ir metodai tisklėja, tuo duodama progos vėl tiksliau nagrinėti gamtos įstatymą. Jei ran
dama išimtis, reikia naujos taisyklės, kuri ir tą išimtį apimtų.
Pažvelgiant atgal ir žiūrint Į architektūros senienas, kurios gal žavi
savo grožiu, bet jau nėra gyvenimui naudingos. Todėl modernūs architek
tai stato pastatus, kurie ne tik gražūs, bet ir naudingi.
Jeigu tokios pragrindinės gyvenimo vertybės keičia formą pagal žmo
gaus pažangos reikalavimus, nepakeitusios absoliutinės esmės, tai argi mes,
dirbdamos su gyviausiu objektu, būtent — jaunu žmogumi, neturėtume
taip pat atsižvelgti į aplinką? Juk stovėjimas yra ėjimas atgal.
Vadovės dažnai pasimeta kryžkelėje, kada susiduria tarp savo autori
teto išlaikymo ir kitų, kad ir jaunesnių veržlių asmenybių. Geras moky
tojas visada pripažins, kad neturi atsakymo į visus klausimus, taip ir ener
ginga, gera vyresnė vadovė ne visada turėtų norėti pravesti savo vienos
projektus.
Mano supratimu, vadovavimas turėtų vykti ne absoliutaus autoriteto
būdu, bet damokratiškos talkos ir bendradarbiavimo metodu. Tai nereiš
kia, kad nereikia tuntininkės, draugininkės, skiltininkės, nes visada reika
linga žmogus, kuris koordinuoja veiklą, bet jos turėtų išeiti iš pagrindinio
skautiško principo būti daugiau vyresne sese, negu viršininke.
Kalbant apie prisiderinimą prie laiko sąlygų, yra svarbu atsiminti, kad
jaunosios kartos vadovės beveik visos turi svarbių įsipareigojimų savo
mokslo įstaigai arba pasirinktai profesijai. Todėl yra labai svarbu, kad vy
resnės vadovės tuos įsipareigojimus vertintų. Šiuo būdu bus palengvintas
jaunosios vadovės organizacinis darbas ir keliamas jos autoritetas.
Yra tam tikras kritiškas jauno žmogaus periodas, kuriame jis jaučia
pareigą ir norą dirbti tai organizacijai, kuri jį augino, bet taip pat vilio
ja atrastos įvairios plotmės gyvenimo. Jei vyresnės pajėgtų šitą suprasti
ir dovanoti tipingus gyvenimo trūkumus, tai tam periodui praėjus, neat
stumtas jaunas žmogus sugrįš ir pasiliks aktyvus. Ir taip pat, kai praeis
tokios problemos kaip flirtas, šeimos sukūrimas ar pažengimas savo pro
fesijoje, jis jau pradės atiduoti skauytbei daug daugiau negu dabar.
Ypatingai sunki jaunosios vadovės problema, kad jomis privačiai ir
viešai nepasitikėjimą jaučia dalis skaučių tėvų. Turėtų būti vyresnės va160
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Brolių gretos 196'4 m. “Panemunės” stovykloje.

G. Peniko nuotr.

dovės pareiga kiekviena proga kelti jaunosios vadovės autoritetą ir savo
veiksmais bei pasitikėjimu įrodyti šitą neigiamų faktų šaltinį.
Tegul neatrodo, kad aš norėjau tiktai negerumų vyresnių vadovių tar
pe ieškoti, nes kasgi pagaliau mane skautiškai išauklėjo ir kasgi manyje
kursto noro dirbti skautišką darbą. Ką šioje srityje išmokau — išmokau iš
vyresniųjų. Jei rtiano nuomonė dėl formos ar metodų skiriasi, tai vistiek
iki šiol didžiausią darbo dalį nešė jos.
O tikrai gal dar nepriaugome prie to, kad turėtume pakankamai drą
sos ir ištvermės atsistoti jų vietoje. O jaunosios vadovės dar ne visai nu
sistovėjusio charakterio, turi nemaža ydų ir trūkumų, kuriuos laikas iš
lygins ir su amžium pasikeis bei tobulės
Tik pripažinkit mums tą nenuginčijamą faktą, kad mes augusios ir
brendusios jau esame šitos aplinkos dalis, pažįstame naujausią kartą ir jos
problemas. O norėdamos tęsti Dievo, tėvynės ir artimo tarnybos idėją, tu
rime teisę ir pareigą ieškoti naujų kelių ir būti pripažintom galvojančiom
ir pilnateisėm narėm.
Kad galėčiau trumpai savo mintis išreikšti, aš noriu priminti jauno
poeto Mačernio žodžius:
Bet tu žinai: Šventa Judėjimo ugnis
Sutirpdžius formą seną,
Naujam pavasary atgis.
161
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ŠIŲ DIENŲ LIETUVIS STUDENTAS
Antanas Saulaitis, S. J.

Pažvelgus į lietuvio studento bendresni ir organizuotesni veidą, tiktų
pavartoti mikroskopą ir pažiūrėti į patį lietuvį studentą-studentę kaipo as
menį. Kaip įvertinu visą mane liečiančią tikrovę, kaip studento akiratis
įtakoja jo veiklą, kaip ir kuria kryptimi plečiasi Amerikoje užaugusio stu
dento pasaulėžiūra? Kokiems dalykams, asmenims ir idėjoms atviras į sa
ve ir kaip jis išreiškia save kitiems, ypatingai lietuvių studentų bendruo
menėje? Kokios jį varžančios aplinkybės? Ar iš tikrųjų visos asmeninės
galimybės išbandytos jo gyvenime? Ir kadangi Studentų sąjunga kaip tik
iš mūsų susideda, teks atitinkamai ir apie sąjungą šių dienų diskusijose
prasitarti.
Spaudoje ir besiruošiant šiai suvažiavimo temai aptarti, pakankamai
buvo apibrėžti, nors išoriai ir daugiau techniškai, lietuvio studento bruo
žai: jis ar ji 18-20 metų amžiaus, gimęs, sakysime, po karo Vokietijoje ar
kitur, net anų kraštų neatsimenąs, visą mokslą ir universiteto dalį išėjęs
Amerikoje, numatęs savo asmeninę ateitį daugiau surišti su gyvenamuoju
kraštu, to krašto galimybėmis bei vertybių sistema. Manau, kad ši karta
tam tikrais atžvilgiais bręsta daug greičiau (ypatingai jautrumu kitiems),
o čia ir glūdi viltis ateičiai. Ši karta neturėjo progos išgyventi lietuviškesnio gyvenimo (šalia šeimos) plačiau negu vasarinėje stovykloje ar dides
nėje lietuvių kolonijoje. Tai reiškia — jau “polagerinė” karta, kuri pradeda
ir dainų nemokėti, daugiau angliškai kalbėtis, ir tuo būdu paralyžuoja stu
dentų veiklą, t. y. net socialinę veiklą. Ar iš tikrųjų “lietuviais esame mes
gimę, lietuviais norime ir būt”?
Jeigu lietuvis studentas nuo kito studento skiriasi daugiausia daik
tavardžiu “lietuvis”, “lietuvė”, tai tuo atveju tautybė yra asmens ir asme
nybės vienas dominuojančių bruožų. Kai ši tautinė motyvacija veikia,
dažnai sujuda visas asmuo ir didelė jo gyvenimo, minčių, vidinių įtampų
dalis: ar esu lietuvis? ar apsimoka stengtis lietuviškai kalbėti vien tik
dėl to, kad to mama ar organizacijos pareigūnas reikalauja? Gal Lietuva
tikrai nekokia rizika ir nesmagu man su tuo reikalu susirišti? Panašiai
tautybę pergyvena kitataučiai Afrikos, Azijos ir Europos studentai, lanką
Amerikos universitetus. Kaikurios šio pašnekesio pastabos paimtos iš ULCA
1960 m. studijos, kurioje dalyvavo ir keli Pabaltijo studentai. Todėl pir
masis dėmesys kreipiamas ir šiame suvažiavime į tautinį klausimą, į tauti
nių idėjų bei minčių pasaulį ir kaip šios mintys surištos su studento tapi
mu sąmoninga, pilnutine, gyva asmenybe, kaip tautybė atsiliepia į manąjį
aš, į manajį kas aš esu. Norėčiau tad piminėti nors trumpai kelis sunku
mus tautybės klausimu. Tikiuosi, kad pasistengsime diskusijose visai atvi162
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rai pasisakyti ir prieš išvedžiodami įsijungti į naujesnę, jaunesnę ir vis
atsinaujinančią Lietuvių Studentų Sąjungos ateitį.
Sentimentalumas ir asmens teisės

“Vyresnioji”, t.y. Lietuvoje užaugusi karta, neretai, apibudinama: su
sirenka kartą ar du per metus vis mažėjančiame minėjime graudžiai pri
siminti belaisvės Lietuvos. Kiek man teko pastebėti, jaunieji įžiūri čia
sentimentalizmo arba jausminio gyvenimo praeities atmintyje, ir mums,
arba bent man, tai suprantama; nežiūrint to, klaiku ir svetima. Jauti kaž
kokią trauką ar neaiškią pareigą, o visvien keista ir neįprasta klausytis,
kaip neseniai kalbėjo kariuomenės minėjime, kad Algirdas tris kart beldė
si kardu Maskvos vartuosna, o kad Napoleonas 450 metų vėliau net Mask
vos nesušalęs nepasiekė, kad savanoriai narsiai kovojo pirmojo karo mai
šatyje, jau beveik prieš dvi kartas. Net partizano-miško brolio paveikslas
tampa abstrakti tragedija, nerealiai į pralaimėjimo rėmus įdėta. Tampa
nerealūs faktai, kad tarptautiniame studentų suvažiavime (pereitame (43)
Studentų Gairių numeryje rašyta), kur mūsų duomens apie studentus Lie
tuvoje tesiekė 1945 ar 1960 metus, o ne šią dieną ir ne ateities. Šalia senti
mentalizmo tėvynės atžvilgiu įžiūrimas kartais noras atgauti Lietuvoje
prarastą materialinį ar politinį turtą, kurio mes asmeniškai neturėjome.
Lieka mums ieškoti aiškaus, tikro, savito kelio.
Ar vyresniosios kartos laikysena Lietuvos atžvilgiu ribojasi jausmu
ir atmintimi, sunku pasakyti. Jeigu taip būtų, padėtų tik greičiau visą rei
kalą užmiršti. Dažnai nostalgiją aštriausiai jaučia tie, kurie neatšaukiaYnai
nutarė savo likimą kitame krašte išgyventi, ir kurių pagrindinis domesys
yra surištas su naujuoju kraštu... Pats šalutinės kultūros (subculture)
įsteigimas įgalina juos tėvynę dar lengviau pamiršti.”1
Viena aišku, jeigu iš viso kas nors jaučia ryšį su lietuvių tauta, sen
timentalumas nėra jokie pamatai tam ryšiui išaiškinti ar įgyvendinti.
Berželiai, gegutės ir baravykai nepadeda man šaltai išaiškinti komunizmo
esmės, arba drįsti išmokti nors šį tą apie lietuvių kultūrą, arba nebijoti
būti ir būti laikomu lietuviu amerikiečių studentų tarpe. Man atrodo, kad
studentas būtų nuasmenėjęs, jeigu jis neįžiūrėtų tautų klausimu asmens
vaidmens, kad betkokia pagarba ir ryšys su tauta turi būti pagrįstas pa
garba asmeniui: lietuviui asmeniui, kuris yra visai savitas savo ypatybė
mis, kurių niekas kitas neturi, labai gražiai atspindi Viešpaties gyvybę,
krikščioniškai pasakius, šv. Trejybės gyvenimą, kuris yra ne kas kitas,
kaip asmenų santykis. Tautos vertė yra jos narių asmenų ir tų asmenų,
mūsų ir kitų, santykių vertė, ypatingai šeimos, kuri yra pagrindinė ir mie
liausia tautos bendruomenė.
Antikomunizmas ir visuotinė laisvė

Toliau, ar nepopuliaru šiuo metu kelti smarkų antikomunistinį balsą
ir griežtai reikalauti laisvinimo, suprantamo tiesiogine prasme, laisvinimo,
kuris, kaip bijota 1956 m. Vengrijoje, pradėtų atominį karą ir baugtųsi
naujuoju akmens amžiumi? Kiek pastebėjau, o gal paskutinieji rinkimai
tai patvirtino, tokia knyga kaip None Dare Call It Treason platesnėje Ame163
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New Yorko akademikai skautai įteikia tėvų pranciškonų, atstovui 1,000 dol. auką New
Yorko lietuvių kultūros namų statybai. Iš k. į d.: Vladas Bileris, Jūratė Kleizaitė,
ASD pirm. Audronė Senkutė, “Darbininko” administratorius tėvas Petras Baniūnas,
Saulius Navasaitis, Korp! Vytis pirm. Ričardas Legeckis ir Aldona Šileikytė.
R. Kisieliaus nuotr.

rikos visuomenėje nesusilaukia daug arba bent palankaus dėmesio, nes jos
griežtas kraštutinis žvilgsnis atrodo nerealus: visa joje yra faktai, bet,
sakoma, ne į visa atsižvelgiant juos surašant. Naujai išrinktoji valdžia tur
būt atstovauja truputėlį kitokias pažiūras į komunizmą, kuriai pažiūrai
nepatogu prieštarauti, ir ateityje, socialogai mano, bus dar sunkiau prieš
tarauti, arba kitaip manyti ir išsireikšti.2
Svarbu, sakoma, išlaikyti taiką pasaulyje. Pokarinis jaunimas tenori
išlikti gyvas, gyventi, užauginti šėimą bet kokia kaina; įkyrėjo karai ir
nesantaika.
Ar taip klausimą statyti galima, yra šalutinis dalykas. Norėtųsi paste
bėti, kad ateitis rodo didesnį ir augantį susidomėjimą asmens teisėmis —
ar tai dabar Amerikoje, ar Afrikoje, ar Azijoje, ar rytų Europoje. Amerika
yra vienas iš pajėgiausių (jei ne pats pajėgiausias kraštas) neteisybei nu
versti ir vietoj jos įvesti pagarbą sau ir kitiems — teisingumą kiekviename
krašte. Gal Peace Corps kaip tik yra šio sukultūrėjusio rūpesčio išraiška,
kaip ir visokia talka apleistiems kraštams.3 Kiekvienu atveju neužtenka
apsiriboti tik kova prieš komunizmą; reikia būti už laisvę, už teises, už
savigarbą. Tai yra labai lėtas darbas, bet tik pozityviu ir visuotiniu, uni164
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Versaliu žvilgsniu į visą žmoniją teprieisime prie plačios Amerikos visuo
menės, kada politika neaiški ar keičiasi.

