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SAVU KELIU

Jonas Kubilius

Akademinio Skautų Sąjūdžio Dvasios Vadas

I
Pradedami naują kadenciją, visi išrinktieji skelbia savo programi

nes kalbas. Dvasios vadovas, nors jis ir nėra renkamas, bet ir jis pra
deda savo darbą su nauja vadovybe ir gal būtų negerai, jeigu jis vie
nas tylėtų. Todėl ir šie sekantys žodžiai norėtų būti suprasti kaip pro
graminės kalbos linkėjimai.

Tur būt mes niekuomet nebuvome dar gyvenę tokiame gyvame 
ideologinių minčių pasikeitime, kaip dabar. Nevykę tarp ideologinių or
ganizacijų užsipuldinėjimai pasidarė neaktualūs dalykai. Tai duoda dau
giau galimybių susieiti kartu ir bendromis jėgomis spręsti klausimus, 
kurie mums visiems yra svarbūs. Itin visoms organizacijoms svarbūs 
klausimai yra dėl dabartinės civilizacijos krypčių. Visiems gerai yra 
žinoma, kad bendra šių dienų civilizacijos aplinka yra pasidariusi stip
riai beveide ir suplokštėjusi iki seksualinio kulto, grynai fizinio budru
mo ir nuobodulio.

Nuobodulys yra gydomas alkoholiu ir įvairiais narkotikais iki są
monės pekeitimo ir dažnai jos visiško netekimo. Farmakologija yra pa
gaminusi įvairių dalykų, pradedant nuo aliucinacinių - LSD, psilocybino 
iki destruktyvinių ir adiktinių narkotikų. Vien tik legaliu keliu, per vais
tines ir gydytojų receptais, šiandien vien Amerikoje per metus yra par
duodama jų iki dviejų bilijonų dozių, o nelegaliu keliu; dešimt kartų 
daugiau. Nėra nuostabu, kad Learyzmas ir Skinnerizmas visuose di- 
džiosiuose universitetuose yra garbinamas ir praktikuojamas kaip nauja 
religija. Dr. Glenn T. Seaborg pareiškė kartą, kad tarp didžiausių mo
derniškų išradimų yra suradimas galimybę kaip kontroliuoti žmogaus 
asmenybę įvairių narkotikų pagalba. Fizijologas, dr. Joze Delgado pra
deda skelbti moksliniuose suvažiavimuose, kad jis savo „chemitrodais“ 
greit galės keisti kiekvieno žmogaus asmenybę. Nėra kalbos, kad mo
derniškasis nuobodulys laukė jau senai šių visų nuodijimo priemonių ir 
jomis dabar apsčiai naudojasi.

Fizinis budrumas nėra vien sportinio pajėgumo kultas. Jis šiandien 
yra išsigimęs į narkotinės ekzaltacijos kultą. Slaptojoje rinkoje yra pa- 
sipylę milijonai įvairių pep-piliulių, pradedant nuo įvairių amphetaminų 
iki iproniazidų.
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Šitame moderniško nuobodulio ir fizinės ekzaltacijos košmare natūralūs seksualinis polinkis išvirsta labai greitai į dar vieną, tarp daugelio kitų, narkotiką. Todėl modernus žmogus nenori girdėti kalbant apie seksualinę moralę, jos socialinę vertę ir atsakomybę. Jis priima seksualinį pergyvenimą kaip naują biologinę patirtį be jokio atsakingumo nei prieš Dievą, nei prieš žmoniją, nei prieš kitą asmenį.Kultūrinės ir dvasinės vertybės šitame narkomanizmo amžiuje yra dar kartais aptariamos, bet nebeturinčios reikšmės praktiškame gyvenime. Kiekviena sąmonės kontrolė, ar ji bus cheminė, ar psicho-me- kaninė, ves anksčiau ar vėliau prie niveliacijos. O niveliacija, kokia ji ir bebūtų, yra mirties taškas ir kultūrai, ir civilizacijai, ir organizacijai. Tikras k’rybinis darbas yra atliekamas stiprių, apsisprendusių asmenybių ir aiškios ideologijos organizacijų. Be abejo, vengtinas yra kiekvienas šovinizmas, bet dar labiau yra vengtinas ideologinis plokštumas, nu-asmenėjimas. Iš vienodų akmenų galima supilti nereikšmingą krūvą, iš įvairių akmenukų kūrėjas gali padaryti vertingą mozaiką.
Savos Ideologijos SvarbaKiekviena ideologinė organizacija turi savo idealus, šūkius, tikslus ir savas priemones juos įgyvendinti. Skautų ideologija yra išreikšta trimis pagrindiniais principais: Dievas, Tėvynė ir Artimas. Nors niekas nėra bandęs šių principų giliau panagrinėti ir juos išreikšti modernioje formoje, bet jie yra savaime tiek aiškūs, jog kiekvienas yra tikras, kam jis angažuojasi duodamas įžodį. Ir tol, kol skautų organizacija yra taikoma vaikams, jokių problemų nekyla. Dievas yra savo religijos praktikavimas, tėvynė — konkreti tauta ir žmonės, artimas — kiekvienas žmogus, kuris yra reikalingas skauto pagalbos. Visa tai yra gražios priemonės vaiko asmens ugdymui, o išdirbti metodai padeda jam sustiprėti fiziniai, dvasiniai ir moraliniai. Išdirbti skautiški metodai, taikomi vaikams, nebėra reikalingi suaugusiems. Suaugęs skautas yra perėjęs iš auklėjimo stovio į saviauklos ir dažnai užima ne auklėtinio, bet auklėtojo vietą. Gyvendamas kultūrinio ir civilizacinio gyvenimo sūkuryje, jis susiduria su problemomis, kurių jaunas skautukas neturi. Jau aukštesniųjų studijų universitete laikotarpyje jis sutinka įvairaus nusistatymo žmones, kurie, gal ir nenorėdami jo tiesioginiai įtaigauti, apgriauna dažnai jo vaikystės nusistatymus. Pati skautų ideologija, kadaise taip aiški, gali pasidaryti nebetikra. Iš suaugusio žmogaus yra reikalaujama gilesnio Dievo ir religijos supratimo ir sąmoningesnio užsiangažavimo. Religija nebegali likti perduotos tradicijos pasisavinimas, bet asmeninis įsitikinimas ir individualinis užsiangažavimas. Subrendęs intelektualas nebeturi teisės pasilikti vienos ar kitos religinės denominacijos pasyviu nariu, bet yra gyvu religinės minties kūrėju ir nešėju. Jaunas skautukas gali ne veidmainiaudamas sutikti su jam perduota ideologija, nes jo gyvenimas yra valdomas daugiau ar mažiau refleksyvinių veiksmų, suaugęs gali veidmainiauti kitiems, bet ne sau, nes jo gyvenimas yra pagrįstas savisąmonės vyksme.
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Taip pat ir tėvynės supratimas gali gerokai keistis. Jaunam tėvynė prisistato labai aiškiomis formomis: žmonės, kalba, dainos, žemė, papročiai. Suaugęs ieško giliau suprasti tautinę individualybę, jos tarptautinius santikius, jos prasmę ir paskirtį žmonijos šeimoje, jos aktyvią rolę kultūros ir gerbūvio ugdyme. Ir čia gali būti labai įvairių perspektyvų; politinių, socialinių, ekonominių, kurios gerokai skirsis nuo skirtingo ideologinio išeities taško.Net ir artimo suvokimas išauga su amžiumi ir išsiauklėjimu į daugiaspalvę skalę. Jei vaikui artimas pasilieka kiekvienas žmogus individualybės ribose, pas suaugusį artimas įgauna asmens savybes, kurios gali būti skirtingos ir net esminiai. Ir tai priklausys nuo bendro pasaulio supratimo, nuo ideologijos.Šios kelios pastabos norėjo atidengti kiek akyvaizdžiau, kad Ak. Skautų šaka, būdama integralia LSS dalimi ir dirbdama joje pilnai pasišvęsdama auklėjimo darbui, kaip skautų vadovai skiltyse, draugovėse ir tuntuose, turi daug ir savų, specifinių uždavinių, kurie išplaukia iš socialiniai, kultūriniai ir ideologiškai dynamiško vieneto. Ji, Akade- ikų Skautų šaka, yra visu savo keru išaugusi ir nešama LSSąjungos, bet kartu visu savo stiebu ir šakomis yra iškilusi virš LLSąjungos ir, kaip kūribingas, ideologinis vienetas, įsijungia į tautos socialinį, ekonominį ir kultūrinį ugdymą ir neša už jį atsakomybę. Ir keikvienas mes žinome, kad tautinės individualybės veidas priklauso nuo jos kūrėjų ideologijos verčių skalės.
Kitos Ideologinės Organizacijos ir Ak. SkautaiJeigu mes skirstysime mūsų aktyviąsias ideologines organizacijas, (ir užsilikęs paprotys yra dar nepamirštas) į kairiąsias ir dešiniąsias, tai akademikai skautai atsistotų viduryje. Ir kaip vienas paskaitininkas, ne be tam tikro jumoristinio dyglio, išsireiškė, akad. skautai stovį tarp zakristijos ir universiteto ir niekuomet negalį apsispręsti į kurį pirma pasukti, tai dažniausiai jie ir sustoją kavinėje. Bet kaip ten ir bebūtų stebėtojų ir senų kultūrininkų galvose, reikia labai atvirai pasidžiaugti, kad šių organizacijų jaunoji karta, užmiršusi senųjų kovotojų kardus, mielai sėda prie vieno stalo ir bendru dialogu bando spręsti svarbesniuosius mūsų tautinius ir kultūrinius klausimus. Taigi, ak. skautai lyg ir būtų ryšininkai tarp ekstremų, jeigu tokių dar būtų.
Girtinas idėjų pasidalinimasIzoliavimasis ir ekskluzivizmas yra blogas dalykas. Jis kyla iš baimės ir nepasitikėjimo. Atvirumas, priešingai, parodo tiesos ieškojimo dvasią, pasitikėjimą ir kūrybinį pajėgumą. Ir jaunoji karta tą turi. Todėl niekas šiandien perdaug nesistebi, jeigu šviesiečiai, neo-lituanai lanko ateitininkų ruošiamas paskaitas, arba jeigu ateitininkai ir akademikai skautai nevengia dalyvauti šviesiečių rengiamuose suvažiavimuose. Idėjų pasikeitimas vyksta gan gyvai ir dažnai su didele nauda vieniems ir kitiems. Visoms organizacijoms yra bendrų tautinių ir kultūrinių problemų, kurie bendrose diskusijose pasidaro aiškesni ir su-
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silaukia didesnio kūrybinio entuzijazmo. Be to, skirtingų ideologijų žmo
nės duoda vieni kitiems stipresnę kritiką, o gera kritika visuomet pa
gilina dalyko pažinimą ir padeda tiesai išryškėti.

