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TURINYS

Mieli ,.Mus, u Vytė* Skaitytojai:

Pradedant MV XX-tus matui, manom kad yra tinkame Šia sukak* 
tį atžymėti ypatingu būdu. Fit. Gerimantas Panikas yra tapęs beveik
simboliu Akademiku tarpe, vis apsikarstęs įvairiais aparatam, vis tą
savo „akį" kildamas i musy reikalus. Tačiau niekas nesi prieina.

Gerimantai, nors fu ir nežinojai. bet lis numeris yra skiriamas
tau. Tau nes tu ne tik karpo rotografas užsipesmjet mCsy pagarbos, 
bet ir kaipo brolis Akademikas. - Tad, Žygiuokim su tavim kartu per 
praėjusius kelefę mėty prisimindami tas vletes, kur tu mus net.-kėtai 
užtikai, tuos momentus kada sesės sucypdavo, ,,bet Geri, mane galva 
nesisuktai f, ir kada išgirsdavom tavo ,..aČiv — iki."

Redaktorių*

N®. I JANUARY - FEBRUARY |?48

MU5V VYTIS (OOR KNIGHT) is a magazine published bi-monthly, 
excep-' in July and August, by the Collegiate □hrisicn of the 

z Ufhuaotan Scouts Association, Inc... 12601 So. Stewart St., Chicago, 
Hlinois, 60628. Yearly suhscrip-rion S4.00, single copies at $1.00. 
Managing Editor: Jones Tamulaiiis, 6818 Sa. Qaremom St., 
Chicago, Illinois, 606.36. Second class postage aetd at Chicago, 

-■>' lUfnom, , '<

-— A. Sv & tamadas Park I’r. F.
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FIL. GERIMANTAS PENIKAS, FOTOGRAFAS

Yra sakoma (ir su pagrindu), kad fotografijos meno turinys yra tikrovė tokia, kokia ji yra, neiškreipta, nemeluota; gal kartais padailinta ar pilnai neišsakyta, pvz., kur dalis turi kalbėti už visumą, bet visvien ji remiasi išorinio pasaulio apraiškomis. Meno istorijoje galima išgirsti išmetinėjimų, kad prieš 100 metų gimęs foto aparatas sukėlė perversmą įsigalėjusiuose menuose — tapyboje, skulptūroj, grafikoj. Nustota imituoti gamtą, atsitolinta nuo išoriniame pasaulyje užtinkamų formų, priartėta prie savęs, paties kūrėjo vidaus, jo sąmonės, nuotaikų, įspūdžių. Iš menų dingo tikrovinis turinys, pasiliko ir išryškėjo forma — spalvos, linijos, kompozicija. Dabartinio menininko - kūrėjo didžiausias rūpestis yra originalumas, savojo stiliaus sukūrimas ir jo išlaikymas. Anksčiau, kaip pastebi Philip Halsman viename savo straipsnyje, menininkai stengėsi vieni už kitus ge
riau piešti, dabar jie rūpinasi kitaip piešti, kad išsiskirtų iš kitų, būtų savotiškame avangarde. Pažangaus meno kriterijus atsispindi dar prieš I Ps- saulinį karą nukaltame šūkyje: „Etonne moi“, — nustebink mane. Ir „nustebink mane“ ne turiniu, o forma, nes turinys nėra čia būtinai reikalingas. Ir taip prasidėjo menininkų - kūrėjų lenktynės — kas nustebins daugiau, kad daugiau pritrenks, šokiruos.Fotografijos menas iki šiol gana tvirtai laikėsi savo užimtų pozicijų siužeto ar turinio atžvilgiu. Bet būdama tikra meno apraiška, ji negali stovėti vietoje. Kaip prieš 100 metų (jei tai teisybė) fotografija pagrobė iš dailės turinį, taip ji vėl dairosi ir žvairuoja dailės link, ir jau taikstosi savintis jos išvystytą beturininę formą. Šiuo metu fotografijos meno avangardu nelaikomi nė portretistai, nė foto - žurnalistai, nė peizažistai, bet ek- sperimentininkai, kurie bando išsivaduoti iš nusistovėjusių normų ir stengiasi, panašiai kaip ir dailės avangardo atstovai, nustebinti mus naujais atradimais ar nelauktais išsivadavimais iš techninių fotografinio meno varžtų. Šie jų naujoviškumai vis labiau atsitolina nuo vaizdo turinio, to tvirtojo pagrindo, be kurio nuotraukos meno visai neseniai nebuvo galima nė įsivaizduoti. Ar dėl šios fotografijos invazijos į dailės pozicijas vėl bus naujų pasikeitimų menuose, nesiimsime čia spėlioti. Menas juda, verda, niekad nestovi vietoje. Kūrėjo pažymys ir yra su naujų idėjų ir naujų horizontų atskleidimu veržtis nuolatos į priekį.Nors foto nuotraukos avangardistai iškeliavo patyrinėti naujus ir dar svetimus plotus, tačiau ne jie vieni nusipelno mūsų pagarbos dėl jų gaivalingo kūrybiškumo. Nepajudinami ir tvirti kaip uola stovi savo senosiose pozicijose visa eilė gabių ir talentingų fotografijos veteranų, kurie ir nusistovėjusiuose žanruose kuria nemirtingas vertybes. Žinomi portretistai, pastabūs gyvenimo ir gamtos deimančiukų ieškotojai, nenuilstami įvy-
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kio bei žurnalistiės pakraipos fotografai — visi jie ir šiandien verčia gilią 
ateinančio derliaus vagą. Ateitis, be abejo, pagirs šiandieninius avangar
distus už jų duoklę foto meno pažangai, bet ji negalės tylomis praeiti ir 
pro tuos, kurie foto menu užsiima dėl jo turinio, kurie mato prasmę ne tik 
formos tobulume, bet ir gyvenimiško momento užfiksavime, nuotaikos, 
veido bruožų įamžinime.