Pralaimėjimas ir vertybė
Šalia sentimentalizmo ir nepopuliaraus griežtojo antikomunizmo, tre
čia tariamoji neigiamybė tautybės atžvilgiu yra ši: lietuvių tauta, atrodo,
beviltiškai surišta su pralaimėjimu. Neužtenka to, kad subjektyviai Lie
tuva daug kam iš kitataučių ir iš mūsų atrodo menkas kraštas ir menkas
reikalas, bet nė dabartis nė ateitis, ar artima ar tolima, nieko daug neža
da —nė didelio gyventojų skaičiaus, nė gyvenimo lygio (standard of liv
ing), nė garsaus vardo už politiką (kurį turi Vokietija ar Prancūzija), ar
už meną, operą, kultūrą, griežtuosius mokslus. Ar man rizikuoti dalyvauti
šiame šimtmečių pralaimėjime ir dar apie jį kitiems papasakoti. Kitiems,
kurie daugiau sužavėti materialiniu, ekonominiu faktu. Seniau, gal ir da
bar, Amerikoje buvo nepopuliaru vadinamaisiais žemesnės rūšies žmonė
mis (t.y. negrais) rūpintis. Ateityje, manau, neišvengiama, kad Ameri
koje sujudimas, iš tikrųjų atgimimas pilietinių teisių reikalu, socialiniai
rūpesčiai apleistiems, neturtingiems, senstantiems ir belaisviams atsilieps
ir į mūsų laikyseną Lietuvos vadinamuoju pralaimėjimo klausimu. Ame
rikos (ir pasaulio) augąs rūpestis asmens teisėmis yra kaip ir saugiklis
belaisvių tautų atžvilgiu. Kada nors tas rūpestis ir galimybė praeis.konkre
čiau prie pavergtųjų.
Individualizmas ir tėvonija

Kaip yra su klausimu: “Ar iš tikrųjų lietuviais esame mes gimę?” Jei
ir gimėme Lietuvoje, nors griečiausia kitame krašte ir jau Amerikoje, visvien ne sava valia atsiradome ne tik pasaulyje, bet šioje ar toje šeimoje
ir ypatingai viename ar kitame krašte. Jau daug kas sakė ir rašė, kad ko
kie čia tremtiniai, jeigu savu noru Lietuvą apleido; arba kad dypukiškumas pasibaigė nauja pilietybe. Tie, kurie sąlygų verčiami apleido tėvynę,
gal tikėdamiesi karui pasibaigus sugrįžti, turbūt įpareigoti kokius nors
ryšius ar viltis jos atžvilgiu palaikyti daugiau negu senieji imigrantai,
atvykę Amerikon šio šimtmečio pradžioje. Ar iš viso svetur gimę ir augę
jaučia pareigą, kaip prieš suvažiavimą aplinkraštyje įrašyta. O jeigu jaučia,
tai kokiu pagrindu? Jie arba mes, kuria savo gyvenimą savaip, nes kiek
vienas turi teisę gyventi pagal savo sąžinės dėsnius.
Ar nereikėtų galvoti šitaip: tauta prigimtiniai asmens akiračio ir pa
čios asmenybės dalis, nes šiame pasaulyje atsirandame ne fiziškai bei idė
jiniai dykumoje, lyg pradėdami visą pasaulio istoriją iš naujo (nors dali
nai taip yra), bet atsirandame srovėje. Gimęs žydų tautoje žydas paveldi
visą ką Viešpats apreiškė savajai tautai Abraomo, Jokūbo ir Mozės tradi
cijoje: Viešpaties globą, priežiūrą, kartais ir skaudžią pamoką. Taip ir
krikščionis krikšu įžengia į išganymo isorijos eigą, į Dievo su žmogumi ir
žmogaus su Dievu santykių tęstinumą ir šį gyvenimą arba gyvybę atnauji
na tam tikrais veiksmingais ženklais — sakramentais. Atsiradę savoje šei
moje ir tautoje, kokia ji bebūtų, atsirandame jau vykstančioje žmonijos
istorijoje, kurios įpėdiniai esame ir kurią paliekame šiek tiek praturtintą.
Bendruomenine atsakomybe integruojame asmens ir tautos tikslus.
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Dvi kultūros ir kūryba
Reikėtų šiek tiek pagalvoti ir apie intelektualinį sunkumą, tai yra
apie dviejų kultūrų klausimą, kuris neretai perduodamas. Apie jį dau
giau galėtų pasakyti socialogai ir psichologai. Domesys lietuviškais reika
lais, atrodo, pastato priešingybę laiko ir minties atžvilgiu, nors abi kul
tūros, lietuvių ir Amerikos, yra vakarietiškos ir išsivysčiusios (gal nevie
nodai) krikščionišku būdu. Todėl tektų manyti, kad nėra nė asmeniui, nė
tautai sunku panašių kultūrų bruožais pasinaudoti, pasidalinti, įskiepyti,
papildyti. Juk St. Šalkauskis Lietuvai atsikuriant siūlė lietuvių tautai,
gyvenančiai tarp rytų ir vakarų kultūrų, semtis iš abiejų ir pridėti, kas ir
kaip sava. Ar negalėtų šių laikų jaunimas semtis to, kas gera abejose kul
tūrose ir tai integruoti sava asmenybe abiejų kultūrų naudai, joms pa
pildyti?
Tik į kultūrą žmonės įpratę žiūrėti vertindami, lygindami vieną su
kita. Studentai, atvykę į JAV mokytis iš užsienio apleistų kraštų, visada
jaučiasi menkesni, nes 1) amerikiečiai mažai ką ar nieko apie jų kraštą
nežino, o 2) jeigu žino, tai apie tą kraštą, su kuriuo studentas visu savo aš
surištas, labai menkos nuomonės. Panašiai pergyvename ir mes, lietuviai
studentai, kurių prekybos ir meno daviniai jau 25 m. pasenę, kurie nelabai
norime pasinaudoti okupuotos Lietuvos daviniais, kurių tautos valstybė ne
realiai stovi de facto Sovietų Sąjungoje, o de jure neįjungta. Kas gi paga
liau amerikiečiui ar kam kitam mūsų pasakos, dainos, liaudies menas, kal
bos, senumas, istorijos vadovėliuose sumaigyta istorija, neplačiai žinomi
lietuvių tautos siekimai — ypatingai, jeigu mes patys mažai težinome? Šį
klausimą tenka kiekvienam išspręsti, arba neišsprendus toliau kentėti. Man
jau aštuntieji metai vien amerikiečių studentų tarpe universitete ir semi
narijoje tenka ištisai (ypatingai, kada daugiau laiko tomis brangiomis
šventėmis ar atostogų metu) skaityti apie Lietuvą ir lietuvių tautą, domė
tis menu, istorija, šių dienų veikla, nes nenusimanydamas nė kiek apie
Lietuvą kaip gali tikėtis gyventi be subjektyvaus menkystės jausmo, kad
esame jei ne menkųjų menkiausi, tai jau tikrai bent menki. Bet vien tokių
techniškesnių žinių neužtenka.
Kurie tikrai simpatingi Lietuvai ir lietuviams, nėra sužavimi duome
nimis kaipo tokiais. Jie įžiūri, kad kiekviena tauta turi įnašą jam kaipo at
skiram asmeniui ir visų tautų bendruomenei. Ne tik sunku, bet turbūt ir
netinka tautas, Ameriką, Lietuvą ir 1.1, lyginti ir nuspręsti, kuri geresnė.
Man būtų sunku iš savo draugų išrinkti, kuris yra objektyviai geriausias,
o ką dar kalbėti apie (kitų) žmonas ir mamas. Tauta ir jos kultūra yra
žmogaus kūrybos šaltinis bei sandėlys, gyvas paminklas, gyva žmogaus
kūrybos žymė. Kiekviena tauta, kaip ir kiekvienas asmuo, savitu grožiu
praturtina žmonijos bendrą lobį, žmonijos, kuri įvairių sąjūdžių suarti
nama — pilietinių teisių, ekonominių, rūpesčių alkanaisiais. Kultūra neat
skirtina nuo asmenų, kuriuose šis turtas gyvuoja, šis bendras tautos paty
rimas, išgyventas ir tebegyvenamas, jos idėjos, net tam tikri asmenybės
bruožai. Tauta yra gyvybė, nes žmogus nėra kūnas, o kaip tik dvasia įsi
kūnijusi, kuri gyva ne tik cheminiu maistu, bet ypatingai mintimi, kuria
pats save pažįsta, išvysto ir santykiauja su kitais asmenimis. Mums pa
tiems gyvybė suteikiama ne tik fiziniai, bet šeimoje, mokykloje ir plates166
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nėję bendruomenėje dvasiniai, moksliniai, jausminiai: žiniomis, išminti
mi, paguoda, parama. Todėl tauta liudija žmogų ir žmoguje jo sutvėrėjo
Viešpaties grožį ir meilę. Vienu žodžiu, kad tauta nebūtų abstrakcija, kitas
asmuo man turi būti tuTuriu dar dvi pastabas tautos reikalu ir tada kelis žodžius apie stu
dentą bendai. Viena yra, kad esame atitrūkę nuo tautos ir todėl maža ką
galime padaryti; o antra, kad sukursime savąjį ghetto.
Toli ir arti

Yra spaudoje straipsnių, kad tiek metų atitrūkę nuo tautos kamieno
ir, būdami vis 1 ar 2 nuošimčiai, pavargome bekovodami už laisvę, už va
dinamąją lietuvybę, tą neasmeninę abstrakciją. Man teko truputėlį padir
bėt keliose lietuvių jaunimo organizacijose įvairiose vietovėse. Mes net
nepradėjome visų savo galimybių bei sugebėjimų išbandyti. Apsiribojome
kažkaip, kad kartais perdaug nenuveiktume, ypač jeigu nelabai aišku, kas
bus — saugu tupėti ir tupėti. Ką čia daug padarysi, stengdamasis organi
zuoti stovyklą, dalyvauti spaudoje ir ją prenumeruoti, naudotis Lietuvių'
enciklopedija? Gal drąsos kiek kiltų prisiminus, kad Lietuva intelektuali
niai ir moksliniai atkurta svetur mokslus išėjusių studentų — Rusijoje,
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir kitur. Jie sugebėjo kultūrą įvertinti, kurti. Ir
medžiaginė užsienio lietuvių parama buvo tikrai nemaža (kaip ir dabar
siuntiniai į Lietuvą, Rusiją ir Sibirą). Išlaikyti lietuvybę pasidarė nepil
nas žodis. Nesinori išlaikyti: nesame tokie seni, kad turime susiburti ir
kartu sėdėti, laukdami, kad lietuvybė kartais nežūtų. Norisi ne tik išlaikyti,
bet kurti: kurti bendrai ir asmeniškai.
Lietuviškasis ghetto ir kultūrinė įtaka

Bet kurdami lietuvybę ir išlaikydami tai, ką svetur paveldėjome, ar
nebūsime kurmiai, sukūrę antrąjį, pokarinį ghetto, kuriame vienas kitą
pečiais paremiame, dainas dainuodami, kaip Čikagoje smuklėje ant Lituanicos gatvės. Ar nori kas gyventi ar grįžti į miestų senąsias imigrantų da
lis. į ghetto, kur net angliškai mokėti nereikia? Ghetto yra georgafinė ri
ba, kurioje apsiriboję gyvena vienos grupės žmonės, negalį ir nesugebą iš
ten pabėgti dėl ekonominių, darbo, mokslo, socialinių ir politinių spau
dimų. Bet ir lagaminų iš ghetto išvežti neužtenka — reikia sulaužyti pan
čius, varžančius žmogaus galvoseną ir jausminį pasaulį. Todėl manau, mes
į ghetto kategoriją visai netelpame ir mums tai nėra joks pavojus, nes neseme imigrantai, kurių tėvai kilę iš tamsaus kitakalbio krašto, kurie
turėtumėme gėdytis savo mažai išmanančiais tėvais ir vyresniaisiais, ats
tovaujančiais tą nemalonią tikrovę. Kaip tik modernių laikų studentams
tauta yra ne varžanti aplinkybė, mūsų atžvilgiu karo ir pasaulinio masto
sujudimo užmesta, be pagrindo pareiga, o nauja, šviesi, plotmė, kurioje
galima vystytis, augti, akiratį praplėsti, pilnėti, sužmogėti, suasmenėti, jei
gu, iš tikrųjų, esame visuotini (universalūs) asmens. Niekas neperėjo į
tarptautinę plotmę, kuri yra ateities pasaulis, be tautos, ir niekas į tautą
be šeimos.
Stengiausi nors truputėlį apibrėžti pagrindinius rūpesčius, kurie bent,
mano manymu, studentų tarpe atsiranda. Turiu pripažinti, kad man apsi167
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spręsti Lietuvos klausimu padeda taip pat ir dabartinė tikrai kraštutinė
tautos būklė: mūsų amžiaus, gal net ir mūsų giminių vargingas ir vilties
pilnas gyvenimas okupuotoje Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. Žmogus nėra
tik asmeninis aš, bet ir asmuosu, kurio likimas ir gyvenimas susijęs su
kitais, kad jis gali ir toli būdamas kartu džiaugtis, vargti, kentėti, tikėti.

Institucionalizmas ir atsakomybė

Tautinį klausimą aptariame ne tik asmeniškai, bet ypatingai ryšium
su Studentų sąjunga, kurios veikla, jeigu iš pranešimų sprendžiame, nėra
labai tobula. Turėdamas savąją organizaciją, studentas tapo institucionalizmo auka: organizacija pasirūpins Lituanus vajumi, ryšiais su Lietuvių
Bendruomene, išlaikys ir kurs lietuvybę kažkur ir kažkaip. Gal tai dėl to,
kad nenumatyta, kaip kiekvienas narys tikrai galėtų pasitempti, savo jė
gas bei gabumus išbandyti ištisai atsinaujinančioje organizacijoje, kuri
nepasensta formose ir nesustingsta priemonėse, o savo tradicija ir meto
du ištisai prisitaiko prie sąlygų. 1964-1965 metų studentams, čia susirin
kusiems, tenka klausimas — ką darysime, kaip suprasti 1951 metais išvar
dintus tikslus, ką daryti grįžus namo, kur skyrius vos ant pirminiko kojų
pastovi. Vietoj institucionalizmo reiktų , kad asmuo veiktų lyg jis vienas
teveiktų, tuo pačiu metu priklausydamas ir bendraudamas organizaci
joje.
Amerikos kultūros dėsniai ir veikla