Reikia ir Sveikos Kritikos

Nesmagu, žinoma, pasidaro, jeigu viena ir kita grupė išeina moky
tojais ir save pasistato nepaliečiamais. Tokia tendencija sužaloja vieny
bę. Bet to išvengti žmoniškame gyvenime neįmanoma. Vienoje ar ki
toje grupėje atsiranda intelektualiniai pajėgesnių žmonių ir jie, žinoma, 
pasinaudodami savo pajėga nori įpiršti savo idėjas. Jeigu tos idėjos yra 
geros, reikia tik džiaugtis jas taip pigiai gavus, jeigu jos yra blogos, 
reikia išdrįsti sueiti su jais į dialogą ir nurodyti jų trūkumus. Yra mūsų 
pačių apsileidimas, jeigu mes tylime, pastebėję nepriimtinų arba abe
jingų pasisakymų.

Metmenys

Nesenai skaičiau paskutinį Metmenų — Jaunosios Kartos Kultūros 
Žurnalo numerį. Nėra kalbos, kad Metmenys jau senai ieško naujų 
kelių ir naujos kultūrinės plotmės veiklai ir kūrybai. Dažnai nusiskundžia 
kad mūsų kultūra atsilikusi šimtmečiais. Čia būtų, be abejo, perplatu 
leistis į pagyrimus, ar bendro pobūdžio kritiką Metmenų užimamos 
linijos. Vienas mūsų kultūrininkų pasakė, kad išeivijoje tesą du kul
tūrinės vertės žurnalai: Aidai ir Metmenys. Bet palikime tai spręsti 
kultūrininkams ir grįžkime prie 1966 m. 12to Metmenų numerio. Man 
labai buvo įdomi Alg. Greimo paskaita ir V. Donielos „ateisto dialogas 
su J. Girniaus Žmogus be Dievo“.

Mito ideologija

Alg. Greimas ultraišglūdintoje paskaitoje kalba apie mitus ir ideo
logiją. Žinoma, niekur neaptaręs nei mitų nei ideologijos, pradeda tiesiai 
kalbėti į „Paryžiaus auditoriją“: „Tarp žmogaus veikiančio ir tarp žmo
gaus kalbančio yra plyšys... žmoniškosios egzistencijos nesusipratimų 
išeities taškas“. Nėra labai aišku, kodėl Greimas pasirinko Paryžiaus 
auditoriją, o ne lietuvius Amerikoje, kurie jį buvo pasikvietę. Jau pa
čioje savo paskaitos pradžioje Greimas daro tikrą tour de force ir už
deda klausytojui tokį uždavinį, kurio jis ir prie geriausių norų atlikti 
negali. Bet, sakykime, kad jis ir galėtų tapti per kelias minutes rafi
nuotu Paryžiaus klausytoju, vargiai jis galėtų sutikti su Greimo teigimu, 
jog plyšys tarp veikiančio ir kalbančio žmogaus yra neužpilamas. Šitas 
plyšys yra egzistencijos melagystė, o ši melagystė gali būti gydoma tie
sumu. Bet į mūsų priekaištus, greičiausiai, Greimas pasakytų , kad jis 
čia nekalba apie egzistencijos melagystės plyšį, bet apie plyšį, kuris 
pasidaro tarp veikiančio asmens ir sąmonės, tarp idealo ir realybės. 
Tai būtų galima priimti, bet kuomet jis toliau kalba apie prasmę, reikš
mę, apie tiesą ir melą ir apie gerą ir blogą pasirinkimą ir kartu teigia, 
jog nereikia ieškoti kriterijų prasmei ir tiesai žmoguje, nes tai būtų
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tik „plepėjimas apie žmogų“, nereikia jo ieškoti Dievuje, nes „Dievas 
yra tik kalbėjimas apie Dievą“, nereikia jo ieškoti ir istorijoje, nes ji 
yra tik mitas. Todėl jis gali sakyti: „nėra kriterijų atskirti gera nuo 
blogo“, tiesos nuo melo. Taip pat jis aiškiai pasisako, kad nereikia 
„imti savęs ir savo žodžių už tikrą pinigą“, „niekada teisybės negalima 
pasakyti“. Bet jei taip yra, kas tada lieka klausytojui ir pačiam paskai
tininkui? Absurdiškumas? Ne. Mitas. Jeigu žmogus negali atsiremti į 
žmogų, į Dievą, į savo pažinimą, mitas yra visai geras dalykas ir, ma
tyt, Paryžiuje dabar madoje — Amerikoje jis jau savo dienas atgyveno 
prieš dešimtį metų. Bet ir čia Greimas susiduria su sunkumais. Kaip 
atskirsime gerus mitus nuo blogų, jeigu tam nėra jokių kriterijų. Ir 
štai mes prieiname prie Greimo moderniosios logikos: nesvarbu. Tik 
kurkime mitus ir skelbkime „nors tai ir būtų neteisybė“. Sunku labai 
įsitikinti, kad šita Greimo logiką yra aiškesnė Paryžiaus publikai, negu 
Amerikos lietuviams. O gal reikėtų priimti už tikrą pinigą pačio Grei
mo žodžius: „Žmogaus buities tragiškumas gaunasi tada, kai norime 
pasakyti teisybę, o žodžiai visados išeina dviprasmiški“. Priimkime taip 
pat, kad jo, tame pačiame pasikalbėjime, nukaltas posakis „svieto mui
linimas“ nėra noras muilinti klausytojus, bet savotiška žodžių akrobati
ka pasakyti nepasakomą. Greimas nėra viduramžių riteris, kuris joja 
ant aklo žirgo į malūno sparnus. Jis turi per daug inteligencijos ir nėra 
Bretono, Picasso ir Sartro sąmokslininkas. Greimas mėgsta pajodinėti 
ant moderniško arkliuko: mitas, ideologija. Jis yra Paryžiaus intelektua
linių salionų žmogus, žaismo žmogus, subtylaus žodžio burtininkas. 
Niekam neužjok ant užkulnių, laikykis distancijos, palik už dviprasmiškų 
žodžių duris atidaras išjojimui, būk žmogus, pasakyk, ką žmogus be 
prasmės ir be tikslo gali pasakyti. Taip būtų ir galima baigti šias klau
sytojo pastabas. Bet gal būtume labiau teisūs paskaitininko atžvilgiu, 
jeigu neįžiūrėtume jo paskaitoje priešingybių kovą, o labiau gilios inte
ligencijos kovą su pasidariusia buities tuštuma. Gal geriau tada bus 
suprantamas ir jo prisipažinimas, kad „sąmonė nepalengvina žmogaus 
gyvenimo, bet jį apsunkina“.
Dievažinis su Bedieviu

Yra įdomu taip pat skaityti V. Donielos „ateisto pokalbis su J. Gir
niaus Žmogus be Dievo“. Tikriausiai V. Donielos ateistas to neieško, 
bet skaitytojui gaunas toks įspūdis: žinoma, Žmogus be Dievo yra vie
nas iš rimčiausių filosofinių veikalų, bet būtų labai naivu galvoti, kad 
jis yra jau taip rimtas. Svarbiausi jo argumentai logikos šviesoje su
byra ir pasilieka tik gražūs įdomūs dėstymai, esmėje dalykas yra ne
įtikinantis. Kažin, ar Donielos ateistas yra jau taip teisus privesdamas 
skaitytoją prie tokios išvados ir ar ateisto logika yra jau taip nepaly
ginamai stipresnė. Negaliu čia paimti visą ateisto pokalbį su Žmogus 
be Dievo ir jį panagrinėti kiek iliau, norėčiau tik pavyzdžio dėlei su
stoti prie vieno kito diskusijų argumento, kur aiškiai matoma, kad ateis
tas nutraukia argumentaciją toje vietoje, kur Žmogus be Dievo palieka 
naiviu svajotoju.
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Žmogus be Dievo sako: Dievo „pažinimas yra taip pat tikras, kaip 
tikras priežąstingumo principas“. Ateistas atsako: nėra tiesa, „kad prie
žastingumo principas nuveda prie Dievo. Kaip jau Kantas nurodė, kad 
tie argumentai, kurie Dievą nori įrodyti priežastingumo principo pa
galba. tuojau pat tą patį principą ir neigia, nes priežąstingumo gran
dinę nori nutraukti atkeliavus iki Dievo“. Čia ateistas ir sustoja. Jam 
užtenka pilnai, kad Žmogus be Dievo būtų pastatytas į labai naivią 
padėtį. Bet tikrumoje, jeigu ateistas norėtų būti teisus, jis pirma tu
rėtų paklausti apie kokį čia priežastingumo principą Žmogus be Dievo 
kalba. Jeigu Žmogus be Dievo naudotų savo įrodymams Kanto priežas
tingumo principą, kuris yra kategorija a priori, tuomet ateistas tikrai 
būtų teisus. Taip nėra. Žmogaus be Dievo priežastingumo principas nėra 
proto kategorija a priori, bet proto atpažintas konkrečioje daiktų būse
noje, tai yra pačių daiktų priežastingume. Ir todėl jeigu protas eidamas 
nuo daiktų, konkrečių daiktų priežastingumo prieina, kad turi būti tam 
priežastingumui pateisinti buitis be priežasties, jokia logika nereikalau
ja ir joje ieškoti priežastingumo. Savo laiku daugelis ir Kantas erdvę 
buvo paėmę kaip absoliutiną sąvoką ir buvo pasidariusi spekuliacija be 
pradžios ir be galo. Nes jeigu erdvė yra savyje kas nors, tai žmogaus 
protui kyla štai kokia problema: jeigu aš visus daiktus sudėsiu į tą erd
vę, visuomet man kyla klausimas, o kas už tos erdvės ir taip daina be 
galo. Realybėje tai yra tik protinė apgaulė. Erdvė nėra sąvoka savyje, 
ji yra tik diaktų santikio sąvoka, arba kitais žodžiais tariant erdvė yra 
viena iš daiktų funkcija, tai yra nuotolio funkcija. Grįškime dabar prie 
ateisto argumento. Ateistas norėtų Žmogui be Dievo primesti savo iš
galvotą priežastingumo principą ir įrodyti, kad Žmogus be Dievo yra 
labai naivus. Iš to ką mes sakėme galėtume ateistą pastatyti į labai 
keblią padėtį. Bet ar tai būtų verta? Todėl Žmogus be Dievo nenorė
tų teigti, kad V. Donielo ateistas matydamas ūkininką vežantį į turgų 
parduoti ožį, ir tvirtindamas, kad ūkininkas veža ožį parduoti, pagal 
savo logiką turėtų, sakyti, kad ožys veža ūkininką parduoti.