Nesiniai, Jaunimo centro patalpose buvo atidaryta foto paroda, suruoš
ta Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Lietuvių Foto archyvo — tema: „Lie
tuvis Skautas Akademikas“. Foto parodos autorius — fil. Gerimantas Pe- 
nikas iš Melville miestelio, New Yorko valstybėje. Jis yra gimęs 1932 me
tais. Iš profesijos jis yra elektrotechnikos inžinierius. Jis pradėjo fotogra
fuoti Vokietijoje. Dillingeno lietuvių gimnazijoje, kurią Gerimantas lankė, 
buvo įvesti privalomi fotografijos kursai berniukams (mergaitėms priva- 
limi kursai buvo kulinarija). Pirmasis Gerimanto fotografijos mokytojas 
buvo muzikas, violenčelistas Mykolas Saulius (kuris dabar groja Denverio 
simfoniniam orkestre ir kartu užsiima foto menu, fotografuodamas muzi
kos garsenybes). Atvykęs į JAV, Gerimantas pradėjo rimčiau žiūrėti į 
fotografiją, domėtis išraiška, ieškoti savo kelio foto mene. Jo mėgiamiau
sia sritis yra žmogaus veidas, portretas, nuotaikos pasireiškimai veido 
bruožuose. Tiek pobūviuose, tiek stovyklose, taip pat minėjimuose ir kon
certuose, kai kiti klausosi programos ar linksminasi, Gerimantas vaikščio
ja su foto aparatu, stebėdamas ir fiksuodamas, kas jam atrodo svarbiau
sia. Jo fotografijos dažnai pasirodo lietuviškoje spaudoje, Mūsų Vyty, 
Darbininke, Drauge, ir knygoje „Laužams liepsnojant“, kurią jis padėjo 
suredaguoti. Už savo fotografijas yra laimėjęs ne vieną premiją. 1964 me
tais dalyvavo tarptautinėse mėgėjų varžybose, ir laimėjo Kodako premiją. 
Jo fotografija buvo išstatyta Kodako paviljone New Yorko pasaulinėje 
parodoje. Pereitais metais Gerimantas dalyvavo Lietuvių Foto Archyvo 
surenktoje bendroje lietuvių fotografų parodoje, išstatydamas dešimt savo 
darbų. O dabar susilaukėme ir jo individualios parodos apie Lietuvius 
skautus akademikus, kurioje buvo išstatyta 80 jo rinktinių nuotraukų.