Kai kuriems sunku būti aktingiems, nes neragavusiam kokio nors
pasisekimo, nepakvipus laurų vainikui, sunku pradėti: pasisekimas seka
pasisekimą. Ir lengva prie bendro organizacinio tono — drybsojimo — pri
sitaikyti: nieko veikti. Kur studentas gali rasti savojo aš svarbią dalį, ku
ria kryptimi jis-ji gali savo jėgas — iš tikrųjų savo gyvybę-gyvenimą iš
leisti, būdamas atviresnis lietuvių kultūrai ir kitų kraštų kultūroms, kaip
jis gali prisidėti prie Amerikos kultūros, kaip jis gali teigiamai paveldėti
Amerikos praktiškumą, optimizmą, tikėjimą idėjomis, kurios turi praktiš
kos reikšmės (filosofai James, Pierce ir Dewey)? Ar mūsų organizuoto (aiš
ku ir asmeninio) gyvenimo prasmė yra ruoštis visa širdimi tarnauti, nes at
eities pasaulis daugiau ir daugiau eina į vadinamąsias social service, social
welfare profesijas, rūpindamasis socialiniais klausimais, nes kiekvienas ge
ras pilietis (rašoma) pastebi socialines nelygybes savo krašte ir kituose kraš
tuose, kurie galėtų ne tik išlikti, bet ir savigarbiai augti bei tobulėti? Ačiū
Dievui, kad kolkas nesergame didybės manija, ir tebesame užtenkamai
jauni visa savo būtybe, nuoširdūs, atviri, bet kartu ir galį giliai apsispręsti.
Sumanymai ir ateitis
Diskusijų metu gal kiek praktiškiau pasitartina. Gal kiek pasakiau,
tariau perdaug filosofiškai. Ar reikėtų mums kaip nors rūpintis po karo
Amerikon atvykusiais, ypatingai kultūrininkais, kurie už kelių metų pra
dės senti, ir jiems reikės ne tik bendrai pagalbos ir paramos, bet ypatin
gai ryšių ir paramos lietuviškais reikalais. Jiems padėti ne tik finansiniai,
bet socialiniai ir kultūriniai, kad nebūtų apleisti, kad kurie kuria, galėtų
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ramiai kurti; kurie domisi lietuviškais reikalais, galėtų turėti šaltinių; ku
rie turi savyje lobyną, tegu pasidalina ir perduoda jaunai ateičiai? Ar ne
tiktų kaip nors daugiau susirūpinti lituanistika? Ar negalėtų būti kokių
lietuviškų social worker kaip tik kultūriniais reikalais? Gal patarėjų tė
vams ir šeimoms lietuviškumo reikalu? Ko gero galėtume net sugalvoti
kokias pareigas ar tarnybą, sakysime, vieneriems metams, panašiai kaip
Peace Corps arba Massachusetts Commonwealth Service Corps, kurie gal
už išlaikymą galėtų redaguoti spaudą, lankyti kolonijas, tvarkyti archyvus,
vesti ir dalyvauti stovyklose, versti literatūrinius veikalus ir t.t.? Ar ne
reikėtų mums visų lietuvių studentų katalogo su adresais ir gal net aprašymėliais, kad lengviau būtų susižinoti, kaip rūpinsimės savaisiais netur
tingais lietuviais? Ar neįrengti miestuose lietuviškos skaityklos? Ką dary
sime lietuvių parapijų ir religos lietuviškumo klausimu, pvz. su atsinau
jinančia bažnyčia?
Įvertindami save, ypatingai tautybės klausimu, atskleisdami visai ne
išbandytas jėgas; įvertindami aplinką — mūsų mokslines, kultūrines, so
cialines, organizacines, politines sąlygas ir aplinkybes — galime, manau,
drąsiai įsijungti į ateitį, kuri tikrai yra mūsų. Mūsų vyresnieji, senesnio
ji karta, tikrai nuoširdžiai laukia mūsų žodžio: norėdami išgirsti, kur jie
mus nuvylė, kur jie apsileido, kuo gali dabar padėti; vyresnioji karta klau
so — ir pats laikas jų paramos tikėtis ir prašyti, nes mūsų veikla nėra
pagrindinai prieštaravimas ir revoliucija, o ieškojimas, siekimas ir — at
radimas. Ir 1964 metai pats laikas šių dienų lietuviui studentui paimti save
į rankas: įsijungti į ateitį — įsijungti plačiu žvilgsniu ir drąsia viltimi.
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ŠEŠTOSIOS KLASES PAŽINTIES VAIZDAI
A. Raškėnas

Netikėtus bei skaudžius gyvenimo įvykius kiekvienas kitaip tur būt,
esame įpratę priimti. Daugelį tokiais atvejais po pirmojo smūgio užplūsta
prisiminimų eilė, per vaizduotę, kaip kokią sceną, vedanti vyriausiąjį įvy
kio veikėją nuo pirmojo susitikimo iki paskutinio pasimatymo. Daugelis
tų vaizdų prieš patį įvykį atrodo visai nereikšmingi,; post factum jie tam
pa brangūs ir ,gal būt, savotiškai intymūs tuo bendrai laikytu gyvenimo
siūlu. Bent man dar vyriausią veikėją nepaprastai ryšikiai supa buvusi ap
linka, sakyčiau, scenos dekoracijos, kurios šiuo atveju yra ir buvusios pa
žinties kaltininkės. Ir, be abejo, šie vaizdai yra subjektyvūs, gal būt, vienu
kitu netikslumu jau padažyti. Būkime atlaidūs, jeigu kur klystu.
I

1948 metais Schweabisch Gmuend’o lietuvių gimnazija pasipildė at
keltais iš Schweinfurt’o. To persikraustymo išdavoje šeštoji klasė pasiekė
dvidešimties mokinių skaičių ir savo didumu neabejotinai įsitvirtino nau
jau atremontuoto kambario patalpose, į kurį įeiti buvo galima per didelę,
nenaudojamą III-čio bloko virtuvę. Klasėje vienas langas, viduryje suolų
takas, istorijos mokytojo prof. Ivinskio klasei dovanoti Barboros Radvi
laitės ir, rodos, Šv. Kazimiero paveikslai, Himno tekstas, lenta ir moky
tojo stalas. Ir jeigu dabar kas pageidautų sužinoti mano šviesiausius lan
kytų gimnazijų prisiminimus, tai vyresniųjų klasių kulminaciniai įspū
džiai, be abejonės, tektų čia nusakytai šeštajai su auklėtoja dr. Marija
Žilinskiene per auklėjimo pamoką už stalo susikaupusią, pietų laiką pamir
šusią klasę — Laimą, Idą, Iną, Bronę, Aldoną, Ireną, Violetą, Onutę, Daną,
Gailutę, Romą, Levą, Eimutį, Kęstą, Remį, Algį, Ramūną, Antaną, kitą
Algį ir Algimantą Mackų.
Jau tada, prieš šešiolika metų, Algimantas Mackus skyrėsi nuo kitų,
buvo savotiškas, gerąja to žodžio prasme. Jeigu reikėtų jo asmenybę api
būdinti vienu žodžiu, gal geriausiai tiktų individo, originalo terminas. Tik
aišku — individo, originalo ne apsirengime, ne manierose, bet laikysenoj
ir galvosenoj.
Ir taip aš jį matau dabar tyliai, ramiai, bet gana ryžtingai, lengva ei
sena prieinantį savo suolą ir įslenkantį į jį. Jis laibas, tiesiai į viršų sušu
kuotais plaukais, gal mūsų ūgio, gal truputį žemesnis už mus. Kalba aiš
kiai, trumpais sakiniais, gražia literetūrine kalba. Atsakinėja nesijaudin
damas ir su pasitikėjimu. Bent su nepažįstamais yra kiek šaltas, formalus,
užsidaręs. Jis mokosi gana gerai, be didesnių pastangų, nors yra dalykų, į
kuriuos ir nekreipia dėmesio, tiesiog ignoruoja.
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Labai ryškiai atsimenu jo atsakinėjamą lotynų pamoką, kuri pasibai
gė dvejetu. Savo įprastu balso tembru Mackus atsako ką moka ir tyli ki
tur. Mokytojas klausia: “Kodėl Tamsta nesimokini?” — “Lotynų niekad
nemokėjau ir nemokėsiu!” netikėtai ir mums ir mokytojui atšauna Mac
kus tuo savo įprastu balsu, lyg skaitydamas. Aišku, žinant jo visą mokslo
lygį gimnazij°j, lietuviškos mokyklos discipliną bei šeštoje paragautus lo
gikos pavyzdžius, toks Mackaus atsakymas mums atrodo nesuprantamas
ir beprasmiai revoliucionieriškas. Šiandieną, vesdamas liniją nuo epizodo
prie epizodo, žvelgdamas per jo poeziją, kritiką Margutyje, matau savo
tišką vientisumą ir charakterio sintezės šaknis.
Mokėsi, sakyčiau, ketvirto vidurkiu. Visi dalykai jam gana lengvai ėjo,
niekada “nezubrino” ir nedejavo, kad sunku, nesupranto “šklenkinimus” ar
pan. Savo laisvalaikį taip pat tvarkydavo gana griežtai ir sistematingai:
nėbuvo vienu iš tų, kurie kiekvieną laisvą minutę praleisdavo sporto aikš
tėje. Taip, jį matydavom lošiant krepšinį ir stalo tenisą. Krepšinio salėje
truputį pamėtys, sužais ir dings. Buvo išsitreniravęs vesti gan greitą, stai
gų žaidimą, žemai driblinguojant ar iš paso darant gyniką apgaunantį ju
desį ir kiek pritūpus tiestis, o tada viena ranka mesti į krepšį. Jis nebuvo
žvaigždė, bet buvo patikimas, vienodai kiekvieną kartą žaidžiąs gynikas
ar kraštas. Taikydavo mesti “kiaurus” ir aikštėje ant galvos užsidėdavo
tamsios spalvos megztą, sukryžiuotų juostelių audinį, kad plaukus pri
laikytų.
Panašus jo stilius buvo ir prie ping-pong stalo. Prisimenu, kad atkė
lus Schweinfurt’ą, dar jis buvo vienas iš atkeltųjų gimnazijos stalo teniso
turnyro organizatorių. Manau, kad iš kokių 20-25 dalyvių jis tikrai paėmė
bent trečią vietą. Kaip ir kašėj, jis žaidė kiek pasilenkęs, sudarydamas že
mo, tolokai nuos stalo vedamo žaidimo įspūdį. Aišku, kad nebūdamas dvie
jų metrų, jis negalėjo tikėtis dominuoti stalo iš viršaus, tad vikriai, ta
čiau apgalvotai žemais “žmindė”, gerai gynėsi ir, išvedęs priešininką iš pu
siausvyros ar gavęs aukštesnį pasą, iš abiejų pusių kirto. Vėl tas unifor
minis plaukus prilaikyti audinys, pasitikėjimas savim, mažai žodžių, be
keiksmo sulošta partija ir vėl sudiev.
Nepriklausė jis nei skautams, nei ateitininkams. Nešoko gimnazijos
vakarėliuose šeštadieniais, neužsiėmė dar vienu būdu laisvalaikį praleisti
— vaikščiojo rajono kieme ratu vien berniukų ar mišrioje grupėje ir kalbė
tis. Ką jis tad darė, kur savo laisvalaikį leido? Prieš šešiolika metų buvo
suolus, klases paversti šokių sale ir atvirkščiai. Tos mūsų programos būdair sužinoti. Ne, jo nesivaržėm, neabejoju, kad užklaustas būtų atsakęs. Šian
dien, o jau ir seniai prieš šiandien, klausti nebuvo nei aktualu, nei įdomu:
yra aišku, kad savo laisvalaikiu jis skaitė ir rašė. Kadangi lietuviškų kny
gų tuo metu beveik kaip nebuvo, tai jis skaitė, greičiausia, vokiškai.
Į galą šeštosios mokslo metų, 1949 ankstyvą pavasarį, turėjo prasidėti
emigracija. Mūsų dvi dešimtys tuoj pradės “tirpi” Australijon ir Ameri
kon. Klasės auklėtoja 1948 m. Kalėdų proga šeštajai padovanojo Donelai
čio “Metus”, kuriuos turėjo išsivežti pirmas-pirma emigruojantis ir tuo
būdu tapti šeštosios ryšininku: kas met, trečiajai Kalėdų dienai visi šešto
kai privalo parašyti ryšininkui bent po kortelę. Aulėtojos dovaną Ameri
kon išsivežė Ida, gi nuo dabar Algimanto Mackaus sveikinimo kortelės
jos nebepasieks.
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Mūsų gimnazijoje šeštadienio pasišokimus organizuodavo vyresnės kla
sės, beveik išimtinai V, VI ir VII-ta. Reikėdavo “sulipinti” šiokią tokią
programėlę, rasti bent vieną mokytoją, kuris šokiuose dežuruotų, gauiti
inspektoriaus leidimą šokiams bei patvirtinimą programai ir sutvarkyti
suolus, klases paversti šikių sale ir atvirkščiai. Tos mūsų programos būda
vo gana blankios ir nuobodžios, nes rūpėjo šokiai, o ne pasirodymas su kū
ryba, kokia deklamacija, dainele ar lūpinių armonikėlių orkestru. O Mac
kus, nors ir pats nešokdamas, niekad mums nebandydavo talkininkauti,
nors retkarčiais būdavo sunku suklijuoti 20-30 min. “vakaro programą”,
kurią inspektorius mielai patvirtintų. Nebuvo ir pavyzdžio, tinkamo pa
skatinimo bei pamokymo, kurie mus pačius uždegtų ką nors vertingesnio
pastatyti. Mackus jau tada tikrai rašė, o jei dar ne, tai tikrai galėjo dekla
muoti, skaityti ar vaidinti. Ir man atrodo, kad mes jam per prasti atrodėm,
per menką žiūrovų grupę galėjom sutraukti, gal mūsų tikslas — šokiai
jam buvo nepriimtinas, kad prie bendro darbo jungtis bandytų.
Savo paskutinį spėliojimą apie šokius (Mackui nepriimtiną pasilinks
minimo formą) grindžiu epizodu. Iš to, kas pasakyta, aiškėja, kad jis jau
tada augo į individą su gana originalia vaizduote, gal būt, kiek dramati
zuojantis buitį, apsiskaitęs ir griežtas sau savo nusistatytose normose. Į
vienus šeštadienio šokius jis atėjo apie 10 valandą, prisijungė prie ber
niukų ir, mūsų nustebimui, pradėjo pamokslauti apie netinkamą mūsų pa
silinksminimo būdą, kai tėvynė kenčia, partizanai kovoja ir 1.1. Jis kalbėjo
sklaudžiai, vaizdžiai, nors ir nelabai įtikinančiai. Aš vis negalėjau atsikra
tyti įtarimo, kad jis pats nesitiki mūsų perkalbėti, o tik mus bando. Taip
jo argumentai apie tėvynę buvo jautrūs ir taiklūs, ypač dar neseniai gir
dėjus prel. Krupavičiaus kalbą apie partizanų žygius. Tačiau mūsų pusėje
stovėjo gimnazijos vadovybės autoritetu paremtas leidimas šokti, o patrio
tizmas kitose formose ir kuone ištisus metus Mackui buvusi proga šį rei
kalą iškelti klasėje mūsų tarpe ar per auklėjimo pamokas ir tą reikalą
išspręsti prieš šokius, bet ne jų eigoje. Kažkas pasakė, kad jis mieste buvo
vyno stiklą išgėręs, o mes likome šokti toliau, ruošėme ir kitus vakarėlius,
gi Mackus šio reikalo taip pat daugiau nekėlė. O aš išsinešiau tokį įspūdį:
jis valdo žodį, yra jautrus kai kuriems klausimams ir savo įsitikinimus
drąsiai stato prieš bet kokį autoritetą. Šiandieną, jei šiam epizodui galima
teikti bet kokios reikšmės, dar pridėčiau: savo viduje jis taip pat buvo
impulsyvus.
Emigracija jau buvo praretinus šeštosios eiles, o gal jau buvo ir pir
mosios dienos septintoje. Mūsų grupė, kokie 7-8 sėdėjo stovyklos ambula
torijos laukiamajame, VII-am bloke, antrame aukšte. Reikėjo skiepytis ar
tikrintis. Keli pokalbiai ėjo pritildytais balsais, iki visi pradėjome tilti ir
klausytis Macakus, kalbančio Laimai. Jis žiūrėjo į ją ugningomis akimis,
(į mus buvo atsisukęs profiliu) ir jai kažką nenutrūkstamai pasakojo,
deklamavo. Deklamavo sklandžiai, neužsikirsdamas ir be pastangų. Dek
lamavo gana greitai, beveik kaip skaitydamas, mums negirdėtus dalykus,
neminėdamas nei autorių pavardžių nei pavadinimų. Iš tos deklamaci
jos šiandien neprisimenu nė vieno žodžio, tačiau matau Mackaus profilį
ir žinau, kad į daktaro kabinetą įėjau įsitikinęs, kad jau Mackaus kūrybą
girdėjai. Emigracijos banga 1949 gegužės mėn. pribaigė mūsų draugystę
lietuvių gimnazijos klasėse.
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n.
Iš laikraščių sužinojau, kad Algimantas Mackus įsikūrė Cicero, Čika
gos priemiestyje. Atvirute susisiekėm, ir vieną 1949 metų vasaros šeštadie
nio popietę jis atvyko pas mane. Kalbėjomės rūsy, nes palėpėj nebuvo
vietos iš karščio. Tai buvo draugiškas, paprastas pokalbis, pirmiausia apie
kelionę, gimnaziją, darbą, mokslo galimybes ir jo literatūrą. Jis irgi gana
sunkiai dirbo matracų fabrike, kišdamas kažką į mašiną-pečių ir trauk
damas atgal. Tur būt, tuomet jis užsiminė ir apie savo pirmąją knygą,
leidžiamą Algimanto Pagėgio pseudonimu. Jei neklystu, tai tiesiai iš jo
ją ir gavau.
Jo “Elegijos” man paliko malonų įspūdį, ypač kai jos plaukė iš klasės
draugo ir likimo Amerikoje bendrininko rankos. Tame jo rinkinyje buvo
apsčiai klasikinių eilėraščių, bet buvo ir naujų eksperimentų, bandymų.
Nors buvau kiek nustebintas aštuoniolikmečio užsimojimu tokiose sun
kiose sąlygose bandyti rodytis atskira knyga, tačiau jau kokie aštuoneri
metai, kai gailiuos, tuo metu nepajėgęs išsianalizuoti dviejų bruožų Mac
kaus gyvenime: jo tvirto užsiangažavimo kūrybai ir neeilinio talento.
Prabėgo keleri metai, ir 1951 jau daugelis buvome studentais. Chicagos lietuvių pasilinksminimų centre tuo metu stovėjo taip vadinami
“Tremtinių namai”, netoli 23-čios ir Western, bei ten grojęs jau “dypukiškas” Pakšto orkestras. Vieną kartą už stalelio sėdintį, nešokantį, pama
čiau Algimantą Mackų. Jis irgi jau tada buvo pradėjęs studijas, kažkurią
humanitarinių mokslų sritį. Sužinojęs apie mano pasirinktą inžineriją, jis
nuvedė pokalbį į amerikiečių visuomenės pasinešimą kultūrai, gyvenimo
sąlygas šiame krašte. Taip pat pabrėžė kultūros, dvasinių turtų būtinumą
ir tiems turtams ugdyti, puoselėti ir kurti sąlygų reikiamumą. Tuo metu,
kai dar visi gana sunkiai plušome, kai bandėme siekti mokslo, kad dar ir
universitetą pabaigus neatrodė labai šviesi ateitis, tada jau Mackus buvo
apsisvarstęs padėtį ir gvildeno sprendimų planus. Šis pokalbis dalinai man
primena Mackaus pamokslą šokiuose gimnazijoje. Tada jis žiūrėjo toliau,
negu tik į pasilinksminimą, ir dėstė savo pažiūras. Šį kartą jis vėl pajėgė
pažvelgti toliau nuo sunkokų gyvenimo sąlygų ir jau konkrečiai planuoti
penkis ar dešimtį metų į priekį. Tremtinių namų pokalbio Mackaus viziją
aš regėjau vėliau, laikydamas jo knygas rankose, stebėdamas jį prave
dant 1964 m. gruodžio mėn. įvykusį Šekspyro minėjimą Jaunimo Centre,
Čiurlionio galerijoj, ar sekdamas spaudoj kitus jo improzantiškesnius pa
sireiškimus.
Vėl keli susitikimai. Mackus jau nestudijavo ir periodikoje pradėjo
rodytis jo poezijos. Išėjo “Jo yra žemė”, pradėjo spausdinti straipsnius,
publicistiką ir talkininkauti “Margučiui”. Buvo malonu imti į rankas re
daktoriaus Algimanto Mackaus pagrindinai pakeistą žurnalą ar klausytis
sklandžia, lygiai tekančia lietuvių kalba, formaliu tonu skaitomą ir nemikčiojamų žinių per radiją. Peržengęs trisdešimtį, jis jau buvo pasiekęs
pirmosios kūrybos rimtos pakopos: trys poezijos knygos, eilė publicistikos,
stropiai apsiskaitęs literatūroje. Dar daugiau: jis buvo neabejotinai stip
riausias jaunosios kartos poetas.
Mackų mačiau gruodžio mėnesio pradžioje, per Šekspyro minėjimą ir
Kalėdų trečiąją dieną “Draugo” patalpose, minint prieš dvidešimtį metų
žuvusį Mačernį.
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Kalėdų dieną, ryte, suskambėjo telefonas su žinia. Įsitikinęs žinios tik
rumu, jaučiau pareigą paskambinti Idai ir pranešti, kad šeštoji neteko Al
gimanto Mackaus — klasės draugo, poeto, publicisto, lietuvio, žmogaus.
III