Toliau Žmogus be Dievo teigia: „Kaip tikėjimas Dievą slepia sa
vyje žmogaus apsisprendimą išpažinti Dievą, taip Dievo netikėjimas 
slepia apsisprendimą paneigti Dievą“. Ateistas atsako: „Iš tikrųjų si
tuacija yra visai kitokia, nes tos pozicijos visai nestovi toje pačioje plot
mėje pažinimo atžvilgiu. Ateistas yra kaip paprastas žmogus, kuriam 
nereikia įrodyti, kad, štai, šitame kambaryje dramblio nėra, nes čia 
dramblio ir nesimato“. Ir vėl Žmogus be Dievo yra pastatomas į nu
skriaustą padėtį. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Nejau tikrai ateistas, ypač 
būdamas paprastu žmogumi, Dievo „nemato“ visoje mūsų civilizacijoje, 
mūsų kasdieniniame gyvenime, mūsų įstatymuose, moralėje ir t. t.? 
Juk Dievo buvimas yra toks universalus faktas žmonijos gyvenime, kad 
jo išmesti neįmanoma. Pro šitą universalų faktą praeiti niekas negali. 
Todėl Žmogus be Dievo galėtų pasinaudoti tuo pačiu ateisto pavyzdžiu 
ir sakyti, kad ateisto kambaryje yra ne tik dramblys, bet ir dramblio 
pačia ir jo vaikai.

49

9



Ateitis

Ateitis savo 1966 m. 8-tame numeryje paskelbė Felikso Jusevičiaus 
straipsnį „Apie tautybę, mitus ir kita“. Straipsnio pagrindinė tema 
yra tautybė. F. Jusevičius pagautas mitomanijos bando mums išaiškinti, 
kas yra lietuvybės mitas ir kas yra reali lietuvybė. Straipsnis parašytas 
nepaprastai įdomiai. Jis yra labai įmantriai išdalintas ir moderniška 
filosofija, ir istorijos pavyzdžiais, net ir Šv. Rašto ten netrūksta. F. Ju
sevičiaus tikrai mokėta rašyti. Jis apipila skaitytoją pavyzdžiais, citato
mis, vardais, įdomia psichologine analyze, šviežiais kontrastais ir drą
siais teigimais. Pati tema yra nagrinėjama provokuojančiai. Nežinau, 
iš kur Jucevičius yra ištraukęs ir lietuviams, ypač mums išeiviams pri
kabinęs, racizmo, šovinizmo, getizmo mitą ir net grąso tautos pražu
dymu, jeigu mes tų mitų neatsisakysime. Laimė dar, kad jis pradžioje 
savo studijos pasisako esąs nelinkęs į tragizmą ir prisilaikąs daugiau 
jumoristinės pusės ir kad, todėl, niekam nenorįs savo minčių užmesti 
ir nelaikąs savęs jokiu dogmatiku. Tai leidžia mums lengviau atsikvėp
ti. Nes jo tezė, kiek liečia lietuvybę, yra sunkiai mums priimtina. Jis 
sako: „Lietuvių tautos pagrindu laikau ne rasę, ne kalbą ir ne žemę, 
bet mūsų bendrą valią ir ryžtą būti lietuviais“. Pats teigimas savyje 
nėra įtikinantis. Kiek mums yra žinoma, paprastai ryžtas ir valia atsi
remia į konkrečius dalykus. Sukelti norą būti lietuviu reikia valiai pa
rodyti, o kas yra ta lietuvių tauta. Ji turi apsireikšti kuo nors. Paprastai 
tauta apsireiškia ne mitais, o kalba, papročiais, savo kultūra, kūryba, 
tautine individualybe, bendru siekimu, dažniausiai, nors ir nevisuomet, 
gyvenama erdve, politine savitvarka, rasine giminyste ir bendru, lais
vu apsisprendimu. Šitie yra labai konkretus pagrindai, be kurių tauta 
pradeda nykti ir žūna. Jeigu tautybės pagrindu būtų valia ir ryžtas, 
labai sunkiai būtų suprantama, kodėl negras, arabas, kinietis, japonas 
ir panašiai negalėtų būti lietuviu, nors jis nemokėtų lietuvių kalbos, ne
žino jos papročių, nebūtų konkrečiai išaugęs lietuvių bendruomenėje 
ir neprisidėjęs savo kūryba prie tautos tikslų siekimo. Taigi savyje Ju
sevičiaus tezė nėra mums aiški ir nepriimtina. Nėra labai įtikinantys 
ir jo įrodymai. Savo tezės įrodymui Jusevičius duoda mums kaip pa
vyzdį žydų tautą. Žydų tauta neturi savos kalbos, neturėjo savo žemės 
ir taip toliau, o vis dėlto išlaikė savo tautiškumą. Nežinau kiek bendrai 
yra žinoma, bet užtenka stebėti žydų gyvenimą, kad sužinotume, kiek 
gili yra žydų tautos religinė tradicija, jų rasinis savytumas, tautinė in
dividualybė, ilgesys savos žemės, giliai tautinės tradicijos ir taip pat 
savos kalbos meilė. Tie žydai, kurie yra nutolę nuo šių visų dalykų, 
tikrai nėra žydų tautybės išgelbėtojai ir nešėjai. Priešingai, pačių žydų 
jie yra laikomi kaip tautos vėžys. Juk negalime pamiršti žydų šeštadie
ninių ir tautinių mokyklų. Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje ir net dabar 
Amerikoje ir Kanadoje. Atrodytų, kad mes turėtume daug, labai daug 
pasimokyti šiuo atžvilgiu iš žydų. Jusevičius savo tezės įrodymui duoda 
kitus du pavyzdžius: Airiją ir Šveicariją. Kas liečia Airiją, mes ži
nome, kad tai yra pasidariusi dalinai dvikalbė tauta, bet jeigu ji iš-
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gelbėjo savo valstybę, yra nuopelnas liaudies, kuri savo kalbos nepamiršo. Kalbant apie Amerikos airius, negalima sakyti, kad ji sudarytų tautą, nors dar labai stiprios tautinės ir religinės tradicijos juos su tauta jungia. Šveicarų tautos sąvoka yra daug sudėtingesnė, negu paviršutinis keliautojas gali gauti. Nežiūrint keliolikos šimtų metų ji dar ir šiandien nėra sudariusi vienalytinės tautinės sąvokos, bet bendri valstybiniai ir ekonominiai interesai yra ją sucementavę į gyvenimo bendruomenę.Jeigu Jusevičius mums primeta tautos mitą, rasės mitą, kalbos mitą, tradicijos mitą, tai mes esame labai nustebę. Tikrai lietuviai negalvoja kurti germaniškos rasės mito, bet remiasi savo tautinei individualybei išlaikyti ant labai konkrečių dalykų: realaus mokėjimo savos kalbos, gero savų papročių pažinimo, savo tautos istorijos ir savo krašto geografijos. O juk kalba nėra mitas, papročiai nėra mitai, šeima ir giminė nėra mitas, kaip tėvas ir motina nėra mitas, savo žemė nėra mitas. Visa tai yra konkretūs dalykai, kurie konkrečiai jungia žmonių grupes į didesnes, ar mažesnes bendruomenes, tautas, valstybes. Yra lengva kalbėti mitiškai apie mitus, bet, mes galvojame, kad tai ir pasilieka mitiškas kalbėjimas nieko bendro neturįs su realybe.Būtų labai negera, kad Jusevičiaus tezė pasklistų plačiau jaunimo tarpe. Ji paragintų nevieną jaunuolį nebesimokinti savos kalbos, nebeieškoti pažinti savų papročių ir tautybės sąvoka atsidurtų neaiškioje mi- tiškoje migloje.Dar norėčiau pridėti kelius žodžius ir dėl Jusevičiaus asmenybės sąvokos. Jusevičius bijosi, kad asmenybė geto sąlygose nubėdnėja. Bendrai su ta teze būtų galima sutikti. Tik nelaimei, kad Jusevičiaus asmenybės sąvoka yra tuštumos asmenybė, kuri atsiveria individualine bedugne. Ji nepripildyta išorės yra nykybė. Tuo tarpu asmenybė yra iš savęs pilnaties individualybė. Ji gaudama duoda ir priimdama transformuoja. Jai niekuomet negręsia geto pavojus, nes ji niekuomet nepraranda savo individualinės pilnybės. Ir tik tuo ji ir tėra asmuo, nes yra pasiryžusi daugiau duoti negu gauti, visuomet atvira naujam susitikimui. Iš individualinės pilnybės ji veržiasi į vis tolimesnes galimybes, bet ne iš individualinės nykybės ir tuštumos. Tuštuma visuomet prašosi būti užpildyta ir jai nesvarbu kuo ji bus užpildyta, pilnybė priešingai, yra kūrybinė jėga nešanti visur ir visuomet palaiminimą. Todėl ir stiprios tautinės asmenybės lengvai įsijungia į visas kitas bendruomenes ir yra visų priimamos su džiaugsmu, nes jos praturtina aplinką. Priešingai silpnos individualybės niekur nėra pageidaujamos ir jos pasilieka savo gete ir atviriausioje bendruomenėje.
Stiprėjant atvirėtiSuminėjau kelius mūsų ideologinių organizacijų kultūrinio judėjimo pavyzdžius įrodymui, kiek mes akademikai skautai turime būti stiprūs savo ideologijoje, kad pajėgtume atvirame dialoge nagrinėti visoms organizacijoms bendrus reikalus neišduodami savųjų ir žiūrėti su nuošir-
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džiu pasididžiavimu į kitų laimėjimus ir semtis kūrybinės dvasios savų 
idealų įgyvendinimui.