Ką Gerimantas Penikas siekia mums parodyti savo fotografijoje? Jis 
siekia parodyti žmogų ir jo dalią. Jam ne labai rūpi įsprausti ‘nuotraukos 
turinį į mandrius rėmus. Taip, Gerimantui labiau rūpi turinys negu forma. 
Jį labiau žavi vaizdo esmė ar asmens vidiniai išgyvenimai, negu išorinių 
grafiškųjų paveikslo elementų sugrupavimas ir išieškojimas. Savo darbuose 
Gerimantas Penikas jokiu būdu nebando žiūrovo dėmesį patraukti Etonne 
moi, — mustebimo priemonėmis. Jis atskleidžia mums savo mintis ramiai, 
santūriai, pastatydamas mus prieš gyvenimišką turinį ir nebandydamas žiū
rovo šokiruoti nematytomis ir negirdėtomis technikos gudrybėmis.

Šioje parodoje Gerimantas Penikas atskleidė vienos mūsų lietuviškojo 
jaunimo organizacijas — Lietuvių skautų akademikų — veiklos tarpsnį, pa
liesdamas daugiausia jų stovyklinį gyvenimą. Matėme jų darbą ir išdaigas, 
rykiuotes ir laužus, rimtus ir linksmus veidus. Be abejo, patiems Skautams 
Akademikams šie vaizdai sukėlė daug įdomių prisiminimų ir intymių išgy-
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venimų. Bet tie vaizdai įdomūs ir pašaliniams. Ir tai ne dėl kokių prisimi
niu ar nostalgijos, bet dėl to, kad jie užgriebia dalyko esmę, rasdami at
garsį ir bendrą vardiklį kiekvieno žiūrovo dvasioje. Šita galia prabilti 
žmogui kaipo žmogui ir iškelia kūrinį virš vidutiniškumo ir įstato jį į 
menų eiles.

Algimantas Kezys, S.J.

LOS ANGELES AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS 

pirmininkę, t.n. Rimą Rozenblataitę, 

jos tėvus, Adą Balutytę - Rozenblatienę, 

Viktorą Rozenblatą ir seserį Darą Rozenblataitę, 

tėvo ir senelio

šviesios atminties Lietuvos Ministerio 

BRONIAUS KAZIMIERO BALUČIO 
netekus, 

giliai užjaučia

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO

Los Angeles Skyrius
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Sesės ir broliai žygiuojant ,,Panemunės“ Stovykloj.
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Sesės išsirikiavę „Akmenės“ stovykloje, 1960 metais Palisades Park, N. Y.
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Vėliavas nuleidę laukiam komandos, ,,Panemunės“ stovykloje.
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Vienetų vadovai atraportuoja, „Panemunės“ stovykloje.

Sesė Ramunė skandalus kuria 1963 metais Jubilėjinėj Stovykloj, Plymouth, Mass.
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Taip sesės, brolis Antanas turi dvi uniformas!
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Ir brolis Tomas pritars, kad politika nėra visiems įdomi.
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. trys dukrelės, visos trys kaip viena... “ — „Panemunė“.

Kur tik Vladas yra, netrūksta ir šposų!
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Pušyno šešėlyje klausomės paskaitos „Panemunės“ stovykloje.

Skautas ar kareivis3 — „Akmenė“.
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Žodį taria Avižienis
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LIETUVOS
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VYTIS

Mieli „MŪSŲ VYTIES" skaitytojai:

Kartą metuose kreipiamės į Jus primindami, kad atnaujintumėte „MŪSŲ 
VYTIS" prenumeratą.
Malonėkite remti ir ateityje šį skautiškos minties žurnalą. Mes visuomet 
stengiamės pristatyti Jums įvairiu asmenų įspūdžius, kurie rišasi su mūšy 
skautišku gyvenimu. Tuo pačiu išreiškiame ir nuomones, liečiančias ak
tualias temas mūsų bendrame lietuviškame gyvenime.
Tad ,nedelskite ir stokite į mūšy prenumeratorių eiles!

Ad Meliorem!