Ir būtų neteisinga bei netikslu šiuo metu žodžio neduoti vyriausiam
veikėjui. Tiesa, Mackus parašė tris knygas, prirašė eilę straipsnių, prakal
bėjo valandas per radiją. Visi žinom, kad jo poezijoje dominuoja buitis,
mirtis ir laki autoriaus vaizduotė. Epilogo vietoj tačiau telieka mūsų at
minty vyriausio veikėjo žodžiai apie mirtį, gaivinantį lietų ir žaliuojantį
pavasarį, nes argi šios eilutės nėra charakteringos paties poeto tragiškam
likimui:
Tik vieną naktį aš gėrėjausi pavasariu
ir tąją naktį žemėn suklupau,
o buvo sužaliavę rasos
už viską tam pavasary žaliau.
Aš suklupau, ir niekas nepakėlė,
ir nepažadino manęs lietus,
tik žolės, prie manęs priėję,
nustebo, kad žmogus
pavasarį numirt galėjo,
kai lijo kvepiantis lietus.
(Keista mirtis iš “Jo yra žemė”, psl. 16)

Poetui ir “Margučio” redaktoriui
ALGIMANTUI MACKUI

tragiškai žuvus, žmonai ir motinai
gilią užuojautą reiškia
“Mūsą Vyčio” redakcija

Senj. ARVYDUI RIMUI lėktuvo
nelaimėje žuvus, jo broliui senj.
Šarūnui ir tėveliams nuoširdžią
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Čikagos ASS Skyrius

Skautininkei
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senj. VYTAUTĄ DEMERECKĮ
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STEBĖJOSI, KAD AŠ KALBU LIETUVIŠKAI
Šiais metais į ASD Čikagoje įstojo skautė Danguolė Janušaitytė. Kadangi ji praėjusią vasarą lankėsi Lietuvoje, tai “Mūsą Vy
čio” skaitytojams gal bus įdomu išgirsti jos kelionės kai kuriuos
įspūdžius, patirtus paliktoje tėvynėje. Pasikalbėjimą su sese Dan
guole pravedė kandidačių globėja Ramunė Kviklytė.

Daug esame girdėję, daug skaitę apie tą gražią žemę, kur dangus linų
mėlynumo, kur Nemunas plačiai vingiuoja per lygumas ir kalvas, kur
gražios geltonkasės su gintaro karoliais pamariais vaikšto. Bet visa tai
mums pasaka — lyg liūdna legenda apie gražią karalaitę, kurią prari
jo slibinas ir kurios narsus šv. Jurgis nespėjo išgelbėti.
Per paskutiniuosius metus Lietuva mums pradėjo įgauti daugiau rea
lybės. Nevienas iš mūsų susirašinėja su giminėmis. Keičiasi įspūdžiais su
linksmais, gyvais studentais kaip ir mes. Retkarčiais paskaitome ir jų
spaudą. Atvykę iš Lietuvos jaunuoliai irgi mums duoda konkretų vaizdą
lietuviško jaunimo. Retkarčiais mūsų vyresnioji karta nuvyksta į Lietuvą,
lyg paskutinį kartą pamatyti savo gimtą žemę, paskutini kartą atsisvei
kinti su ten likusiais tėvais, giminėmis bei draugais. Bet šią praeitą vasarą
į Lietuvą patraukė viena iš mūsų pačių ASD kandidačių: Vokietijoj gimusi,
Amerikoj užaugusi dviejų kultūrų įtakoje, tipiška Amerikos lietuvaitė,
linksma, smarki Danguolė Janušaitytė. Iš jos atpasakojimų galėjome ge
riausiai pamatyti, kaip mūsų akimis atrodo pasakų Lietuva. Danguolė
mums — grupei mergaičių perdavė savo įspūdžius.
Pirmiausia pasiteiravome apie geltonplaukes lietuvaites.
“Su kasam tai — nedaugiau kaip Amerikoj. O kiek Amerikoj su ka
som, tai pačios matome. Dauguma nešioja “french twist” arba turi trum
pus plaukus ir smarkiai susuktą pusmetinį. Vienu momentu net ir aš bu
vau įsigandus, kai mano senelė priėjo išvados, kad tiesūs plaukai grožiui
kenkia ir kad šią ydą tik pusmetinis pataisys. Bet aš ją, savo laimei, sugegėjau įtikint, kad pas mus tokia mada. Blondinių tai ten nemažai, bet
ir tos blondinės tokiais pat metodais naudojasi kaip ir čia. O kosmetiką
visos vartoja ir skundžiasi, kad Lietuvoje visų “'beauty aids” labai trūksta.
“Ar plonos, ar storos”, domėjomės toliau.
“Tokios, apie kurias mūsų berniukai sakytų, kad lietuviškai gerai su
dėtos. Didelis plonumas yra net nemadoje. Turėtumėt pamatyti jų “stewar
dess” — lėktuvų patarnautojas. Tai bent skiriasi nuo mūsiškių. Tikros sto
rulės tetos, vaikščioja po lėktuvą net be kojinių ir iš puodo svečius vaišina
barščiais. O apie lėktuvus tai daug nė nekalbėsiu. Ačiū Dievui, kad pakilo,
o dar daugiau ačiū, kad nusileido.”
“Ar ten mergaitės rūko?” buvo įdomu sužinoti ir apie kitas jų ydas.
LIETUVOS
NACIONALINE
M. MAŽVYDO
biblioteka
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Danguolė Janušaitytė (juodu lietpalčiu) ir Zina Jurėnaitė 1964 m. besilankydamas
Lietuvoje apžiūrėjo atstatytą Traką pilį.

“Taip, taip. Ir tenai rūkanti mergaitė ne naujiena. Daugumas ir geria.
Studentai paprastai vakarais susirenka kavinėse, kur gurkšnoja vyną, dai
nuoja, šoka, klausosi pašnekesių, diskutuoja įvairias temas. Nėra jokios
amžiaus ribos kaip čia, nuo kada gali oficialiai gerti.”
Būdamos moterys, aišku, pasiteiravome ir apie vyrišką pusę Lietuvoje.
“Ach!” atsiduso Danguolė ir išsiėmė tamsiaplaukio nuotrauką. “Dar ir
laišką parašė.” Atsidusome ir mes. Jis neatrodė visiškai kaip Ringo, bet
kaip Paul ar George tai tikrai.
“Ar visi ten į Beatles taip pasinešę?”
“Nevisi, bet užtenka. Jie ten iš viso labai domisi modemiška muzika.
Žino visus mūsų džazo dainininkus. Mėgsta “kowbojiškas” balades. Ir per
šokius klumpakojų bei valsiukų nešoka, bet “twistina” taip, kad nevieną
iš mūsų praneštų.”
“Ką jie galvoja apie mus?”
“Beveik nuostabu, bet jie mūsų jaunimą visai kitaip įsivaizduoja kaip
mes esame. Daugumas jaunuolių ir vyresniųjų labai stebėjosi, kad mes
lietuviškai puikiai kalbame ir pakartotinai klausė, ar mes tikrai iš Ame
rikos. Apie mūsų lietuvių organizacijas jie nieko nebuvo girdėję. Su ma
lonumu jiem pasakojau apie skautus ir mūsų linksmas stovyklas, kur
šimtai jaunuolių susirenka. Buvo nustebę, kad ir tiek daug dainų mokame.
Mes mokėjome jų visas dainuojamas dainas ir dar padainavome savo
skautiškų dainų, -kurios jiems labai patiko.”
“Ar jaunimas ten daug domisi politika?”
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“Politikos savo diskusijose, bent prie manęs, mėgino neliesti. Atrodė,
kad dauguma buvo labai silpnai informuoti apie užsienio politiką. Pa
vyzdžiui, žinojo, kad kokiam Vietname neramumai, bet daugiau ne. Kaip
tik tada Amerikoje vyko priešrinkiminė kova tarp Johnson ir Goldwater, ir
galėjai aiškiai matyti, kad aukštesni pareigūnai tikisi Johnson laimėjimo.”
“Kaip jie žiūri į komunizmą? Ar jiems tas komunizmas yra gyvas?
Kaip jie reaguoja į visą propagandą?”
“Daugumas jaunuolių ten priklauso komjaunuoliams, bet jiems tas
komjaunimas tai daugiau socialinė organizacija. Bent tokį įspūdį darė Vil
niaus studentai. Šiek tiek kitaip atrodė jų vieno pedagoginio instituto stu
dentų grupė, kurių vasaros stovyklą teko aplankyti. Jie tikrai buvo indoktrinuoti ta idėja, kad komjaunimas tvarkoj, bet tikroji laimė glūdi
komunizme. Jie mums atliko gražią meninę programą. Ansamblis pašoko
tautinius šokius, visos mergaitės bešokdamos dėvėjo trumpesnius sijonus
ir aukštais kulnimis batus. Padainavo keletą dainų. Daugumos dainų tu
rinys buvo didžiulis džiaugsmas užtekėjus naujai saulei. Užbaigė su “Viva
Cuba!”. Su mumis buvo ekskursija lietuviškų žydų, tai per tą dainą
jiems net plaukai pasistojo ir pradėjo prakaitas varvėti. Bet ir apie pačią
Kubą jaunimas daug nežinojo. Tik tiek, kad tai buvusi kapitalistų pevergta
šalis, kurią proletaras Castro išgelbėjo.”
“Teko susitikti ir su viena labai smarkia komuniste. Tik atvykus į
Lietuvą, mums buvo paskirta gide dramos studentė Milda. Ir ji kalbėjo
lyg ji nebūtų nuo scenos nulipusi. “Draugės,” ji visada sakydavo. O aš ją
tikindavau, kad Amerikoj mes ne draugės, bet panelės esame. Gerai, kad
kartais sugebėdavom ja atsikratyti, nors skambindavo kas dieną sužinoti,
kaip mums sekasi. Kartą ir į tipišką sovietinę filmą nusivedė. Buvo šlykš
tu, viskas pasiutiškai propaganda persunkta. Net ir dainų ir šokių šventės
filmą jie .sugebėjo prikišti propagandos. Atrodo, kad svarbiausias įvykis
buvo ne tie šokiai ir dainos, bet kai kurie komunistų dievaičiai į šventę
atsilankę. Matėme visų besišypsančius veidus. Kalbant apie filmas, aš irgi
beveik pasidariau kino žvaigžde. Sėdžiu su studentais kavinėje. Ir ten įeina
toks vyras su mergaite. Studentai man ir aiškina, kad ten jų garsiausias
“producer”. Staiga ta mergaitė atsistoja, prieina prie manęs ir klausia, ar
aš galėčiau su jais pasikalbėti. Sako: “Suradome pagaliau tave! Tu esi
lygiai tai, ko mes ieškome savo naujos filmos herojės rolei.” Marš! marš!
Tra-ta-ta! Pasijutau kaip Lana Turner. Ir paklausiau, kada tą filmą filmuos.
Galvojau, gal per tą porą savaičių kaip nors sukombinuosiu žvaigžde pasi
daryti. Produceris man išaiškino, kad apie rudenį. Tada aš jam atsakiau,
kad nespėsiu, nes turiu į Ameriką grįžti. Tada jis vos neapalpo. Vėl stebė
josi, kad aš kalbu lietuviškai ir klausė, ar tikrai suprantu,ką jie sako.”
Tai išgirdusios, nieko nelaukėme ir paprašėme Danguolės autografo.
“Propogandos Lietuvoje tai labai daug. Kai pas mus važiuoji keliu
ir dideli plakatai liudija, kad Reynolds geriausias aluminijus ir kad tik
Burma Shave duoda tokius gerus rezultatus, tai ten panašūs plakatai aiš
kina, kad komunizmas geriausia sistema ir kad progresas lygus ne Gene
ral Motors, bet komunizmui. Daug propagandos ir prieš bažnyčią. Daugu
mas mano sutiktų jaunuolių sakmadieniais į mišias nėjo ne dėl to, kad
būtų nusistatę prieš pačią bažnyčią, bet gal dėl to, kad prisibijo, o gal dėl
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to, kad jiem ten užaugus be gyvos religijos viskas nebėra svarbu ir būtina.”
“Propagandai labai daug vartojama nacių žiaurumo. Būtinai nuvedė
mus pamatyti fortų, kur šaudė žydus ir per prievartą įkišo suvenyrus.”
“Kaip ten tau atrodė ekonominės gyvenimo sąlygos?”
“Su Amerikos net nepalyginsi. Ypač graudus vaizdas buvo Utenoj,
kur teko matyti ilgas maisto eiles. Kiek iš giminių matėsi, kad tie, kurie
gyvena kaimuose, visgi gėriau pavalgo negu tie kur miestuose. Mums at
važiavus, susirinko visi giminės iš visur ir prisivežė daug maisto: kumpių,
lietuviškos giros ir 1.1. Mūsų viešbučio kambaryje turėjome gana gerą
balių. Džiaugėsi net ir aukštieji pareigūnai, kad turi gerą progą pavalgyti.
Man krito į akį, kad yra nemaža gėrimo. Populiariausias skaitosi Anykščių
vynas, mėgstamas ir gėrimas, vadinamas “Dar po vieną”, po kurio visi sako,
kad norisi dar po du. Maistas restoranuose buvo neblogas. Tipiškas lietu
viškas, bet neblogas.
“Miestuose žmonės gyvena labai susigrūdę. Ypač artimam užmiesty
tai net kanalizacijos nėra. Kieme stovi būdelė, o vandenį imi iš šulinio.
Žmonės rengiasi gana normaliai. Juokinga, kai gatvėse matosi labai daug
amerikoniškų medžiagų. Praeina kas nors ir jau žinai, kad Searse pirkta.
Jaunimo tarpe jeigu nori būti “sharp dresser”, būtinai turi turėti lietpaltį“trench coat”. Mes turėjom — tai buvom “sharp dressers”. Liūdna buvo,
kaip ten gyvenime trūksta mažmožių. Gaila buvo žiūrėti į jų žaislų krau
tuves.”
Ar Danguolei patiko Lietuva, net neklausėme, tik visos nutarėme tau
pyti pinigus ir būtinai pačios nuvažiuoti, nes kaip Danguolė sakė, kad
Lietuvą iš tikro gali pamatyti tik ten buvusi. O toj šaly yra žmonės šilti,
geri, suprantantys ir tokie tikrai, tikrai artimi.
Ramunė