Neabejotinai ak. skauto gyvenimo ideologija labai plačiai yra vartus 
atvėrus į pasaulio visumą. Ji apima ne vien tik tautinius klausimus ir 
socialinę santvarką, bet ir viso pasaulio problematiką. Religijos atžvil
giu skautas turėtų būti apsisprendęs bent praktiškame savo gyvenime. 
Bet to neužtenka ak. skautui. Jis turi giliau panagrinėti religijos vertę 
jo gyvenimui ir kaipo aktyvus religinės denominacijos narys, turėtų 
prisidėti, kad religija taptų geriaus suprasta.

Tautiniai klausimai yra begaliniai platūs laukai. Jie apima ne tik 
tautinės individualybės išryškinimą, bet ir mūsų veikimo reikšmę į jos 
tolimesnį ugdymą.

Artimo pagalba, kuri kiekvienam skautui yra itin brangi, yra dau
giau negu rankos ištiesimas praeinančiam. Ji savyje slepia visą žmo
gaus ir pasaulio supratimą.

Baigiant šį žodį man viena mintis peršasi, kurią norėčiau išreikšti 
linkėjimo formoje, kad šios kadencijos laikotarpyje būtų atrasta vietos 
ir laiko panagrinėti Ak. Skautų ideologiją, ją bandyti formuluoti, jog 
ateinančioji karta galėtų pasinaudoti tolimesniam pagilinimui ir veiks
mui. Girdėjau, kad šis klausimas buvo ir anksčiau keliamas, bet jis liko 
be kūno. Todėl mano siūlymas nebūtų naujas, bet pakartojimas jau 
Jūsų pačių iškelto klausimo.

- ' •' ■<! I;.-
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Rudens kvapas
Sapnų šalis

Lapeliai mirga
Vilties spalvose

Ir aš vis
Gyvenimo dalis

Rūta Bulgarytė

■' '• ■
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Aš nesuprantu
Mes juokiamės ir mainomės mintimis,
Mes sapnus supinam ir atpinam
Ir žvaigždės pažvelgia į mūsų pasidalinimą —
Bet aš nesuprantu .
Mes klaidžiojam jieškodami viens kito.
Tačiau aš nesuprantu.
Tu man ramybės linksmumą atradai
Ir keista šilumą atgaivinai.
Aš jaučiu tavo širdies alsavimą.
Mes surenkam išsklaidytus prisiminimus
Ir vėl išbarstom po žoles.
Bet aš kažkaip nesuprantu.
Mes, besikalbėdami, padovanojam viens kitam vilties dovaną, 
Norėdami ištirti kažkokią nežinomą ateitį;
Mes norim surasti širdies priėjimą,
Kadangi aš dar nesuprantu.
Bet aš žinau, kad kiekvieną rytą ir pavakarį
Aš prabundu ir nusišypsau
Jausdama, kad pasaulis įteikė man tam tikrą švelnią paslaptį
Ir aš sustoju
Pasvajoju
Už tai, kad tu pasimaišiai mano mintyse
Aš noriu aplieti veidą tyliom ašarom,
Netikėtai
Nes
Aš dabar suprantu.

Rūta Bulgarytė

: ■ - • . . . f s - i ■ - * ; ■’ t- -’ -’f- :
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MANO VEIDAS YRA JUODAS

l| ' . ;

I ... ■

Rimantas Griškelis
1/ "A ■ . .  . I » ■ ; ■ .X - - ' - ’K
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Kada aš buvau mažas, dideli mane spardė. Kai pasižiūriu į praeitį, 
jos nerandu. Kada pagalvoju apie ateiti, viskas miglota, nepermatoma. 
Juodas manęs negerbia, baltas neperneša, kitiem aš nesu draugas. Aš 
galiu be rūpesčių gyventi, nes mano ištisas gyvenimas, nuo pat pradžios, 
tampa vienu, juokingai milžinišku, rūpesčiu. Tėvą turiu — kur nors. Mo
tiną turėjau. Dabar vargas mano tėvas, duona mano motina. Nors ir 
dirbu, baltas mane keikia ir tinginiu vadina. Nors ir nesu tikrai blogas, 
bet visvien esu skaitomas lygus su žemiausiu banditu. Visa tai, vien tik, 
kad mano veidas yra juodas.

Dieve brangus! Kodėl? Ką padariau, kad dabar esu laikomas tokiu 
nusikaltėlių? Aš neprašiau, kad mane tokiu pagimdytų. Buvau laisvesnis 
negimęs, negu bent vieną dieną gyvas! Kaip gali gyvenimas būti tokia 
hipokritų alėja? Visi vieną sako, kitą galvoja, ir dar trečią daro. Ypač, 
kada reikalas liečia tą mano juodą veidą.

Baltasis eina sekmadienio rytą į bažnyčią maldauti savo Dievą su
teikti jam ramybės ir supratimo. Po pietų jis mėto į mane akmenimis 
ir spjaudo man į akis. Ir po visko, jis dar drys pasakyti: „Aš nieko 
neturiu prieš nigerius, tik, kad jie tokie nekultūringi. Jie elgiasi visai 
kaip gyvuliai.“ Kaip suprasti tokią baltuko logiką? Kad ir rimtai jam 
rūpėtų tas kultūringumas, kas jis per vienas spręsti ar aš turiu ar ne
turiu jos? Aš jo nekritikuoju pusę tiek kiek jis mane. Tegul jis rūpinasi 
savo kultūra, o aš savo. Tokia jo kritika tik parodo, kad jis visai nesu
pranta to kas yra parašyta ant mano juodo veido.

Jame randasi visa mūsų kultūros biografija. Jame rasi senai pa
mirštas pasakas apie mažuosiuos, kurie niekados savo tėvų nematė, 
arba pamatę, neatpažino. Rasi vaikus žaidžiant šiukšlynuose. Paveikslus 
senių be dantų. Rasi merginas, kurios kas vakarą turi parsiduoti, kad 
galėtų sekančią dieną pragyventi. Rasi jaunuolius, kurie tvarkos nematė, 
jos nepažįsta, bet vis dėl jos kenčia. Rasi ten meilę šokolado, džiaugsmą 
išgirdus juodąjį džiazą, neapykantą juodiems hipokritams ir, stebėtinai, 
pagarbos baltiems. Bet nerasi, tikrai nerasi, praeities, ir vargiai ar rasi 
ateities paveikslą.
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Taip. Mano veidas yra juodas, tavo veidas yra baltas. Man būtų 
lengva tapti baltu, bet ar tu drįstum tapti juodu? Ar tu turi pakankamai 
tvirtą sąžinę prisipažinti, kad bėgtum nuo tos galimybės kaip primuš
tas šuva? Tu ne dėl kokio kultūringumo mane smerki. Ne baltasis. 
Tu bijai. Tu bijai manęs ir mano juodo veido. Tu bijai atvirai prisipa
žinti, kad mane nori laikyti kaip prirakintą gyvulį. Žinai, manyčiau, 
kad tavo paties kultūra jau tiek susilpnėjus, kad net mano veido pri
imti neįstengia. Tavo valia jau tokia silpna, kad tik kalbėti gražiai moki.

Žinai ką, mano mielasis baltuk, gal iš tikro tu esi pavojingesnėj 
padėtyj negu aš. Matai, aš nieko prarasti net ir neturiu — tu turi. Užtai 
tu ir draskaisi. Užtai ir bijai, pavydi man pasisekimo, mane smerki. 
Gerai, būk toks ir toliau. Tu manęs neužgausi. Bet tu gali viską pra
rasti. Tu nuo manęs bėgsi, nors aš tavęs nebaidysiu. Tu mane keiksi, 
nors aš tavęs neužgausiu. Tu mane spardysi, nes būsi savim nepaten
kintas, kad manęs bijai. Tu norėtum, kad aš pranykčiau, kad mano visos 
pėdos išgaruotų. Tada būtum ramus. Tada galėtum džiaugtis kas trečią 
dieną, beravėdamas žoles savo keturkampam kiemelyje, ir žavėtis savo 
puikiai kultūrihgu gyvenimu.

Matai baltasai, tu bijai manęs, nes matai galimybę, kad gal nesu 
toks durnas, kad net ir tavo darbą galėčiau dirbti. Tu bijai prisipažinti, 
kad gal nesi geriausias iš visų, gal tavo būdai nebėr vieninteliai 
būdai, gal tavo tiesa nebėr vienintelė tiesa, tavo kultūra —ne vienintelė 
kultūra. Man tavęs beveik gaila, baltuk, nes kuo daugiau tu bijosi, tuo 
labiau savo gyvenimą sumaišysi.

Žinoma, ir mes klaidų pridarom, ir mes savų hipokritų pakanka
mai turim .Mūsų žmonėms praeities, kaip tokios, nėra, nes visa pra
eitis buvo gyvenama kitų nurodymais. Mes egzistavom, bet negyvenom. 
Mūsų ateities pramatyti beveik neįmanoma, kadangi nežinom net kur 
dabar esam. Tik žinom, kad esam čia, ir esam čia, dabar. Mūsų Dievas 
yra dvasinė laisvė, mūsų malda džiazas. Tokioj padėty mus lengva su
gundyti pažadais, papirkti centais ar blizgučiais, ir, tuo pačiu, žiauriai 
apgauti ir nuskriausti. Mūsų tarpe per daug dažnai atsiranda tokių, 
kurie norėtų pakeisti pasaulį dienos bėgyje, už bet kokią kainą. Jiems 
nerūpi mūsų auklėjimas ar mūsų garbė. Jie nežiūri, kad tokiais išsi
šokimais jie mus visus užgauna. Gyvenimas turi savus būdus žmonių 
sutvarkymui. Su laiku, mes pritapsim prie visų ir visi pritaps prie 
mūsų. Visa tai reikalauja supratimo ir kantrybės, o ne kariško laimėjimo. 
Mes nesam tokie prasti, kad negalėtumėm su laiku tvarkingai visiems 
paspausti rankas.