„MŪSŲ VYTIS"

20



„MŪSŲ VYTIS"

6818 South Claremont Ave. 
Chicago, Illinois 60636

Gerbiamieji,

Siunčiu M. V. prenumeratą 1968 metams $4.00........... ................

M. V. Garbės Prenumeratą $10.00 .................................. ................

Skola už 196__  metus ........................................................ ................

Užrašau M. V. kaip dovaną $4.00 ...................................... ................

Viso $ ________

Pavardė ir vardas ............................................................................................

N r. Gatvė ..........................................................................................................

Miestas, valst., zip code .................................................................................

Data Parašas

Pastabos, nuomonės pasiūlimai:
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Vyčių vyriausias „Čyfas“ — AAA
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I „Atžalyną“ netikėtai užkliuvo svečias iš tolimos Kolombijos, Pietą Amerikos.

„Šiūr kad aš savo palapinę pasistatysiu ir be tavęs!“
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Mokinamos tautiniu šokiu Jubilėjinėj stovykloj.

Broliu ir sesių komendantai šoka valso sukury „Atžalyno“ stovykloj.
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Lietus dainos atidėti neįstengia — „Akmenė“.
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„Meskim zupę į ežerą!“ „Atžalyno“ stovykla 1962 metais, Morpeth, Ontario, Canada.
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Sesė Nerija ir „Droopy" „Atžalyno" stovykloj mokina mambo.

Barzdočiai iš rytų, Jubilėjinėj stovykloj.
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Tie mielieji „Pečkuriai“ prie laužo šposus krečia Jubilėjinėj stovykloj.

„Atžalyno Aidų.“ redakcijoje, sesė Vida kala raktus per naktį.
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Nixon-Kennedy demonstracijos „Panemunės“ stovykloj.

34



Tradicinis laužas „Panemunės" stovykloje.
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Senjoru įžodis Jubilėjinėj stovykloj.
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Naktis.
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Ne. 1 SAUSIS - VASARIS . 1968

LEIDŽIA;
Akademinis Skautu Sąjūdis -;g

REDAKTORIUS:
Rimantas Griškftlis, 665 i So. WhSpple Ave.,

i-GG Chicago, Illinois,, 60629 ?.‘ gG<g: ■ G.;W'^^GGi?^
REDAKCIJOS SENDRADAOsAk

Ramunė Kviklytė. Gena Srugytė, Vytautas 'Germanas G ,.•/■ GG.'GG'G 
ADMINISTRATORIUS:

Janas TamuiaGs, 68 <3 So Čia reman t St... ■ < *'
Chicago. Illinois, 60636

TECHNIKINĖ PRIEŽIŪRA:
Pijus Bielsjkus,. Vytas Mišelis 

SPAUSDINA;
M. Morkūno Spaustuvė, 605’ So. Ashland Avė.. ?
Chicago. Illinois, 60636 •<'*$

PRENUMERATOS KAINA.
Metams: JAV G Kanadoje $4.00; D Britanijoje l su.;, kitur $2.00 
(JAV). Metinė Garbės Prenumerata $10.00. Prenumeratą ir sukas 
prašome slysti Administratoriui. Straipsniai su .autorių pavarde, 
slapyvarde ar inicialais nebūtinai Išreiškia skautu vadovybės,' lei
dėjo ar redakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra 
taisomi karbos, formos ir stiliaus aii^giu.

ADMINISTRACIJA D2KOJA

Nuoširdžią padėką ■'aiškiame žemiau itvardinfiems mieliems ,^A8suk

G; G Vytis“ rėmėjams. ./G'"'- ■• ’. G’- . G'y G Gr

/ Garbės Pmnumeratoftisi: ,G; G /
Gerald R. Trandis ($U.00); Eugenijus Vilkas ($’2.00); Gede-

G:‘ minas Dragūnas ir Vytas'MtseUs ($10.00)- ■

Aukotojai:
Ona Ščlukaį J. Dainaaskas ir Vytenis Statkus (po $1.00).

Ypatingą padėką delŠkiame' Čikagos Karpi VvTtS skyrių), kuria Šiam

numerius paaukoto $150.(X). G G-'... ■
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