Kantriai laukiame.

A. Kezio, S J. nuotr.
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MŪSŲ LAIKŲ ŽMONIŲ SUMASŪJIMAS
P. Gaučys

(Ispanų filosofo J. Ortega y Gasset analizė ir išvados)
J. Ortegos y Gasset “Masių maištas” yra svarbiausia knyga, parašyta
apie mūsų laikotarpį. Joje jis dvidešimčia metų ankščiau numatė įvykius,
kurie turėjo įvykti Ispanijoje, Europoje ir visame pasaulyje ir kartu nu
rodė, kas darytina, kad kaikurių blogybių būtų išvengta.
“La Rebelion de las masas” (Masių maištas) pasirodė 1930 m. ir tuoj
buvo išverstas į daugelį kalbų, ir keisčiausia, kad didžiausio pasisekimo
susilaukė JAV, kur daugiausia yra sumasėjusių žmonių.
Kas labiausia būdinga mūsų gyvenamam laikotarpiui, klausia Ortega.
Ir atsako, kad, be abejo, sumasėjęs žmogus arba miniažmogis. Kas tai
per žmogus? Kokios jo ypatingos savybės? Bendrai imant, jam labiau
būdingi neigiami bruožai. Sumasėjusių žmonių randame visuose sociali
niuose sluogsniuose, jie neturi vitalinių sumanymų, jie nestato sau reika
lavimų, gyvena įnertų gyvenimą, eina pasroviui, tiki turį tik teises, bet
jokių pareigų, naudojasi kultūra, kurios nesukūrė ir nesupranta, neįsisą
monina, kad jai sukurti reikėjo daugeriopų pastangų ir kad ji yra nepas
tovi. Sumasėjusiam žmogui būdinga lepinamo vaiko ar dar geriau “palai
minto ponaičio” psichologija. Sumasėjusio žmogaus akivaizdoje rinktis
žmogus turi priešingas savybes: jam gyvenimas reiškia daug reikalauti
iš savęs, būti daugiau, būti geresniu. “Man”, rašo Ortega, “taurumas
yra stengimosi sinonimas, pastangos pralenkti save. Tuo būdu taurus
gyvenimas priešpastatomas vulgariniam ir inertiškam. Tariant, sumasėjimu vadiname tokį gyvenimo būdą ne tiek todėl, kad daugybė taip gy
vena, bet labiau dėl to, kad jis yra inertiškas”. Savaime aišku, sumasėjęs
žmogus nepakenčia betkokio išsiskyrimo, nemėgsta jokio pranašumo ir
visados, kai tik gali, juos mindo ir sumala.
Jeigu toks yra miniažmogis, iš kur atsirado toji ypatinga žmonių
rūšis? Ar jis nukrito iš dangaus, ar yra mūsų civilizacijos natūrali išdava,
Ortega nurodo, kad per pastaruosius šimtą su viršum metų nepaprastai
pakilo Europos gyventojų skaičius. 1800 m. jis neviršijo 180 milijonų.
Nuo 1800 ligi 1914 pašoko iki 460 milijonų. Tai lemiantis faktas. “Nes tas
svaiginantis greitis”, sako Ortega, “su kuriuo vis plūdo ir plūdo minių
minios naujų būtybių, neleido jų pasotinti tradicine kultūra. Daugiausia
ką buvo galima padaryti ir tikrai buvo padaryta, tai mases išmokyti mo
dernaus gyvenimo technikos, tačiau nepavyko jų išauklėti. Joms buvo
įteikti įrankiai intensyviai gyventi, bet nebuvo įdiegta jautrumo didžiom
istorinėm pareigom; jiems buvo paskubom įkvėpta išdidumas ir moder179
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niųjų priemonių galia, bet ne jų dvasia”. Tuo būdu šitame mūsų civili
zuotame pasaulyje sumasėjęs žmogus yra tikras barbaras, žmogus nesi
domįs civilizacijos principais, ją laikąs natūraliu reiškiniu, gamtos darbu
ir atitinkamai ją traktuojąs.
Tačiau taip įvyko kaip tik todėl, kad pereito ir dabartinio šimtmečių
civilizacijos du pagrindiniai principai sudarė tam sąlygas, o tai būtent:
liberalinė demokratija ir technika. XVIII š. įsigalėjo idėja, kad žomgus,
vien tik todėl kad žmogus, turi tam tikras prigimtas teises — garsiąsias
žmogaus ir piliečio teises. Per visą XIX šimtmetį masė, kuri entuziastin
gai priėmė šią idėją, jų nejautė savyje, jų nevykdė, nors ir žinojo, kad
“tauta”, kaip tada ji buvo vadinama, yra suverene, bet tuo netikėjo. Ta
čiau šiandieną tas idealas pavirto tikrove ne vien tik įstatymuose, bet ir
kiekvieno žmogaus širdyje. Ir reikia pastebėti, kad tai, kas ankščiau buvo
idealas, patapęs tikrove — jis nustoja būti idealu. Panašiai yra su tech
nika. Tobulėjant ir besiplečiant technikai, pakilo žmonių gerbūvis, saugu
mas ir patogumai. Anksyvesnių laikotarpių žmonėm gyvenimas reiškė
susispaudimą, priklausomybę nuo kitų, skurdą. “Jau pats tobulumas”,
sako Ortega, “kurį XIX ir XX š. pradžia suteikė kažkuriom gyvenimo
sritim, yra priežastis to, kad masės jo nelaiko organizacija, o tiesiog pri
gimtimi”. Toliau Ortega pastebi, kad tas amžius, pagimdęs milžiniškas
žmonių mases ir joms įdiegęs visokios rūšies potroškius bei priemones
jiems patenkinti, jas paliko joms pačioms, o tada vidutinis žmogus, sekda
mas savo prigimtį, užsidarė savyje. Kitais žodžiais, XIX šimtmetis, mo
kėjęs sukelti vidutinio žmogaus apetitus, nesugebėjo jam įdiegti jo ribo
tumo, jo priklausomybės, reikalo skaitytis su kitais ir savo gyvenimą pa
remti aukštesniais principais. Tokia buvo to šimtmečio vadovų didžioji
nuodėmė. Jie neatliko savo pareigos. Tuo būdu, laikui bėgant, pačios ma
sės užėmė rinktinių vadovaujančių mažumų vietą ir šiandieną savo ran
kose turi valdžią. Norint atstatyti pažeistą tvarką, reikia kad mažumos
vėl paimtų vadovavimą, nes masės negali pačios sau vadovauti. Jų parei
ga yra leistis būti vadovaujamoms, klausyti ir sekti. Galutinoje išvadoje
yra tai, ką Ortega nori pasakyti “masių maištas” posakiu: jų pasiprieši
nimą leistis būti vadovaujamoms, masių maištas prieš save, prieš savo
paskirtį.
Šį masių maištą Ortega laiko radikalia žmonijos demoralizacija. Toji
demoralizacija dar akivaizdesnė tarptautinėje srityje, tautų tarpusavio
santykiuose. Kaip vienintelę išeitį iš dabartinės tarptautinės maišaties
Ortega siūlo Europos jungtinių valstybių suorganizavimą. Tada Europa
vėl atgautų prarastą būklę, vėl pataptų sau reikli ir disciplinuota.
Visa susumuodamas, Ortega prieina išvados, kad šis masių maištas
sudaro dvigubą vaizdą. Iš vienos pusės reiškia milžinišką gyvenimo page
rėjimą, nepaprastą vitalumo ir galimybių padidėjimą, krie gali mūsų
gyvenimą padaryti “puikiausiu ir našiausiu iš visų buvusių istorijoje”.
Tačiau žiūrint iš kitos pusės, šis masių maištas reiškia destruktyvų, va
lingą civilizacijos principų ir normų neigimą. Jeigu šis žmogaus tipas,
miniažmogis, pasiliks Europos valdovu, užteks trisdešimties metų mūsų
kontinentui nusmukti į barbariškumą. Tad maištas gali — visa priklausys
nuo sprendimo — būti perėjimu į tobulesnę žmonijos santvarką, bet taip
pat gali būti ir žmonijos likimo katastrofa.
180
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tvuktai ir^s
LZJiomeiuar
• Paskutiniame “Mūsų Vyčio” nu
meryje tilpo Korp! Vytis filisterio
v.s. K. Palčiausko Čikagoje skaityta
paskaita — “ASS dabartinėje LSS
struktūroje”. Su didele skautiška bei
ilgų vadovavimo metų Lietuvių Skau
tų Sąjungoje išbujojusia organizaci
ne erudicija minėtame straipsny yra
analizuojamas ASS nueitas kelias bei
dabartinė padėtis. Lygiagriačiai strai
psnis teikia keletą konkrečių pa
siūlymų ateities veiklai. Šiomis ei
lutėmis su ypatinga atidžia kreipia
me ASS Vadijos, LSS Tarybos Pir
mijos, o taip pat ir kiekvieno Sąjun
gos gerove besidominčio nario dėmesį
į 129 puslapio paskutinį punktelį ir
kviečiame skaityti kartu:
“Kaip žinoma, tuo tarpu skautiškos aka
demijos nėra. Tačiau skautybės akademikų
LSS visada pasigedo ir pasigenda. Atrodo,
kad akademiko-ės ir skauto-ės natūralus
kelias yra pasiekti akademiškumo ir skau
tybės srityje. Žinoma, tai negali būti ma
sinis ar visuotinis reiškinys. Bet vidutiniš
kai imant, turėtų būti aukštame lygyje.
Kodėl gi akademikai skautai turėtų siek
ti akademiškumo ir skatitybės srityse? To
dėl, kad akademikai skautai priklauso in
telektualų grupei. Tuo jie skiriasi nuo kitų
LSS narių. Nežiūrint į tai, kad daugelis ir
akademikų skautų (vyčių, skautininkų) yra
labai stiprūs skautybės teorijoje ir prakti
koje, bet akademikai skautai tūrėtų pla
čiau pasireikšti naujesniu, gilesniu, kūry
biškesniu ir moderniškesniu veikimu. Aka
demikas skautas reiškiasi LSS-gos veiki
me dvejopai: a) sau — savo asmenybės
turtinimu ir b) tarnavimu kitiems — spau
da, vadovavimas, labdarybė, specialių prob
lemų sprendimas ir pan.”
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Skautiškos akademijos reikalas nė
ra naujas, bet dabartinėse sąlygose
yra labai svarbus. “Kur yra ryžto,
ten ir jėgų atsiranda”, moko žmonių
priežodis. Štai Lituanistikos Institu
tas, šviesiu lituanistinės akademijos
pavyzdžiu, visuomenei konkretų dar
bą atlieka. Skautiškos akademijos
reikia ir ASS ir LSS. Tik pageidau
tina, kad skautiškosios akademijos
idėja būtų paryškinta konkretesniais
planais. Visi broliai, sesės, ASS Va
dijos nariai turėtų atkreipti savo dė
mesį į v.s. Palčiausko iškeltas mintis
ir sudaryti sąlygas jas įgyvendinti, o
LSS Pirmij a prašoma visomis išga
lėmis šią idėją remti.