Žmogiškumas reikalauja mums sueiti ir susipažinti. Mes į jus vis 
žiūrim, baltuk. Mes jus gerai pažįstam. Bet jūs, jūs vis stengiatės mūsų 
nematyti, vis vengiate mus gatvėje sutikti. Užtat mes ir tapom jūsų 
paskirtu priešu, nes jūs nesupratote ir nepažinote mūsų juodo veido. 
Pasakyk man, baltasis, ar ilgai planuoji save taip apgaudinėti? Ar ilgai 
manai aklas vaikščioti hipokritų alėjoj?
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Čikagos ASS Skyrius suruošė 
priėmimą sen j. Algiui Zaparackui 
jam tik gryžus iš Pietą Amerikos. 
Jis ten dalyvavo Jaunimo Metų 
uždaryme. Priėmime jis pasidali
no kelionės įspūdžiais. Viršuje, 
prie stalo .sėdi (k. į d.) Čikagos 
FSS Skyriaus pirm. fil. R. Mer
kys, ASS pirm. fil. E. Vilkas, 
fil. R. Kviklytė, Čikagos K! VY
TIS pirm. senj. V. Garbonkus, 
Čikagos ASD pirm. t.n. Ž. Pali- 
liūtė, senj. R. Griškelis, ir t.n. R. 
Domarkaitė.

Antroj nuotraukoj, 
fil. Vilkas sveikina naujai apdo
vanotus narius fil. R. Kviklytę, 
senj. A. Zaparacką ir t.n. R. Do
markaitę.

J. Tamulaičio nuotr.

ATGARSIAI IŠ
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Publika, kuri išklausė brolio Al
gio pašnekesio, su juo padiskuta
vo, pasijuokė ir stebėjo jo įdo
mias filmas iš Pietų Amerikos.

J. Tamulaičio nuotr.

JAV delegacija nuvykus į Pietų 
Ameriką (iš k. į d.): M. Len
kauskienė, Algis Zaparackas, N. 
Šlapelytė, Č. Kiliulis ir Dalia Ta- 
llat-Kelpšaitė.

A. Zaparacko nuotr.

PIETŲ AMERIKOS
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Karnavalo dalyviai Buenos Aires mieste Argentinoje. Matyti besilinksminantis jau
nimas ir senimas iš Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus, Venezuelos, Kanados, Vo
kietijos ir JAV. REVER Fotografo Exclusive
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Trispalvė Buenos Aires mieste.
A. Zaparacko nuotr.

„Si — si!“ lietuvaitės „senoritos“ 
iš Buenos Aires, Argentinos.

A. Zaparacko nuotr.

Uruguajus meta krepšį — Argen
tinos KOVAS dengia. A. Jan
kauskas iš Califomijos specialiai 
atvykęs ginti Argentinos KOVO 
spalvas. KOVAS laimėjo.

A. Zaparacko nuotr.
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Keliaujam autobusu po Bienos 
Aires miestą ir žiūrim j visus ir 
į viską.

A. Zaparacko nuotr.

FU. Dalia Tallat-Kelpšaitė ir Ra
sa Kvirecytė klausosi paskaitos 
stovykloje.

A. Zaparacko nuotr.

Studiją Savaitės dalyviai iš Ar
gentinos, Brazilijos, Venecuelos, 
Vokietijos ir JAV.

A. Zaparacko nuotr.
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Brazilijos atstovės Studijų Savai
tės stovykloje.

A. Zaparacko nuotr.

Stovykloj — vėliavos pakėlimo 
apeigos.

A. Zaparacko nuotr.

Pasirodo, kad abidvi Amerikos 
panašiai valgo. Tik čia matosi 
palmės ir saulė sausio mėn. 26 d. 
Tą pačią dieną daugumas iš mū
sų negalėjo per duris į lauką 
išeiti!

A. Zaparacko nuotr.

I
 Lietuvos
NACI ONA LINŽ
M. MAŽVYDO 

^BIBLIOTEKA
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Skandalas! Sesė Ramunė pagauta 
išdykaujant su kitos moters vyry,! 
Nusikaltimo vieta: Kaziuko Mugė!

Sprendimas vyksta. Kas daryt? 
Toks skandalas gali sugadinti 
mūsą visą reikalą. Teismas eina 
prie nutarimo....

Didžiai Gerbiamas Tiesos 
Švyturys Vytautas paskelbia 
griežtą bausmę ... „Į cypę — iki 
galo“!

22



Ramunės užtarėjai, nustebę, 
neišmano kaip jie galėtų, draugę 
išgelbėti iš tokios tragiškos 
padėties...

Ramunė, skandalų mezgėja! — 
priima savo likimą su kreiva 
šypsena. Paskutinis jos prašymas: 
jos mylimo portretas. Kaip matot, 
prašymas greitai išpildomas.

Paklausus nuskriaustos moters 
komentaro, gautas atsakymas: 
„Baby, kas mano, tai mano!“

Nuotraukos R. Griškelio
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SUTELKTINĖ PARAMA LIETUVIUI STUDENTUI

MININT DR. VYDŪNO ŠALPOS FONDO 15 METŲ JUBILIEJŲ

Danguolė Markutė

Studijavimo metas yra tas laikotarpis, per kurį studentas subręsta, 
suformuoja savo gyvenimo filosofiją ir pasiruošia gyvenimui. Mokslas 
neturi ribotis vien tik atskirų žinių pasisavinimu, bei diplomo įgyjimu, 
bet tas laikas turi būti išnaudojamas savo asmenybės tobulinimui. Tokias 
mintis filosofas, rašytojas ir kultūrininkas Dr. Vydūnas parašė savo 
laiške Akademikų Skautų Sąjūdžiui sutikdamas, kad naujai suformuo
tas fondas, paremti nepasiturinčiam studentui, būtų pavadintas jo vardu.

Mokslo įsigyjimas yra labai svarbus pasiruošimo gyvenimui veiks
nys,todėl fondo steigėjai ir Dr. Vydūnas buvo įsitikinę, kad kiekvienas 
turėtų išnaudoti visas galimybes siekti aukštojo, ar specialaus mokslo. 
Viena iš tokių galimybių ir buvo Dr. Vydūno Šalpos Fondas. Šis fondas 
buvo įsteigtas 1952 m. Čikagoje, su tikslu telkti pinigus ir duoti materia
linę pagalbą neturtingiems lietuviams studentams. Toji pagalba duoda
ma stipendijomis bei paskolomis visiems studentams, nežiūrint kokiai 
liet, studentų korporacijai ar patriotiškai organizacijai jie priklausytų, 
ar kokią sritį jie studijuotų. Fondas, kiek jo lėšos leidžia, padeda stu
dijuoti įvairias mokslo šakas, bet vienas iš svarbiausių fondo interesų 
yra skatinti lietuvišką studentiją specializuotis lituanistikoj, kaip, pav.: 
kalbotyroj, istorijoj, literatūroj, literatūros istorijoj ir pan. Fordham 
bei kituose universitetuose. Kaip žinome, lietuvių kalba yra viena iš 
seniausių kalbų ir ja dažnai moksliškai remiasi palyginamų kalbų stu
dijose. Yra suprantamas mūsų rūpestis lietuvių klabos ir kultūros li
kimu svetur ir galime būti tikri, kad tik tol išsilaikys lietuvybė išeivi
joj, kol bus gerai kalbančių lietuviškai.

Pirmoji mintis įsteigti fondą, kurio tikslas būtų remti studijuojan
tį lietuvišką jaunimą ir sušelpti sergančius ASS narius, buvo kilusi dar 
1949 m. Scheinfelde, Vokietijoj, ASS suvažiavimo metu. Bet tik po 
trijų metų, 1952 m. Čikagoj, buvo ta mintis įgyvendinta, oficialiai įstei
giant „Lietuvių Akademikų Skautų Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondą“. 
Fondo steigėjas buvo ASS Čikagos skyrius, kuris veiklos pradžiai pa
skyrė 300.00 dol. Šio fondo tikslas buvo remti aukštuosius mokslus ei
nantį jaunimą, teikiant jam stipendijas, paskolas, pašalpas ir kitokią 
materialinę pagalbą, padėti išleisti jų mokslines studijas, kad tokiu būdu 
prisidėti prie paruošimo Nepriklausomai Lietuvai įvairių sričių specialis
tų. Fondo statutą suformulavo fil. Br. Kviklys. Statutas buvo patiektas 
ASS Vadijai, kuri jį priėmė ir prasidėjo fondo veikla. Pirmasis fondo 
valdybos pirmininkas ir vėliau eilę metų jam vadovavęs, buvo prof. 
S. Kolupaila. I naująjį fondą studentai pradėjo kreiptis prašydami pa
ramos ir jau sekančiais metais buvo paskirtos penkios stipendijos.
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Pradžioje Dr. Vydūno Šalpos Fondas buvo Akademikų Skautų Są
jūdžio dalis. ASS Vadija skyrė fondo valdybos narius, tvirtino metinę 
apyskaitą ir sąmatą, ir fondas galėjo būti likviduotas tik ASS Vadijos 
nutarimu. 1962 m. fondas buvo užregistruotas Illinois valstybėje, kaip 
ne pelno organizacija. Nuo to laiko Dr. Vydūno Šalpos Fondas išėjo 
iš ASS ribų ir pasidarė atskira nepriklausoma organizacija. Tačiau 
Akademinis Skautų Sąjūdis, kuris yra Dr. Vydūno Šalpos Fondo įkūrė
jas ir svarbiausias iki šiol jo palaikytojas, pageidauja, kad Fondo Tary
bą, ir ypatingai valdybą, sudarytų ASS nariai. Tuo būtų užtikrintas 
glaudesnis ir sklandesnis tarpusavis bendradarbiavimas.

Fondo naujoji vadovybė susidarė iš tarybos ir valdybos. Taryba turi 
devynis direktorius, kurie sprendžia statuto pakeitimus, išduodamų sti
pendijų skaičių ir dydį, kokius leidinius finansuoti, nustato valdybos 
narių pareigas ir kt. Valdyba tvarko pinigų išdavimo ir atsiskaitymo rei
kalus. Šitokia vadovybės struktūra leidžia fondui greičiau ir laisviau 
veikti.

Dabartiniu laiku fondas yra finansiniai tvirtas ir saugus. Dabar 
pagrindiniai Dr. Vydūno Šalpos Fondo pajamų šaltiniai yra stipendijų 
bei paskolų sugrįžimas iš mokslą baigusiųjų, aukos iš pavienių asmenų 
ir organizacijų, palūkanos iš banko, ir uždarbiai už įvairius leidinius. 
Verta paminėti, kad didžiausios pajamos yra už parduotuas Kalėdines 
atvirutes. Šiuo metu Dr. Vydūno Šalpos Fondas savo ižde turi $5,500. 
Fondo iždas niekad nebuvo turtingas, nes neturi didelių aukotojų. I 
aukotojų sąrašus daugiausia įeina pensininkai arba nedaug uždirban
tieji vyresnieji lietuviai. Čia aukštąjį mokslą baigę ir profesionalo spe
cialybę įsigiję jaunieji lietuviai retai duoda fondui aukų. Tai labai liūdnas 
reiškinys. Kuo mes duosnesni būsim fondui, tuo daugiau lietuvių stu
dentų galės pasinaudoti fondo teikiama parama.