• Redakciją pasiekė LSS Atlanto
Rajono stovyklavietei pirkti komite
to laiškas, kuriame prašoma patari
mų, siūlymų, na ir svarbiausia, finan
sinės paramos šiam tikslui įgyvendin
ti. Laiške, tarp kitko, sakoma: “Lie
tuvybei išlaikyti ypatingai svarbi
priemonė yra skautų stovyklavimas,
kur vaikai auklėjami gerais žmonė
mis ir gerais, sąmoningais lietuviais.”
Padėkime, kiek kas išgalime, o mūsų,
kaip skautų, pareiga šiame darbe pri
sidėti.
Čikagos spaudoje neseniai pasiro
dė straipsniai apie Rako stovyklavie
tę ir būtinumą kai kurių jos pageri
nimų. Tai įvykdyti irgi prašoma fi
nansinės paramos.
Prieš šiuos svarbius uždavinius sto
vi Čikagos Skautininkų Ramovės pa
skelbtas konkursas scenos veikalui
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apie laisvės kovas parašyti. Trims
premijoms skiriama 1000 dol. Tokio
konkurso vertė — labai abejotina.
Tuo labiau, kad yra daug svarbesnių
reikalų, kurių vertė žymiai ryškesnė.
Svarbesniems reikalams skirkime pir
mąją vietą.
• New Yorke tėvai pranciškonai
imasi lietuvių kultūros namų staty
bos. Tokio pastato vertę įrodė Jau
nimo Centras Čikagoje. Šia proga
sveikiname šį užsimojimą ir linkime
j ° įgyvendinimo.

“Antro Kaimo" kolektyvo
nariai po sėkmingo pasi
rodymo New Yorke, kur'
surengė ASS skyrius. Iš
kairės: V. Demereckis, R.
Stravinskaitė, R. Jurkū
naitė, K. Almenas, R.
Stakauskas, R. Vėžys, B.
Urbonas ir R. Aninkevičius.
R. Kisieliaus nuotr.

Prie šio darbo ryškiai prisidėjo
New Yorko ASS skyrius, pereitų me
tų gale surengęs Antro Kaimo pa
sirodymą. Skyriaus narių įdėtas dar
bas davė gražų atpildą — arti 1000
dol. pelno. Pridėję skirtumą iš savo
kasų, New Yorko ASD, Korp! Vytis
ir FSS įteikė pilną tūkstantinę šių
kultūros namų statybai. Tai pirmoji
organizacija tokia stambia suma pa
rėmusi šį tėvų pranciškonų darbą.

• Akin krinta “Ateities” 1964 m.
gruodžio mėn. Nr. 10, 242 psl. Čia
“. . . bet, antra vertus . . .” skiltyse
A. Skirmuntaitė cituoja “Mūsų Vy
čio” Nr. 3 “Įvykių ir Komentarų”
pabaigą (92 psl.) ir priduria: “Viską
aukojame lietuvybei, šį kartą ir pro
tą.” Nežinodami, kaip diskutuoti to
kį išsamų argumentavimą, cituojame
iš “Draugo” vasario 6 d. laidos —
“Nauji Leidiniai” skyriaus, kur, pa
minint “Ateities” numerį, rašoma:
“Ypač kai pats žurnalas sakosi gerb-
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siąs ir svetimą mintį, nevengdamas
su ja dialogo. Tačiau svetimos min
ties gerbimo pažadui nemaloniai
kontrastuoja šiame pačiame numery
je repliką kolegų skautų akdemikų
“Mūsų Vyties” žurnalui,-kada, nepri
tariant jo minčiai, atšaujame: “Vis
ką aukojame lietuvybei, šį kartą ir
protą”. Atseit, mandagiai “išsidurniuojama”. Na ir koks begali būti to
limesnis pokalbis?”

• Komunistinėje Lietuvos spaudoje
apstu neapykantos, pagiežos, ironiškų
pastabų, liečiančių laisvojo pasaulio
lietuvių veiklos apraiškas. Visa tai
liudija, kaip atidžiai yra sekama emi
grantų lietuvių spauda ir kad randa
ma reikalo ją komentuoti, žinoma, ne
retai iškreipiant ar ne kontekste pa
naudojant jiems naudingus teigimus.
Vilniuje leidžiamoje “Komjaunimo
Tiesoje” (lapkričio 14 d., Nr. 225) už
kliuvo ir mūsų filisteris Romas Kezys. Ilgame R. Kybarto straipsnyje
reiškiamas nepasitenkinimas lietuvių
kontaktais su Vakaruose besilankan
čiais jaunuoliais, Lietuvoje apsilan
kiusiųjų įspūdžiais, prisimenamas pa
lyginti jau senokas įvykis — 1962 m.
Helsinkyje įvykęs tarptautinis jauni
mo festivalis. Kai ten atsidūrusi iš
Lietuvos atvykusi jaunimo delegaci
ja, tai ją, kaip teigiama “Kom. Tieso
je”, apspitusi “virtinė specialiai na
cionalistinių organizacijų paruoštų
agitatorių, apsimetusių esamų ir ne
samų, buržuazinių leidinių “kores
pondentais”, solidžiai prigrūdusių ki
šenes šmeižikiška antitarybine litera
tūra”. Ta literatūra tai buvo “Aidai”,
“Lituanus” ir kt. Tų esamų ir nesa
mų leidinių tarpe buvo ir “Skautų
Aidas” bei “Mūsų Vytis”.
Straipsnyje Romas Kezys skaityto
jams pristatomas kaip “liguistos iš
vaizdos tipas, bet užtai laikomas so
lidžiu kelių nacionalistinių ir katali
kiškų organizacijų nariu”. Tos orga
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nizacijos tai — skautai, FSS, Lietu
vių Bendruomenė.
Visa tai įrodo faktą, kad vis dau
giau žinių apie Vakaruose gyvenan
čius lietuvius ir jų veiklą pasiekia
kraštą, o valdžios kontroliuojama
spauda yra priversta savaip įtaigauti,
įrodinėti, tą jiems kenkiančią įtaką
atremti.
• Pragiedruliai akademikų skautų
veiklos kalendoriuje šį pavasarį: Stu
dijų Dienos Čikagoje ir FSS suvažia
vimas Clevelande.
Kovo 27 ir 28 dienomis Čikagos
ASS skyrius rengia studijų dienas —
debatus tema: akademiko skauto-ės
veiklos ypročiai. Viskas vyks J aunimo Centro patalpose. Visi Čikagos
skyriaus nariai, tikimasi, dalyvaus ir
laukiama svečių iš Cleveland©, Det
roito, Urbanos ir net iš tolimesnių
vietovių.
FSS suvažiavimas šauikamas “Me
morial Day” savaitgalyje, gegužės 29,
30 ir 31 dienomis. Suvažiavimo tiks
las yra: perduoti pareigas naujai FSS
CV-bai, aptarti keletą einamųjų rei
kalų, turėti progų susitikti studija
vimo dienų draugus, atnaujinti pa
žintis ar sudaryti naujas.
Didžioji suvažiavimo dalis bus ski
riama studijinei programai. Yra pasiųlytos dvi temos:
1. FSS nario veikimo definicija ir
studija.
2. Profesijų rolė Amerikos visuo
meniniame gyvenime ir jos ateities
kryptis, lygiagrečiai profesijų rolė
lietuviškoje visuomeninėje veikloje,
bei los rolės perspektyvos ateityje.
Norisi, šiose eilutėse, pasisakyti už
antrąją temą .Visų pirma ji aktuali
mūsų dvigubos, amerikietiškos ir lie
tuviškos, visuomenės kasdieniniame
gyvenime. Visiems būtų įdomu pasi
klausyti nuomones apie mūsų pasi
rinktų profesijų rolę ir jos ateitį ir
tai padiskutuoti. Antra, pirmoji tema
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gretima Čikagos studijų dienų temai
ir gausis bent dalinas pasikartojimas.
Laukiama, kad FSS suvažiavime
dalyvaus jau mokslus baigę, bet į
FSS neįstoję akademikai skautai-ės

ir studentai, kuriems sąlygos ar mok
slo kalendorius leis atvykti. Kviečia
me visus šias datas pasižymėti ir kuo
gausiau abiejuose įvykiuose dalyvau
ti.

MOKSLINIS LAIPSNIS BRONIUI VAŠKELIUI

Pennsylvania Universitetas 1964
metais suteikė • filisofijos daktaro
laipsnį fil. Broniui Vaškeliui. Įteikto
ji tezė buvo “The Language of Jurgis
Baltrušaitis Lithuanian Poetry”. Ma
gistro laipsnį gavo 1961 m. Toronto
Universitete ir parašė tezę “Jurgis
Baltrušaitis, a Russian Symbolist”.
Brolis Vaškelis yra gerai pažįsta
mas skautų gretose ir lietuviškame
gyvenime, o ypač Kanadoje. Studi
juodamas Toronte, 1957-60 m. pirmi
ninkavo Kanados Liet. Studentų
S-gai, o 1959-63 m. buvo Pasaulio
Liet. Bendruomenės valdybos narys.
Plačiai reiškiasi kaip literatūros kri
tikas kultūrinėje lietuvių spaudoje
ir kaip paskautininkas studentiškuose

bei akademiniuose įvykiuose. Šiuo
metu yra “Lituanus” literatūrinio
skyriaus redaktorius.
Skautiškoje veikloje, o ypatingai
jūros skautų eilėse, Bronius plačiai
reiškiasi nuo 1949 m. Liubeke, kur
vadovavo jūros skautų laivui. Atvy
kęs Kanadon buvo Toronto laivo va
das, jūrų skautų instruktorius, rei
kalų vedėjas bei tuntininko pavaduo
tojas. Akademikų skautų veikloje,
1957-58 m. vadovavo ASS programos
komisijai, o 1961-62 m. pirmininkavo
Toronto FSS skyriui. 1965 m. jam su
teiktas jūros skautų paskautininkio
laipsnis. Nuo 1964 m. paskirtas Liet.
Skautų Brolijos jūrų skautų skyriaus
vedėju. Šių pareigų pagrindiniu už
daviniu jis stato Brolijos jūrų skau
tų šakos pilną atstatymą ir jūros
skautavimo priartinimą prie tikro
skautavimo, panašiai kaip buvo Lie
tuvoje ar Vokietijoje. To bus siekia
ma keičiant patyrimo laipsnių bei
specialybių programas.
Šiuo metu dr. Vaškelis yra profe
sorius Lafayette Kolegijos, Easton,
Pa., kalbų departamente. Profesinėje
srityje, priklauso American Associa
tion of Teachers of Slavic and East
European Languages ir Modern Lan
guages Association.
Fil. Bronių Vaškelį sveikiname
aukščiausiojo mokslinio laipsnio įgyjimo proga ir linkime geriausio vėjo
jo profesiniame-moksliniame ir vi
suomeniniame bei skautiškuose dar
be.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
STUDENTŲ GAIRĖS. Lietuvių Studen
tų Sąjungos leidinys. 1964 Nr. 43. Red.
Rimantas Griškelis.
Žurnalo paskirtis — informuoti studenti
ją apie jos tikslą, veiklą ir interesus; me
džiagą patiekia patys studentai, kurie “sa
vo problemas geriausiai supranta ir išreiš
kia”. Ypatingai įdomus ir vertas pagalvoti
yra B. Augustinavičiūtžs ir Algio Rukšėno
gerai paruoštas reportažas apie lietuvių
studentų patyrimą U.S. National Student
Association posėdžiuose Minnesotos Uni
versitete. Prieinama išvada, kad pavergtų
tautų padėtis yra mažai žinoma studentų
tarpe ir kad, norint atsiekti bet kokių kon
kretesnių rezultatų, reikia išeiti už savo
organizacijų ribų.
MARGUTIS. Nr. 10, 11. Red. A. Mac
kus. Prenumerata: $5.00. Su giliu liūdesiu
peržvelgiama tragiškai žuvusio poeto Al
gimanto Mackaus redaguotus numerius.
Pereitame numeryje pristatėme MARGU
TĮ, kaip išskirtino dėmesio vertą liberalios
minties kultūros žurnalą, jautriai ir kri
tiškai reaguojantį į lietuviško kultūrinio
ir politinio gyvenimo kontroversijas. Pas
tarieji numeriai iliustruoti V. Rato ir australiečio H. Šalkausko darbų nuotrauko
mis. Tęsiamas Brodskio teismas. Spausdi
nama M. Gimbutienės Santaros-Šviesos sto
vykloje skaityta paskaita: “Lietuvių mi
tologijos fragmentai”. K. Ostrauskas ra
šo apie Chr. Marlowe. Karolis Drunga su
pažindina su A. Gurecko tos pačios sto
vyklos metu skaityta paskaita apie nau
jas galimybes Lietuvos laisvinimo kelyje.
Kadangi joje išdėstytos mintys, be abejo,
atspindi mūsų jaunosios inteligentijos dau
gumos pažiūras, norime atkreipti skaity
tojų dėmesį, kad paskaita bus ištisai at
spausdinta sekančiam METMENŲ nume
ryje.
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PĖDSAKIS. 1964. Nr. 10-12. LSS Aust
ralijos Rajono Skautų-čių laikraštis. Vyr.
red. s. B. Žalys.
Krenta į akį, kad gruodžio numeris yra
beveik ištisai atspausdintas anglų kalba.
Numerio paskirtis yra trumpai painfor
muoti australiečius apie Litu vos istoriją
ir politinę padėtį ir apie lietuvius skau
tus, skautes ir jūrų skautus Lietuvoje ir
tremtyje. V. Nevardauskas drąsiai ir aiš
kiai atsako Australijos skautams į dažnai
keliamą klausimą, kas tie “egziliniai” skau
tai ir kodėl jie nesijungią į vietinius vie
netus. Deja, angliškam tekste randasi visa
eilė gramatinių, stilistinių ir korektūros
klaidų.
LAIŠKAI LIETUVIAMS. Tėvų Jėzuitų
religinės ir tautinės minties kultūros mė
nesinis žurnalas. 1964. Nr. 10, 11. 1965.
Nr. 1. Rer. K. Trimakas, S.J. Meninė prie
žiūra A. Kurausko. Prenumerata $3.00.
Svarbesnieji straipsniai: A. Grauslys:
“Henry Perrin — kunigas darnininkas”;
dr. A. Liulevičius: “Gilėjantis žvilgsnis į
bažnyčią”; K. Bagdonas: “Alkoholizmas”;
G. Procuta: “Jaunimo sovietizacija Lietu
voje”. Įdomiai atrinkta ir kondensuota smul
kesnė medžiaga, filmų ir knygų apžvalgos
ir skaitytojų pasisakymai. Žurnalas tęsia
savo pereitais metais sėkmingai nustatytą
naują kryptį: kreipti ypatingą dėmesį į
jaunesnę kartą ir jaunas lietuviškas šei
mas, gvildenti aktualias problemas, skleis
ti atsinaujinimo dvasią ir plėsti krikščio
nišką ir tautinį sąmoningumą.
LITUANUS. Lithuanian Quarterly. Vol.
10. Nr. 3. Redaktorius Tomas Remeikis.
Metinė prenumerata $3.00.
LITUANUS puslapius vartome su malo
numu ir pasidižiavimu, nes jis jau iškilo
virš diletantiškumo ir atsikratė amerikie-
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Prašau sėsti, ten dar yra viena patogi vietelė.

čių mokslinėj visuomenėj taip nemėgiamo
etninių grupių propagandinių leidinių cha
rakterio. šio numerio straipsniai; dr. V.
Vardys: “Soviet Colonialism in the Baltic
states — a note on the nature of modern
colonialism”, dr. P. Rėklaitis: “The Prob
lem of the Eastern Border of Gothic Ar
chitecture”; V. Trumpa: “The Disintegra
tion of the Polish - Lithuanian Common
wealth”. (šis straipsnis-komentaras bazuotas ant prof. O. P. Backus IILSZavtc Re
view atspausdinto straipsnio “The Prob
lem of Unity in the Polish-Lithuanian
State”; lietuvių kalba jis jau buvo palies
tas Margutyje.)
Literatūros dalyje trumpai paminimi
1964 metais mirę poetai — Faustas Kirša
ir dr. Julius Kaupas; įdedamas J. Kaupo
pasakos vertimas. Vertimas Aldonos ir Ro
bert Page, kurie, panašiai kaip Danguolė
ir Rap'heal Sealey, pasižymi jautriais ir
skoningais vertimais.

G. Peniko nuotr.

Zenonas Ivinskis šimtmečio sukakties
proga rašo aipe Simoną Daukantą, pirmą
jį Lietuvos istoriką, ir jo palikimą Lietu
vos istorijos srityje. Kristijono Donelai
čio metus baigiant, J. Aistis pateikia F.
Tetznerio surinktas Donelaičio gyvenimo
datas. Dr. J. Klimas pagerbia prof. A. Senno 65 m. gimtadienį ir 45 m. kalbotyros
darbo sukaktį. Prof. Senn, šiuo metu Pennsylvanijos U-to slavistikos fakulteto deka
nas, yra lietuvių tautai ypatingai nusi
pelnęs, nes jo dėka baltistika ir ypač li
tuanistika tapo žinoma ir prieiname kal
botyros mokslininkams. Taipgi pagerbiamas
antras didelis lietuvių draugas, meno kri
tikas ir istorikas A. Rannit. Svetimtau
čių domėjimasis lietuviškais reikalais yra
mums reta ir branginanti dovana. Šiais
numeriais A. Vaičiulaitis baigia 15 metų
redagavimo darbą ir nauju redaktorium
pakviestas dr. J. Girnius.

AIDAI. 1964. Nr. 9(174), Nr. 10(175).
Mėnesinis kultūros žurnalas. Leidžia Tė
vai Pranciškonai. Red. A. Vaičiulaitis. Pre
numerata $6.00.
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MUZIKOS DĖŽE
Dėl įvairių priežąsčių buvo sureng
ta dar viena žiemos stovykla 64-65
metų kryžkelėje. Kažin ar įmanoma
šią stovyklą apibūdinti keliais trum
pais žodžiais. Buvo, matyt, linksmu
mo, džiaugsmo, nuostabumo, ir kar
tais net liūdesys pasimaišė su savo
ašaromis. Stovyklautojų buvo 130,
prisiminimų tūkstančiai. Jie išbuvo
keturias dienas, tačiau jų nepamirš
visus metus. Vieniems patiko — ki
tiems ne. Treti atvažiavo — ir išva
žiavo.
Viskas prasidėjo trečiadienį, gruo
džio 30 d. Laukai buvo žalesnį, negu
kad daug kam patiko. Tačiau buvo
pasklidęs gandas, kad laukiame pen
kių colių naujo sniego tą naktį. Pra
dėjo rinktis žmonės iš visų kampų
Amerikos. Ilgiausią distanciją atke
liavo dvi mergytės iš Los Angeles ir
Saulius su pianinu. Pasirodė keletas
vyrukų iš Montrealio, kurie rengė
jams parodė daugiau kantrybės, ne
gu kad rengėjai jiems. Po jų atsi
trenkė nublukusios sielos iš dar ilgiau
nublukusių miestų, kaip Detroito,
Chicagos, Cleveland©, Toronto, Ha
miltono, Londono, Flint, Urbanos ir
gal dar kitų bažnytkaimių, kurių šiuo
momentu protas nepajėgia atsiminti.
Vakarui artėjant, visi pradėjo badyt pilvus nujausdami, kad ten kažko
trūksta. Tai gamtos signalas žmogui,
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kad laikas maikaronus valgyti. Visi su
griuvo į valgyklą, pasidraskė dėl vie
tų eilėj ir slinko pirmyn su tikslu
papildyt savo asmeniškus viedrus pa
šaru. Nenorėčiau sakyt, kad “chebra” daug valgė, bet jeigu trys savinin
ko arkliai pastipo dėl trūkumo bul
vių, pradedu svajot. Kas įdomiau, tai
kaip jie valgė. Įsivaizduokit!
Prie stalo sėdi trys berniukai ir at
eina mergytė. Dar yra vietos vienam.
— Ar galėčiau aš čia atsisėsti?
— Sėsk.
— Sėsk.
— Sėsk ir ėsk.
— Labai dėkuj.
— Malonumas.
— Taip, taip.
— Ko turi valgyt?
Po penkių minučių:
— Aš esu Sapnuolė Rauginta, o
jūs?
— Aš geras.
— Aš tylus.
— Aš valgyt noriu.
— Ar. galėtumėt man kas druskos
paduot?
— Galėtumėm.
— Taip, taip.
— Už penkias bulves.
— Liurbiai!!
Nebuvo vakarienės be pranešimų:
— Ei, žmonės! Galima tylos? Ei,
tylėkit!

33

— Aš turiu keletą labai svarbių pra
nešimų. Ei, kamon! Tylėkit! Čia la
bai svarbus reikalas . . . Pasirodo,
kad mūsų žmonių rūbai dingsta. Man
atraportavo, kad yra pradingę viena
pora kelnių ir švarkas, kas reiškia,
kur nors randasi vienas plikas žmo
gus. Prašom tą, kuris pasiskolino
šiuos rūbus, juos grąžinti arbe bent
jų stovyklos metu nedėvėti, nes mes
nenorim muštynių. Kitas reikalas lie
čia arklius. Savininkas skundžiasi,
kad tie asmenys, kurie išvažiuoja su
rogėmis pasivažinėti, neleidžia ark
liams tai yra labai nesveika. Trečias
pertraukai. Jis skundžiasi, kad ark
liams tai yra laabi nesveika. Trečias
reikalas liečia . . .
Ar kas gali pamiršti Naujų Metų
vakarą? Gal reikėtų paklausti, ar kas
atsimena Naujų Metų vakarą! Mer
gytės puošė salę, gamino valgius, ka
bino balionus (daugumą jų taip leng
vai pripūtė Ponas Pranas!), sutvarkė
kėdes ir stalus ir pasipuošė laukti at
silankančių. Ir jie atsilankė. Apie vie
nuoliktą valandą buvo pilna salė. Vi
si šoko, juokėsi, lakstė, berniukai
mergytes gaudė, mergytės berniukus

daužė — kitaip sakant, linksma at
mosfera jautėsi.
Tėvelis Vytelis po kiek laiko pasi
dėjo save stačiai ant kėdės ir šaukė
visus pirmamečius į vidurį salės.
Tradicinis krikštas. Su drebančiomis
kinkomis jie pakartojo Tėvelio Vy
telio skaitomą pasižadėjimą. Visi sa
lėj sėdintieji parodė savo nuoširdžią
užuojautą sugiedodami “Amen, amen,
amen.” Patvirtint savo ištikimybę
“baltumo dievui” visi pirmamečiai
vaikai turėjo apibėgti aplink dešinę
pusę pastato lauke, kur Tėvelis Vyte
lis buvo suruošęs Sniečkų artilerijos
brigadą. Tačiau pirmamečiai netoki
kvailiai kaip kad kartais atrodo! Sū
neliai Petrelis, Saulius, Bronius ir ki
ti nusprendė pasiimti Tėvelį Vytelį
kartu — dėl kompanijos. Žinoma, Tė
velis Vytelis nelabai nuolankus buvo
tokiai idėjai. Tuomet sūneliai kitais
būdais jį pasiėmė kelionėn. Tuo tar-

New Yorko ASS žiemos
stovyklon atvykę korporantai. Viskas vyko pagal pla
ną, tik sniego trūko.
A. Bartytės nuotr.
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Dainius Vytautas Deme.reckis ir Romas Stakauskas “Antro Kaimo" škice.
R. Kisieliaus nuotr.

pu sūnelis Rimukas nusprendė geriau
apsimokėtų bėgti aplink kairią pusę
pastato, nes trumpesnė ir “saugesnė”
kelionė. Visi pirmamečiai grįžo sveiki
ir gyvi atgal giedodami “Amen, amen,
amen.” Po kiek laiko grižo ir Tėve
lis Vytelis^ t. y. “Baltasis Tėvelis Vy
telis.”
Naujų Metų vakaras! Ilga naktis.
Vieno ko netrūko šioj stovykloj tai.
— muzikos. Muzika svetainėj, muzika
valgykloj, muzika lauke, muzika pir
mam kambary, “muzika” aštuntam
kambary ir triukšmas visur kitur.
Klausytojų nebuvo. Tik muzikantai.
Vieni dainavo, kiti kūrė melodijas
pūsdami į butelį; trečias mušėsi su
pianinu ir ant kėdės besėdintis as
muo bandė išspręsti būgnelių reikš
mę. Kiti tik kalbėjo, šnibždėjo ir ko
joms bei pirštais taktą laikė. Jie su
kūrė savotišką muziką. Melodija ne
aiški. Taktas neryškus. Bendrai —
muzikos stilius negirdėtas ir nesu
prantamas.
Ta muzikos dėžė!
Gražiai išsireiškė vienas brolis iš
Chicagos. Sako: “Kai grįšiu į namus,
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būtinai reikės nusipirkti “juke-box”
ir pasistatyti miegamajam, kad galė
čiau užmigti!” Turbūt daug kas taip
galvojo. Bet buvo ir tų naujo stiliaus
muzikantų, kuriem ta dėžė daug reik
šmės turėjo. Sesė Dalė lakstė po salę
ieškodama kito, kuris mokėtų “swinginti”. Ji sutiko brolį Vytuką, kuris
pergyveno, kad jo “ban” taip trum
pai išsilaikė. Vėliau jie kartu “swingino” vidury salės muzikos dėžei be
grojant. “Meilės Mišinys — Numeris
9”. Gaila, kad ten vėdintuvo nebuvo.
Rengėjai dar vis suka galvas ban
dymui išspręsti, kur pradingo 250 deš
relių ir 12 kepalų duonos.
Iki šiol nieks nesupranta, kaip se
sė Audronė surinko 848 taškus su pir
mu kamuolio metimu. Gale žaidimo
ji turėjo 880 — prieš pono Prano 78.
Gaila — labai gaila.
Sesei Aušrelei formaliai pareiškiam užuojautą. Caberfae savininkai
sakė jai atsiųs sąskaitą už tri nu
laužtas pušaites.
Sąskaitų gali tikėtis ir sesės Viole
ta su Dale už išgriautą sinką savo
kambary. Patariam joms kitą kar
tą maudytis vonioj.
Ir taip toliau.
Sena pasaka, atsiskyrimas. Vieni
mėto Sniečkus, kiti fotografuojasi,
kad būtų lengviau tėvams įrodyt, kur
buvo, treti stovi susispaudę ir “Krepso” vedami šaukia: “Sieg — Heil!
Sieg — Heil! Sieg — Heil!” Tiesa,
savininkas yra vokietis. Gryno krau
jo vokietis. Įdomi padėtis. Ne?
Stovyklautojai išsiskirstė. Liko tik
sutrintas į košę sniegas, vienas kitas
popiergalis, parūdijus eglutė ir kele
tas neseniai išgertų kavos puodukų.
Galų gale “muzikos dėžė” nurimo.
Runkelis
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Penktadienio rytas šaltas, pilkas, be gyvingos saulutės — tipiškas gruodis. Sunku
keltis, bet galų gale išsikrapščiau iš savo
kampelio, šiandieną prasidėjo rimtoji su
važiavimo dalis.
L.S.S. suvažiavimą oficialiai atidarė cen
tro valdybos pirmininkas Algis Zaparęckas.
Atidaryme minute tylos pagerbėme a.a. Dr.
J. Kaupą, nuoširdų L.S.S. bičiulį, padėjėją
ir patarėją.
Išrinkome pirmininkus, sekretores ir
mandatų komisiją. Garbingos pirmininko
pareigos atiteko kol. V. Miseliui iš Čika
gos ir kol. A. Udriui iš Detroito.
Rinkimams pasibaigus, sekė kol. K. Žygo paskaita, liečianti dabartinę suvažiavi
mo temą — “Dabartinis lietuvis studentas”.
Paskaita buvo įdomi. Kol. Žygas gerai iš
nagrinėjo savo iškeltas mintis ir nuomones.
Jis ypatingai pabrėžė tą faktą, kad dabar
tiniai studentai skirtingai galvoja nuo šios
organizacijos pirmųjų steigėjų, ir dėlto rei
kėtų organizacijos tikslus ir principus pri
taikyti prie dabartinės J.A.V. studentų
galvosenos.
Po šios kol. Žygo paskaitos įvyko aštrios
ir gyvos diskusijos. Bet būdinga, kad jau
nieji studentai, kuriems šis suvažiavimas
buvo ypatingai skirtas, retai pereiškė savo
nuomones. Daugiausia kalbėjo senieji vil
kai. Nors iš veidų išraiškos aiškiai galėjai
matyti, kad tema intesyviai domina ir jau
nuosius. Aš manau, kad jaunesnieji daž
nai jaučia trūkumą žodžių lietuviškai iš
sireikšti. Ypatingai sunku prabilti po žo
dingo vyresnių studentų išsireiškimo. Klau
sydami jų, mes pasidarome bailesni, nes
mums yra stoka žodžių, kurie sulygintų mus
su vyresniais studentais. Mes jaučiamės
be autoriteto, kada reikia pareikšti savo
mintis ir nuomones. Iš dalies čia mūsų pa
čių kaltė, nes mes nesinaudojame progo
mis išreikšti savo miesto L.S.S. susirinki
muose.
Po kol. Žygo paskaitos, po ilgų diskusijų
sekė Antano Saulaičio, S.J. paskaita. Viena
iš giliausių galvoti priverčiančių minčių
buvo, ar “mes iš tikrųjų lietuviais gimę,
jais norime ir būti.” Mums, jauniesiems, lie
tuvybė yra jausminis elementas. Mes tėvų
šalies nematėm, ir daugumas augom sveti
moje žemėje. Tik per tėvus susipažinome
su Lietuva, jos tradicijomis ir kultūra.
Penktadienio šokiai įvyko pačiam viešbu
ty — didelėj salėj. Atsilankiusieji galėjo
šį vakarą kartu smagiai praleisti ir suda
ryti naujų pažinčių. Į šokius atėjo mūsų
mergytės gražiai pasipuošusios, kad net
mūsų bernužėliai žavėjosi lietuvaičių gro
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žiu. Neilgai truko, kol orkestras pritraukė
į šokių salę entuziastiškus šokėjus. Muzi
ka buvo įvairi — energingiesiems grojo gy
vesnė muzika, o tiems, kurie ieškojo roman
tikos, skambėjo graži tango ir valso muzi
ka. Prisišokus visi rinkomės į salės vidu
rį ir dainavome, dainavome, dainavome,
kol laikrodis rodė antrą valandą ir reikė
jo skirstytis. Antra valanda energingam
studentui tai niekis, jis tada savo pačiam
gyvume. Ne vienas patraukė į privatų ba
liuką. Liko tuščia salė, ir tik mėnulio še
šėlis liko kaip šio vakaro prisiminimas.
Pati būdama neviena iš tų energingųjų
studentų nukeliavau į savo kambarėlį lauk
ti rytojaus ir pataupyti energiją dėl pas
kutinio vakaro.
Apsiniaukęs šeštadienio rytas pasveikino
mane. Lietaus lašeliai kaip laikrodis dikta
vo ritmiškai, kad laikas keltis. Taip norė
jau pasilikti savo kampelyje ir grįžti į
sapnų karalystę, bet tai liko tik svajonė.
Suskambėjo telefonas, ir draugas pranešė,
kad reikės vašiuoti ir atsivežti dr. Eretą iš
aerodromo. Apsirengiau ir palikau drauges
saldžiai bemiegant. Bevažiuodama į aero
dromą, pradėjau nervuotis, ką aš sakysiu
dr. Eretui, nes kelionė atgal į viešbutį il
goka. Bet kai nuvažiavau į aerodromą, nu
siramino širdelė ir nusprendžiau: kaip bus,
taip bus.
Dr. Eretas su savo šypsena padrąsino
mane ir teko man su juo labai linksmai ir
įdomiai pasikalbėti. Net nepajutau, kai
privažiavome viešbučio duris. Labai ma
lonu buvo dr. Eretą asmeniškai sutikti ir
net liūdna buvo atsisveikinti.
šeštadienį turėjo būti dvi labai įdomios
paskaitos. Kai atėjau, salė buvo pilna jau
nimo. Tik spėjau surasti laisvą vietą, kai
įėjo p. R.Cullen. P. Cullen yra clevelandietis, siekiąs magistro laipsnio iš socialo* gijos ir labai domisi lietuvišku jaunimu.
Jo paskaita buvo aukšto intelektualinio ly
gio. Jis iškėlė daug naujų minčių, liečian
čių mūsų organazacijas ir lietuvius. Jis
pareiškė, kad “The value of what we have
is here in this room and we should never
forget, that”. Visiems labai patiko p. Cul
len paskaita. Po paskaitos jis pakvietė tuos,
kurie turėjo klausimų, asmenškai su juo
pasikalbėti. Taip ir apsupo jį nemažas
būrelis interesuotų studentų. Kiti panau
dojo tą laiką pertraukai.
Po trumpos pertraukos vėl visi rinkomės
į salę išklausyti dr. Ereto paskaitos. Jis
pradėjo paminėdamas, kad visą gyvenimą
praleido su studentija. Jo paskaita patrio
tinio pobūdžio. Jis patarė, ked mes turime
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Jaunųjų Dailininkų Klubo
Čikagoje valdyba. Iš kai
rės; Valentinas R amonis Ramonaitis — ižd., Zitai
Sodeikienė — reikalų ve
dėja ir Algis Trinkūnas
— pirm. Pažymėtina, kad
visi trys yra ASS nariai.
Nuotraukoje trūksta Hen
riko Blyškia — sekr.
V. Noreikos nuotr.