Šiais metais Dr. Vydūno Šalpos Fondas mini penkiolikos metų 
veiklos sukaktį. Žvelgiant į praeitį, fondas gali didžiuotis savo atsie- 
kimais. Jau septyniasdešimt šeši asmenys pasinaudojo fondo duoda
momis stipendijomis siekti aukštojo mokslo. Ateinantiems metams jau 
yra sudarytas veiklos planas. Fondo vadovybė paskyrė dvejas negrąži
namas stipendijas, po $250.00. Fordham universitete studijuoti lituanisti
ką šią vasarą, be to, kuo daugiau skirti stipendijų nepasiturintiems stu
dentams, padėti išleisti leidinius, išleisti Kalėdines atvirutes ir ASS 
kalendorių, ir kt.

Baigiant norėčiau išreikšti pagarbą skautams filisteriams ir kitiems 
skautams akademikams, kurie Dr. Vydūno Šalpos Fondą įsteigė, sėk-? 
mingai jį penkioliką metų tvarkė ir tiek daug padarė gero. Reikia pa
sidžiaugti ir tais lietuviais bei lietuviškomis organizacijomis, kurie iš 
savo kuklių išteklių rėmė ir remia fondą finansiniai. Jų pastangos jau 
dabar neša gražius vaisius. Taip pat tenka laukti ir tikėtis, kad jau
nieji lietuviai, jau čia mokslus baigę ir gerai įsikūrę, atsiminę savo 
pareigą, padės šiai lietuviškai institucijai augti ir stiprėti.

(Blankos gaunamos pas f ii. Vytautą Mikūną, 3425 W. 73rd St., Chicago, III. 60629)
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Su šiuo MV numeriu pradėsime spausdinti mūsų mėgiamiausias skautiškas dai
nas su pritaikytomis gaidomis. Šį darbų atlikti apsiėmė sesė Irena Srugytė. Jeigu 
skaitytojas turėtų norų gauti gaidas kokiai ypatingai dainelei, prašau mums apie 
tai parašyti ir stengsimės sekančiame numeryje jus patenkinti. Tuo pačiu, jeigu 
turite gaidas dainoms, nebijokite jas prisiųsti sesei Irenai (c/o Red.). Mes priža
dam jas sugražinti. Iki tol, eikime su daina....

f.

PILNOS PIEVOS 
r

Ku - rios aš ap - lan - kyt ne - - liu.

Pilnos pievos baltųjų žiedelių 
Kurių aš prisiskint negaliu, 
Pamylėjau aš jauną mergaitę 
Kurios aš aplankyt negaliu.

Ant pečių jos geltonos kasytės, 
O ant rankų auksiniai žiedai, 
Jos akutės kaip miško žibutės 
Jos taip švelniai vilioja mane.

Neviliok, neviliok mergužėle, 
Nes tik vieną mylėti galiu. 
Kai kadais tu buvai nusiminus 
Dainavau tau linksmas daineles.

Nelydėsiu daugiau prie vartelių 
Nesakysiu, kad tave myliu, 
Oi sudiev, oi sudiev mergužėle 
Paskutinį tau kartą tariu.
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Praeitą rudenį Čikagos skyrius 
pakėlė į tikruosius narius 9 se
ses ir 3 brolius.

J. Tamulaičio nuotr.

Naujai pakeltas senj. V. Garbon- 
kus yra linksmai pamėtomas bro
lių rankose.

J. Tamulaičio nuotr.

Žinoma, į orą mėtymas nebėra 
vienintelė tradicija kuria broliai 
pasinaudoja tokiais momentais!

J. Tamulaičio nuotr.
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Mūsų Pastogėje

LIETUVOJE MIRĖ

A. A. FIL. ARTURAS JURGUTIS

Mus pasiekė žinia, kad š. m. kovo mėn. 17 d., po ilgos ir sunkios 
ligos, Kaune mirė Korp! VYTIS filisteris docentas Arturas Jurgutis.
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Velionis Arturas buvo gimęs 1909. X. 11 Tomske, Rusijoje, lietuvių 
tarnautojų šeimoje. Po I Pasaulinio karo grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Panevėžyje, kur išėjo gimnazijos mokslus. Apie 1932 metus pradėjo 
studijuoti Vytauto D. U-to medicinos fakultete Kaune, kurį baigė 1939 
metais. Dar eidamas mokslus, 1937 m. pradėjo dirbti to paties fakulteto 
anatomijos katedros laboratorijoje. 1944 m., anatomijos katedros ve
dėjui prof. J. Žilinskui pasitraukus į užsienį, A. Jurgutis paskirtas 
normalinės anatomijos katedros vedėju; šiose pareigose jis išbuvo ligi 
savo mirties. 1949 m. pakeltas docentu, 1957 m. apgynė medicinos mokslų 
kandidato dizertaciją. Per visą savo gyvenimą parašė per 60 mokslo 
darbų iš anatomijos, sociologijos, antropologijos ir gretimų sričių. Stam
biausias jo darbas „Žmogaus smegenys“ — stambi mokslinė studija, 
išleista 1962 m.

Liet, skautų organizaciją velionis pamėgo iš vaikystės dienų. Besi
mokydamas Panevėžio gimnazijoje aktyviai įsijungė į jos veiklą, ėjo 
atsakingas pareigas skautiškuose vienetuose; pakeltas į skautininko laips
nį. Panevėžyje ir Kaune dirbo skautų vyčių eilėse ir buvo kurį laiką 
LSB skautų vyčių skyriaus vedėjas. 1932 m. įstojo į Korporaciją „Vy
tis“; 1933 m. pakeltas senjoru ir netrukus buvo išrinktas korporacijss 
vadu. Bevadovaudamas drauge su kitais užbaigė korporacijos reorganiza
cinį darbą ir buvo vienas iš gero Korp! statuto autorių. Jo laikais korpo
racija atgijo, sustiprėjo, paaugo narių skaičiumi. Senieji vytiečiai A. A. 
Artūrą atsimena kaip pareigingą skautą, sumanų pirmininką. 1939 m. 
pakeltas filisteriu. Pasikeitus politinėms aplinkybėms, skautiškoje veik
loje nebegalėjo dalyvauti.

Velionio palaikai buvo pašarvoti buv. Medicinos fakulteto (dabar 
Kauno medicinos institutas) auditorijoje, kur jam paskutinę pagarbą 
atidavė Arturo kolegos profesoriai ir studentai, kurie jį labai mylėję. 
Palaidotas III. 20 Petrašiūnų kapinėse, kur su juo atsisveikino lietuviš
koji visuomenė.

Šiuo kukliu rašinėliu su A. A. filisteriu Arturu atsisveikina vytie
čiai ir kiti jo skautiškieji broliai: Mielas Artūrai, tegu būna Tau lengva 
Lietuvos žemelė, prie kurios taip prisirišęs buvai, neapleidai karo aud
rų metu ir taip labai mylėjai!

Bronius Kviklys
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DRAUGĄ PRISIMENANT

Tą žvarbų vasario popietį būrelis Algio Eidukevičiaus draugų su
sirinkome į kapines. Algis gulėjo karste, ir jam buvo visai neįdomu, 
kas ten buvo susirinkę. Tačiau jo draugams buvo be galo sunkus išgy
venimas, nes laidojom draugą, su kuriuo praleidome tiek daug neuž
mirštamų valandų vaikystėj, jaunystėj, ir drauge įkopėme į garbingą 
filisterio amžių.

Besileidžiantį karstą žemyn lydėjo duslūs grumstų smūgiai ir Lietu
vos himno garsai. Ašarotos akys smigo į a. a. Algio palaikus, o min
tys skriejo atgalios.

Jei reiktų A. Eidukevičių apibudinti keliais žodžiais, sakyčiau, kad 
jis buvo geras žmogus, nuoširdus draugas, kitų gerbūviui paaukojęs 
daug savo patogumų, geriau linkęs duoti, bet ne imti, santūrus žodžiuo
se ir savigyroj.

A. a. Algio visuomeninė veikla reiškėsi dviem kanalais — jis akty
vus skautas ir fotografas. Tie, kurie jau eilę metų seka „Mūsų Vyčio“ 
puslapius gali patvirtinti, kad tai tiesa. Reikia pridurti, kad paskutiniais 
laikais Algis jau buvo atsiribojęs ir nuo fotografijos, ir nuo skautybės. 
Bet tam buvo rimto pagrindo. Jis stambiais šuoliais veržėsi į profe
sinės karjeros viršūnes. Jis vienoje firmoje jau buvo pasiekęs vice-pre- 
zidento vietos. Ir tik keletą dienų po savo mirties Algis turėjo tas pa
reigas perimti. Deja, Visagalis panoro kitaip. Jo mašina Vermonto kal
nuose slysdama sunkiai sužeidė Algį, o nuvežus į ligoninę, jis netrukus 
mirė. Mirtis nusinešė ir visas viltis, kuriomis Algis gyveno — apie savo 
artimuosius, draugus, savo darbą ir pavergtą tėvynę Lietuvą.
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(k. į d.) fil. V. Statkus, fil. R. 
Kviklytė, t.n. R. Macnoriutė, senį. 
R. G riš kelis ir senj. V. Mišelis.

J. Tamulaičio nuotr.

(k. į d.) Fil D. Tallat-Kelpšaitė, 
fil. J .Damauskas, fil. S~ Statkie
nė, kitn. P. Dilys ir sk. V. Nami- 
kas.

J. Tamulaičio nuotr.
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(k. į d.) Sk. V. Narnikas, ASS 
Vadijos pirm. sk. E. Vilkas, Bro
lijos v.s. V. Vijeikis, Pirmijos 
pirm. v.s. A. Saulaitis ir Seserijos 
v.s. M. Jonikienė.

J. Tamulaičio nuotr.
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(k. į d.) Sk. B. Božičienė, sk. 
B. Vindošienė, sk. Bertkienė, sk. 
S. Kunstmanienė, sk. G. Meiluvie- 
nė ir sk. A. Namikienė.

J. Tamulaičio nuotr.

(k. i d.) Sk. A. Namikienė, Tėvas
J. Kubilius, sk. B Juodelis, psk.
I. Regienė.