kultūriniu atžvilgiu daugiau iškilti,. Ir pa
brėžė, kad tik lietuviškai kalbėdami galėsi
me iškelti į pasaulį mūsų kalbos grožį ir
rimtumą. Man labai patiko jo gražiai iš
kelta mintis, kad Lietuva yra ten, kur yra
lietuviai — mes tą kraštą įsinešim savo
pėdom į visą pasaulį.
Penktadienį po pietų suvažiavimas ofi
cialiai pasibaigė. Dabar visi laukė vakaro
šokių — paskutinio pasilinksminimo.
Devintą valandą vėl sugrįžo studentai
paskutinį kartą pasišokti, padainuoti ir
padraugauti. Pasklido muzikos tonai, ir rin
kosi porelės šokių aikštėj. Bet šį vakarą
prasimušė liūdnumas tarp to viso džiaugs
mo, nes visi žinojo, kad rytoj reikės pa
likti draugus ir linksmai praleistas valan
dėles. Reikės grįžti į savo neseniai palik
tą kasdieninį gyvenimą.
Muzika pasibaigė, liko tik su dainele at
sisveikinti. Net ašarėlė nuriedėjo, kai pa
galvojau apie tas tris dieneles, kurios kaip
vėjelis praslinko. Tada pajutau, kaip ma
lonu būti lietuve ir jaunimo tarpe jausti
tokius artimus ryšius.
Sekmadienio rytą visi jau ruošėmės na
mo. Detroite palikau daug brangių prisimi
nimų ir draugysčių. Bet džiugino mintis,
kad kitais metais vėl susitiksim, kitam
viešbuty, kitam mieste, bet su ta pačia
energija, su ta pačia neužgęstama lietuviš
ka dvasia.
R.Macnoriūtė

LOS ANGELES
• Naujos ASS skyrių valdybos buvo iš
rinktos lapkričio 22 dieną. ASD valdybą
sudaro: Marija Naujokaitytė — pirminin
kė, Gražina Prunskaitė — sekretorė ir

Žibutė Stroputė — arbiter elegantiarium.
Regina Aukštakalnytė pakviesta kaip kan
didačių globėja.
• Korp! Vytis valdyba yra sekanti: senj.
Laimis Venckus — pirmininkas, senj.
Algis Karalius — sekretorius, senj. Vy
tas Jusionis — iždininkas ir fil. Gidas
Radvenis — junjorų tėvūnas.
• Giedrė ir Romas Venckai sausio mė
nesio gale išsikėlė į Palo Alto (netoli San
Francisco), kur Romas gavo naują darbą.
• Senj. Albinas šeškas išsikelia iš Los
Angeles į Phoenix, Arizoną, kur jis stu
dijuos architektūrą Arizona State Univer
sity.
• Gruodžio 27 d. akademikai skautai su
ruošė dovanų vakarą. Po atskirų ASD ir
Korp! Vytis sueigų Donatas Januta patei
kė pašnekesį apie lietuvių veiklą Amerikoje
19-to šimtmečio gale ir 20-to šimtmečio pra
džioje. Tada visi pasikeitė dovanomis ii’
užbaigė vakarą užkandžiais ir kavute. Su
eiga buvo Aldonos ir Laimio Venckų bute.

URBANA
• ASD Urbanos skyriaus pirmoji š.m.
pavasario semestro sueiga įvyko vasario
16 d. YMCA patalpose. Ta sueiga buvo
paskirta Lietuvos Nepriklausomybei pami
nėti. Giliai šventiška nuotaika gaubė visą
tos dienos sueigą.
• T.n. Dalia Ažubalytė perėmė ASD val
dyboje iždininkės-sekretorės pareigas.
• Vasario 14 dieną universiteto YMCA
patalpose Urbanos-Champaign lietuviai stu
dentai paminėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę. Su savo spalvomis dalyvavo
ir akademikai skautai. Įdomiai paskaitą

193

37

apie lietuvių partizanų veiklą skaitė f ii. Vy
tautas Užgiris. Malonu pažymėti, kad abu
du filisteriai dr. Užgiriai visada maloniai
prisideda prie studentų veiklos.
• Urbanos sesės ir broliai nuoširdžiai
sveikina Urbanos ASD sekretorę t.n. Rugilę Rygertaitę ii- brolį gintarietį Algį
Šlapkauską jų sužadėtuvių proga ir bir
želio dvyliktą tikisi dalyvauti linksmose
vestuvėse.
• Aušra Jurkynaitė, sesei Rugilei aplei
dus universitetą, sutiko būti nauja Mūsų
Vyčio korespondente.
• Vasario 16 dieną Urbanos ASD narės
po savo sueigos nuėjo pasiklausyti istori
ko Arthur Schlesinger paskaitos.
• International šventės proga Urbanos
lietuviai studentai pasirodė sušokdami kelis
tautinius šokius ir paruošdami gražią pa
rodėlę. Parodėles priežiūra rūpinosi Aure
lija Ginčauskaitė ir t.n. Ramunė Gavelytė.
• Senj. R. Račkauskas baigė mokslus gau
damas bakalaureatą iš fizikos.
ČIKAGA

• Čikagos Korp! Vytis valdyba susideda
iš sekančių asmenų: Giedrius Penčyla —
pirmininkas, Vytautas Mišelis — vicepir
mininkas, Jurgis Senkus — junjorų tėvū
nas, Rimas Vaitkus — socialinių reikalų
vedėjas, Saulius Lišauskas — iždininkas
ir Liudas Volodka — sekretorius.
• Į Čikagos Filisterių valdybą įeina šie
asmenys: fil. Ed. Zabarskas — pirminin
kas, nariai fil. Genė Rimkienė, fil. Gin
ta Vaitkutė, fil. Milita Lemonaitė.
• Fil. Eugenijus Vilkas ir šiais metais
sutiko eiti ASS Čikagos skyriaus pirmi
ninko pareigas. Jo pavaduotoju sutiko būti
fil. J. Kregždys.
• Sesė Gražina Budrytė, toliau tęsdama
studijas Loyola universitete School of So
cial Work, iš ASD socialinių reikalų ve
dėjos pareigų pasitraukė.
• Gruodžio 20 dieną Jaunimo namuose
įvyko bendra ASS sueiga — Kalėdinė eg
lutė. Sueigos metu bovo rodomos skaidrės
iš pereitų stovyklų ir filmos, kurios mė
gino parodyti susirinkusiems, kaip gra
cingai slidinėti. Po sueigos, klausantis gra
žios muzikos, visi pasivaišino sesių ska
niais keptais ir pirktais pyragais ir dar
turėjo progos sužinoti savo ateitį beval
gydami sesių paruoštus “fortune cookies”.
• Fil. Dalia Lukienė vadovauja Čikagos
vyr. skaučių seminarams. Paskutiniame
sausio mėnesio seminare fil. Nijolė Martynaitė skaitė įdomią paskaitą apie dramą.
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• Sausio 31 dieną įvyko ASD kandidačių
sueiga. Sueigoje sesė Ramunė Kviklytė su
pažindino kandidates su akademikų tiks
lais ir davė trumpą pašnekesį apie Akademikių Skaučių draugovės įsisteigimą ir jų
pirmąsias gyvavimo dienas, šiais metais
Čikagos skyriuje kandidatuoja sekančios
sesės: Živilė Paliliūnaitė, Irena Srugytė,
Irena Gedgaudaitė, Dana Koncytė, Dalia
Koncytė, Jūratė Jančytė, Gražina Kremerytė, Margarita Janickaitė, Erika Lungaitė, Danguolė Janusaitytė, Milda Pikelytė,
Marija Švaraitė ir Gailė Pagirytė.
• Balandžio 27-28 dienomis Čikagoje
įvyks akademikų skautų studijų savaitga
lis. Šiose studijų dienose dalyvaus akade
mikai iš Clevelando, Detroito, Urbanos bei
Čikagos. Paskaitos bei pašnekesiai bus de
batų formoje.
• Sesės Koncytės apsiėmė tvartkyti me
ninę programą akademikų kavinėje — Ka
ziuko mugėje. J. Zelbaitė-Žigiatienė sutiko
būti kavinės vyriausia šeimininkė.
• Broliui Arvydui Rimui tragiškai žuvus,
Čikagos akademikai reiškia giliausią užuo
jautą jo tėveliams ir broliui senj. Šarūnui.
Laidotuvių metu prie brolio Arvydo karsto
akademikai nuolatos ėjo garbės sargybą
ir jo prisiminimui suruošė akademiją.
• Čikagos Korp! Vytis ir ASD apgailes
tauja praradę du aktyvius narius. Brolis
Leopaldas Von Braun ir Petras Nalis iš
vyko į Urbaną, kur toliau tęs studijas.
• Vasario 26 dieną Jaunimo Namuose
įvyko bendra ASD ir Korp! Vytis sueiga.
Sueigos programoje — prof. Končiaus kal
ba.
• Ark. A. Samore lankantis Čikagoje,
akademikai skautai dalyvavo jo priėmime ir
paaukojo 25 dolerius.
• St. Lozoraičiui vykstant į Lietuvių
kongresą Pietų Amerikoje, Čikagos aka
demikai paaukojo 15.00, o Vasario 16 pro
ga, Altui — 25 dol.
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redaktoriaus
pastapis:____
•

Nuoširdi padėka visiems “Mūsų Vyčio” rėmėjams:

Garbės prenumeratoriams — dr. R. ir E. Damauskams ir dr. A. P. Dailydei.
Aukotojams: Čikagos FS'S skyriui už 75 dol. auką ir V. Namikui, K. Mikėnui
ir I. Daukui.

• Broliškai linkime sėkmės “Skautų Aido” vajui ir tikime, kad skaitytojai atkreips
dėmesį į žemiau spausdinamą kvietimą:

I TALKĄ SKAUTŲ AIDUI!
1965 metų SKAUTŲ AIDO vajus.
Baigiasi 1964 metai; tuo pačiu baigiasi ir SKAUTŲ AIDO 1964 metų prenumeratos.
Jau pats laikas SKAUTŲ AIDĄ užsisakyti 1965 metams.
Visi, gauną žurnalą 1964 metais, kviečiami savo prenumeratas galimai greičiau atnaujinti 1965
m atoms. Tų metų prenumeratos mokestis $3.00. Laiku atnaujinę, žurnalą gaus be pertraukos.
Prenumertas atnaujinti galima per skautų bei skaučių vienetus, per paskirus SKAUTŲ AIDO pre
numeratų rinkėjus ar tiesiog administracijoje.
Vienetai ir platintojai - platintojos dar dalyvauja tradicinėse SKAUTŲ AIDO vajaus varžybose;
todėl užsisakant per juos, padedama jiems sėkmingiau dalyvauti vajuje.
Kas SKAUTŲ AIDO negauna, skatinamas jį užsisakyti 1965 metams.
Siekiama, kad SKAUTŲ AIDĄ gautų visi Lietuvių Skautų Sąjungos nariai ir narės, visos skautų-čių
šeimos, skautų-čių rėmėjai, jaunimas ir visi, kuriems rūpi jaunimas.
Visi LSS nariai ir narės prašomi rasti progų savo bičiuliams, pažįstamiems ir kitiems geros valios
lietuviams pasiūlyti SKAUTŲ AIDĄ būtinai užsisakyti 1965 metams sau ar dovanomis ir kitiems.
SKAUTŲ AIDAS turi išsilaikyti iš prenumeratų mokesčių. Todėl labai svarbu, kad prenumeratorių
būtų vis daugiau ir daugiau, tada juk ir žurnalas galės vis labiau tobulėti.
Dabar pats laikas prenumeratų būdu sudaryti tinkamas sąlygas SKAUTŲ AIDUI sėkmingai eiti
1965 metais.
Kviečiami užsisakyti.
Vadovus ir vadoves prašome organizuoti vajų savo vietose.
O visus ir visas visaip talkinti, kad vajus būtų sėkmingas.

/—Į s. Ed. Korzonas,
LSS Tarybos Pirmininkas.

/—Į K. Cėsna,
Skautų Aido
Administratorius.

/—/ v. s. A. Saulaitis,
Skautų Aido
Vyriausias Redaktorius.

SKAUTŲ AIDO: a) metinė prenumerata — $ 3.00.
b) garbės prenumerata — $10.00.
c) garbės leidėjo pren. — $25.00.
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Viršelis: "Senamiestis”, fil. dail. Birutės Bulotaitės
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