J. Tamulaičio nuotr.,
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AUSTRALIJA

— Australijos Lietuvių Studentų Sąjun
ga šiais metais mini savo penkioliktuo
sius metus. Ta proga pasiryžo išleisti sa
vo 15 metų veiklos apžvalgą. I redakcinę 
kolegiją įeina Kazys Zdanavičius, Romas 
Cibas, Pajuata Pullinen, Henrikas Anta
naitis ir redaktorius Audrius Gardis.
— Kalėdų švenčių metu Sydnėjuje buvo 
vienuoliktasis Australijos Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo apie 120 studentų. Per keturias 
dienas vyko įvairūs akademiniai ir pra
moginiai užsiėmimai. Buvo padaryti įvai
rūs pranešimai: Stankunavičiaus ir A. 
Krauso — lituanistinių kursų įvedimo rei
kalais Latrobe universitete: Pravestas įdo
mus simpoziumas santykiavimo su okupuo
ta Lietuva reikalu. Simpoziume dalyvavo: 
Martynas Didžys, Viktoras Martišius ir 
Algis Šimkus. Moderavo R. Cibas.
— Taip pat įvyko iškyla skautų žemėje, 
paplaukiota po Sydnėjaus garsųjį uostą 
specialiai pasamdytu laiveliu ir turėta iš
kilminga vakarienė Chevron-Hilton vieš
butyje. Vakarienėje dalyvavo ir PLB pir
mininkas J. Bachunas su ponia ir ALB 
krašto valdybos pirmininkas p. S. Nara- 
šius.

— Australijos L. B. krašto valdybos su
važiavime, kuris įvyko Lietuvių Dienų me
tu (per Kalėdas) Sydnėjuje, dalyvavo ke
turi buvę PLJK: Jieva Didžytė, Algis 
Šimkus, Vytautas Straukas ir Romas Ci
bas. Buvo ir kitų jaunos kartos narių: 
Vytenis Šliogeris ir Viktoras Martišius.
— Australijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro valdyba šiais metais sudary
ta Adelaidėje. Valdybai pirmininkauja 
Vytas Straukas. Sydnėjaus skyriaus pir
mininkė yra Edita Dijokaitė, o Melbourne 
Stasys Grincevičius.

— Balandžio 15 d. Sydnėjaus studentai 
ruošia savo tradicinį Initium Semestri 
balių su programa kurios svarbiausias 
punktas bus opera. Kas sako kad tik 
Čikaga lietuviškas operas stato? Operos 
tematika „Irutė ir Kęstutis“ — šių dienų 
Australijos lietuvių gyvenimo komedija. 
Operos garsiausios žvaigždės Juta Kola- 
kauskaitė ir Raimundas Kazlauskas.

— Birželio 2 dieną, kas norite, galite 
apsilankyti ir į Melbourne studentų ruo
šiamą metinį balių.
— Martynas Didžys žada porai mėnesių 
išplaukti pro Azijos kraštus Europon. 
Nenori pasiduoti seserei Jievai, kuri sau
sio mėnesį buvo nuskridusi į New Cal- 
ledonijos neumea. Ten Jieva išėjo specia
lius vasaros kursus prancūzų kalbos gim
nazijose mokytojams.
— Šią vasarą Sydnėjuje įvyko Austra
lijos Skautų Rajoninė stovykla. Pagal pir
mykštį planą stovyklos vieta buvo numa
tyta Canberroj. Dėl vietos pakeitimo įvy
ko nemaža nesusipratimų, kurie vistiek 
nenumušė stovyklautojų ūpo. Stovyklavo 
daugiausia mažamečiai. Stovyklai vado
vavo v. s. Vytas Neverauskas iš Adelai
dės. Išėjo stovyklinis laikraštėlis. Stovyk
los metu įvyko vadovų suvažiavimas, ku
riame dėl įvairių priežąsčių dalyvavo gana 
maža vadovų. Per suvažiavimą buvo svars
tomi sekantys klausimai: stovyklos vietos 
pakeitimas, rajonų jūrų skautų vedėjo iš 
pareigų pasitraukimas ir nesutikimas sto
vyklauti rajoninėj stovykloj.

LOS ANGELES

— Los Angeles Korp! Vytis ir ASD, 
skautų suruoštoje Kaziuko mugėje įrengė 
įdomią kavinę. Kavinės tema buvo mo
dernusis menas „Pop-Art“.
— Bendroje A SS sueigoje kun. Celešius 
skaitė įdomią paskaitą apie Jsių dienų mo
ralės problemas.
— Velykų vakarą Los Angeles jaunimas 
turėjo progos smagiai pasišokti akademi
kų skautų suruoštuose Velykiniuose šo
kiuose.
— Fil. A. Avižienis, per filisterių sueigą, 
davė paskaitą apie 2,000 metus ir mūsų 
ateitį. Kaip dažnai būna diskusijos nu
krypo į lietuvybės išlaikymą šeimose.
— F. S. S. Los Angeles skyrius nutarė 
šiais metais smarkiai veikti. Gegužės mė
nesį yra planuojamas paskaitų ciklas apie 
šių dienų Lietuvą.
— Visi Los Angeliškiai akademikai skau
tai jau ruošias vasarai. Savaitę prieš La
bor Day, jie tikisi daug svečių stovyklau
tojų iš Chicagos, Cleveland©, Detroito, 
Worcesterio, New Yorko, Bostono ir vi
sų pasaulio kraštų kuriuose akademikai 
skautai gyvuoja. Stovykla vyks pasakiš-
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Clevelando A.S.S. skyriaus 1967 m. valdyba, (iš k id) Bedi • fit m u j- • • f i a z t-, • • ... k. i a.) &eai. fit, j\r. Mockuviene,
•iždininke, fil. A. Juodikis, pirmininkas; fiL M. švarčienė, sekretorė- f U. dr G. 
Matienė, kandidačių globėja; stovi: fil. dr. S. Matas ’ 1
j orų tėvūnas; ir fil. A. Giedraitis, narys.

narys; f U. K. Gaižutis, jun- 
V. Bacevičiaus nuotr.

koje Big Sur aplinkoje. Visi „Daumantiš- 
kiai“ nepamirškite senos sutarties, da
lyvauti 1967 metais keliaujančioje stovyk
loje!
— Stovyklos proga Los Angeliečiai net 
planuoja išleisti puikų, pilną įdomių dai
nų, dainorėlį. Medžiagą dainorėliui paruo
šė sesė Giedra Gustaitė.
— Los Angeles ,A. S. S. sveikina fil. 
Joną ir Dalią Navickus susilaukusius duk
ters ir fil. Mildą ir Kęstutį Mikėnus su
silaukusius sūnaus. Atrodo kad Los An
geles skautija dar ilgai gyvuos.
— Danguolė Markutė, A. S. S. Centro 
valdybos narė, atostogų metu lankėsi Los 
Angeles.

CLEVELANDAS

— Vasario 17 d. fil. N. G. Juškenų re- 
sidencijoje įvyko skyriaus mėnesinė su
eiga. Tuo laiku buvo nutarta rinkti lėšas 
nupirkti Cleveland© tuntams stovyklavie
tę. Taip pat, skyriaus nariai nutarė se
kančią metinę šventę daryti balio pobūdžiu.
— Kovo 11 d. Cleveland© akademikai 
rodė apylinkės visuomenei filmą „Lietu- 
va-Vilnius 1966 m. rudenį“. Vakaras pra
ėjo sėkmingai. Filmą reikėjo rodyti dar 

antrą kartą. Po filmos, dalyviai ilgai pasi
liko prie kavutės pasidalinti įspūdžiais.
— Kaziuko Mugėje, kuri įvyko 5 d., aka
demikai aktyviai dalyvavo daugumoje va
dovaudami skautų vienetams. Tuo pat me
tu, jie platino mūsų plokštelę „Laužų 
Aidai“.
— Balandžio 23 d. Šv. Jurgio šventės 
proga, akademikai drauge su skautų tun
tais surengė bendrus pusryčius.
— Sen j. Pranas Mašiotas rugpiučio mėn. 
žada sumainyti aukso žiedus su Paulina 
Neimanaite.

DETROITAS

— Atrodo, kad nesvarbu kur vyktų Ka
ziuko Mugės, akademikai skautai visada 
rengia kavines. Šią bendrą tradiciją iš
laikė ir mūsų Detroito akademikai kurie 
Kovo 12 įvykusioje mugėje pardavinėjo 
gardžią kavą su įvairiais skanėstais.
— Detroitiškiai išrinko naują valdybą. 
Dabartinė A. S, D. pirmininkė yra Žibu
tė Zaparackaitė ir Korp! Vytis pirminin
kas Valdas Duoba.
— Velykų dieną, prieš įvykstančius šo
kius Lietuvių Namuose, visi akademikai 
susirinko į smagų pobūvį Algio Jokūbai
čio namuose.
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— Algis Zaparackas, balandžio 19 dieną, 
Detroitiškius nušvietė apie savo nuoty
kius, įspūdžius ir nuomones Pietų Ameri
koje.
— Fil. Viktoras Mėmėnas, liepos mėn. 
gale, žada įstoti į vedusiųjų vyrų eiles, 
sumainydamas aukso žiedus su Čikagiš- 
ke Vita Čerškute.
ČIKAGA

— Šv. Kazimiero šventės savaitgaly 
geriausia vieta užtikti bet kurį aktyvų 
Čikagos skautą buvo Jaunimo Namuose. 
Visi ruošėmės Kaziuko Mugei. Namuose 
nesėdėjo ir akademikai skautai. Diriguo
jami dviejų pirmininkų ir technikinio su
manytojo, Pijaus Bielskaus, kalėme, kli
javome, matavome ir išsimaliavojome, kol 
sukūrėme įspūdingą kalėjimą, į kurį Čika
gos visuomenė galėjo savanoriškai ateiti 
ir išeiti, pasigardžiuoti gera kava, dešro
mis, sūriais, pyragais ir pyragaičiais. Vy
riausia šeimininke buvo sesė Irena Žu
kauskienė. Apačioje, didžiojoje salėje, pa
čiame mugės įkarštyje ir akademikai skau
tai pardavinėjo savo turtus: lietuviškas 
knygas, plokšteles, „sweat shirts“, atviru
tes. Laimę visi galėjo išmėginti ir lote
rijoje.
— Sekmadienį, prieš Kaziuko Mugę, Jau
nimo namuose įvyko bendra ASD ir Korp! 
Vytis sueiga. Sueigoje dalyvavo ir savo 
mintimis apie veiklą pasidalino Čikagos 
filisterių pirmininkas brolis Merkys. Su
eigoje, pasikvietę naujus kandidatus, 
pravedėme diskusijas „Quo Vadis ASS?“, 
kuriose išliejome visas savo klaidas ir ne
pasisekimus. Diskusijose dalyvavo Rūta 
Domarkaitė, Janina Tallat-Kelpšaitė-Kin- 
kienė, Jonas Žukauskas ir Vytautas Mi
šelis. Priėjome išvados, kad reikia mažiau 
kalbėti ir daugiau veikti. Pirmutinis į šią 
veiklą stojo brolis Griškelis. Sekančioje 
sueigoje jis mums pateiks savo kūrybos 
pluoštę.
— Jonas Totoraitis, Čikagos Korp! Vy
tis sekretorius-iždininkas, baigė Illinois

MIELI SKAITYTOJAI: 

universitetą fizikos laipsniu. Jonas yra 
studijas gilinęs ir Vokietijos universitete.
— Fil. Dalia Tallat-Kelpšaitė, Algis Za
parackas, Algis Marchertas, R. Šlenys, 
kai visi Čikagiškaiai skendo sniego pus
nyse, šildėsi Pietų Amerikos saulėje. Da
lia ir Algis dalyvavo Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongrese. Grįžęs į Ameriką Algis 
aplankė Čikagą, kur akademikams skau
tams bei lietuvių visuomenei davė prane
šimą apie kongresą ir Pietų Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Ten būdamas Algis 
darė pastangas įsteigti skautus jaunimo 
tarpe. Paskaita buvo pailiustruota skaid
rėmis.
— Ta pačia proga, ASS vadija apdova
nojo sekančius ASS narius ordinu už nuo
pelnus: Rūta Domarkaitę, Ramunę Kvik
lytę, Algį Zaparacką, Vytautą Germaną 
ir Liudą Germanienę.
— Trečiadienį ir ketvirtadienį prieš Ve
lykas kun. G. Sabataitis pravedė rekolek
cijas Čikagos akademikams. Rekolekcijų 
tema: Dievas Mūsų Gyvenime.
— Kovo 18 d., šeštadienį, Jaunimo Na
muose, ASS vadijos įniciatyva įvyko Bro
lijos, Seserijos ir ASS vadijų bendra 
sueiga. Sueigoje dalyvavo ir pirmijos pir
mininkas v. s. A. Saulaitis. Visi drauge, 
besivaišindami sesių paruoštomis kuklio
mis vaišėmis, diskutavo dabartines skau- 
tavimo problemas.
— Čikagos akademikai sveikina Korp! 
Vytis pirmininką Viktorą Garbonkų, ku
ris susižiedavo su t. n. Giedra Gasnery- 
te. Vestuvės įvyks rugsėjo 15 dieną.
— t.n. Laima Balčiauskaitė dalyvavo p. 
Motekaitienės studijos pastatytoje opere
tėje.
— Balandžio 9 dieną, fil. Dainausko bu
te, įvyko dr. Vydūno Vardo Šalpos Fon
do 15 metų veiklos paminėjimas. Minėji
me dalyvavo fondo direktoriai ir valdyba.
— Naujausias biuletenis: MŪSŲ VYTIS 
redaktorius Rimas Griškelis susižiedavo 
su t. n. Regina Macnoriute. Vestuvės ruo
šiamos rudeniui. MŪSŲ VYTIS sveikina 
ir kartu džiaugiasi, nes žino iš praktikos, 
kad redaktoriai su žmonomis yra daug 
geresni.

Dėkojame Jums už gausų prenumeratų atnaujinimą, pinigų presiuntimą už 
praėjusius metus, ir prisiuntimą aukų ir garbės prenumeratų. Taip pat dėkojame 
už Jūsų patikslinimus, komentarus ir pastabas.

Deja, turim pastebėti, kad yra nemažai skaitytojų, kurie net ir po paraginimų 
neatsiliepė. Nenorėdami toliau skriausti „Mūsų Vytis“ prenumeratorių, skaitytojai, 
kurie yra už ilgesnį laiką nesusimokėję, šio numerio jau nebegaus.

Yra apgailėtina, kad buvom priversti imtis tokių priemonių, bet jei kai kurie 
skaitytojai per keletą metų neįstengia uždirbti keturių atliekamų dolerių ir at
siųsti administratoriui tenka tai padaryti, kad sumažinti leidimo finansinę naštą.

Ad Meliorem!
M. V. Administracija
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Sumuštinis

MODERNIŠKA MEILĖ

„Tu gyvuly!—nuimk savo rankas nuo manęs!“ Tai yra dažniau ir dažniau girdimas mergyčių išsireiškimas skrendantis iš užpakalinių mašinų sėdynių rūko paskendusiam miške.Atsižvelgiant į faktą, kad laikas greitai bėga ir, kad jaunimas proporcingai keičiasi, kyla klausimas — kaip chebra turėtų „čarminti“ šių laikų baltas lelijėles? Buvo metas kada ponaitis atjodavo ant savo turtingai pabalnoto žirgo, mikliai nušokęs ant žemės ir priėjęs prie dvaro vartų, su pilnu etiketu, pareikšdavo tarnui: — „Prašau pranešti dvarininko pasauly gražiausiai dukružėlei, panelei Lelei, kad atvyko ponas Jonas Kvoteris ant savo bėro žirgo jos aplankyti ir, kad jis maldauja garbės palaikyti jos skaisčią, baltą rankytę.“ Tarnas jam liepdavo pasėdėti rūtų darželyje ir palaukti kol mergužėlė nuspręs pas jį atsilankyti. Taip, gal po kelių ilgų ir skaudžių ilgesio valandėlių, mūsų baltoji lelijėlė jį aplankydavo. Žinoma, būtų skandalas jai vienai pasirodyti. Paskuj ją sekdavo trylika šaperonų, keturi sargybiniai lokiai, ir vienas „Dirvos“ korespondentas, savo tikslams atsiekti. Taip jie ir praleisdavo valandėlę, kitą besišnekučiuodami rūtų darželyje.Deja, tokia graži, stačiai estetiška, meilė tampa retu pavyzdžiu šiomis dienomis. Tiksliau sakant, tokių pavyzdžių daugiau nebėr. Mūsų greitas moderniškas gyvenimas pakeitė daug seniau įprastų socialinių papročių liečiančių meilės reikalus, dabartinė Kuopa su keturkojais žirgais daugiau nesiterlioja. Chebra užsimauna savo geltoną švarką, žalias brezentines kelnes, raudonus teniso batukus, ir neatsidarę durų įšoka į savo 389-ių kubinių colių metalinį žirgą su magiškai pradingstančiu stogu. Tuomet jie palieka 75-ias pėdas gumos savo tėvų garaže, ir sma-
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giai bešokinėdami prie savo 17-os garsiakalbių stereo radijos, per tris 
minutes ir 19 sekundžių (naujas rekordas!) atsiduria pas savo Bobą. 
Džiaugiasi, šypsosi nuo vienos ausies iki kitos, ir švelniai paspaudžia 
savo mašinos triūbą. Pasigirsta garsas panašus į atsiriaugiantį arklį. 
Be abejo, jo Bobutė jau laukė, nes dar triūbai nenutilus, iš vieno lango 
trečiam aukšte, iškrenta iš paklodžių supinta virvė ir tamsioje naktyje 
galima matyti vieną kūną mikliai nusileidžiant. Tai jo mylimoji, 
jeigu dar nesusipratot. Ji, pagal Wheaties čempijono Bob Richards 
stilių, tekina peršoka per tris tvoras, du griovius, vieną „ekspressway“ 
ir tai pat neatidarydama durų atsiranda, daugiau mažiau, šalia to vakaro 
datos. Jis jai plykšteli per šlaunį ir meiliai paklausia: „Na Bobut, 
kur vykstam pasikaklinėti?“ Ji pamirksi keletą kartų savo violetiniais 
antakiais ir pareiškia, „Aš esu padori, skaisti ir ramios sąžinės. Pa- 
spauskim pirmiau kur nors užėsti.“ Po maždaug dviejų valandų ieškoj- 
mo, jie atsiduria vienoj turtingoj valgykloj ir užsisako valgyti. Per 12 
minučių, mergytė sutvarko 4 cheeseburgerius su svogūnais ir agurkais, 
vieną dėžę pop-kornų, ir tris stiklines koka-kolos — šeimos dydžio“. Tuo 
tarpu jaunuolis trumpai apsiverkia ir išlieja jai savo širdį, papasakoda
mas apie savo penkių metų sesutę ir maldauja Bobutės pagelbos ir su
pratimo. Ji išklauso jo ir primena, kad jis skolingas $4.27 už maistą. 
Tuomet, jai švelniai per nosytę atsiraugus, jie keliauja tolyn ieškoti 
laimės. Pasitranko jie po miestą ir pagaliau atsiduria ant kelio, kuris 
baigiasi Vinco Kudirkos Gamtos Konservatorijoje.

Pažvelkim į tai kas vyko toliau grynai iš pasikalbėjimo aspekto. 
Mūsų šaunus jaunikaitis kalba su savo Bobute senomis mintimis, nors 
jiedu ir gyvena moderniškame pasaulyje. Ar neturėtų tie meilieji žo
deliai būti modernaus pasaulio produktai, įrodant, kad jų gyvenimo eiga 
turi tęstinumą? Daleiskim, teikiam panelei komplimentą apie jos gro
žį: „Ach širdele, tavo plaukai tokie švelnūs, tokie švarūs ir blizga lyg 
su New Blue Cheer plauti.“ Arba: „Tavo Crest valyti dantys žiba 
kaip mano mašinos vaškuoti ,bumperiai‘, “ ir t. t.. Būna momentų kada 
tenka kalbėti grynai meilės labui. Pavyzdžiui: „Mergele, tu mane taip 
sujaudini, kad vietoj Froog aš Monkey šoku.“ O gal net ir: „Ei, tu 
gyvate, palik mane ramybėj! “.

Be abejo, pavyzdžių yra šimtai tūkstančių, ir, taip pat be abejo, 
visi tiktų savoj vietoj. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad tie amžini trys 
žodeliai tinka visiems, visada ir visur.

Rimkelis
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