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PER SKAUTYBg Į GYVENIMĄ
Rasa Šilėnaitė
L.S.S. Neringos (Clevelando) Tunto vyresnės skau
tės kandidatės tema perspausdinta iš 5-tos Tautinės
Stovyklos vienkartinio „Suvalkijos“ rajono (Cleve
lando Neringos tunto) leidinio „Per Skautybę —
Dievui, žmogui, lietuvybei,“

— Sese skaute, kur eini?
— Einu į Raudonojo Kryžiaus dieninę stovyklą atsilikusiems vai
kams. Gi pasiruošiau tokiam darbui skautaudama. Stovyklaudama išmo
kau dainų, žaidimų; turiu ir pirmos pagalbos specialybę — mano visa
draugovė ją tuo pačiu metu įsigijo. Jau keli metai kaip kartais pavaduoju
paukštyčių draugininkes. Ir kaip gi galėčiau dirbti stovykloje su jaunes
niais, tuo labiau silpnesniais vaikais, jeigu nebūčiau pati stovyklavusi?
Stovyklaujant įgytas patyrimas bus naudingas ir man, ir vaikams. Čia
skautė gali geriausiai pasireikšti — tarnaudama artimui, ji tarnauja ir
Dievui, ir Tėvynei.
— Einu į sueigą būti tarp savųjų ir toliau lavintis. Ryšių su lie
tuviškumu ir lietuviais nėra daug, todėl reikia juos palaikyti. O sueiga
yra ryšis ne tik su lietuviškumu, bet ir su gerom draugėm, linksmu
pabendravimu ir skautiška veikla. Nors daug mergaičių, sulaukusios vie
nuolika ar dvylika metų amžiaus, iš skaučių eilių išstoja, tos, kurios lie
ka, dar tik įsismagino. Skautiški idealai lieka gyvi ir aktualūs kiekvie
nai amžiaus grupei.
— Einu į stovyklą... „Tai geriausia skautiška mokykla, ten supinsim darbą ir dainas“. Darbas — palapinių statymas, pionerija, puodų
šveitimas, ir vis didesnė pagalba ir vadovavimas jaunesnėms sesėms. Vi
sais savo įvairiais pasireiškimais skautybė moko mus gyventi: dainos, lau
žai, žaidimai, šokiai su broliais, sportavimas. Mėgstu plaukti ežere (dar
turiu vilties, kad jūrų skautai vėl paplukdys savo būriniam laive); mėgs
tu pulti brolių stovyklą (anksčiau puldavom tik vien dėl puolimo, da
bar gi puolame pusiau su viltimi, kad pagaus ir pristatys indų plauti,
kad galėtume kartu su broliais pabūti); mėgstu prie laužo vėlai vaka
re dainuoti ir į dangų kylančias kibirkštis žiūrėti; mėgstu, kartu su kvarkiančiom varlėm ir tyliom peteliškėm, eiti sargybą; mėgstu klausytis lie
taus ant palapinės — tik ne per ilgai, juk stovyklos visą žiemą laukiau.
— Einu į Lietuvių Kultūros Kongresą. Ir kalbą ir žmones pažįstu
nuo mažens, o su kultūra susipažinau tiek pat sueigose, kiek bet kur ki
tur. Apie Žemaitę pirmą kartą išgirdau įstojusi į Žemaitės draugovę. Apie
papročius pasakojo stovyklos vadovės, o namo grįžusios ruošėm lietuviš
kas Kūčias, Velykas. Aplink laužą susėdę dainuojam liaudies ir laisvės
kovų Mainas, inscenizuojam lietuviškus padavimus. Net ir stovyklų var84
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dai būna paimti iš tautosakos ir literatūros: Gilanda, Šilainė, Romuva,
Žemyna, Gražina, Vaiva, Šarūnas. Ne militarizmu ir šūkiais, bet tik per
kultūrą išsaugosime lietuvybę ir lietuviškumą. Skautės šitai supranta ir
to per savo programas siekia. Tad ne veltui nešiojame tą geltoną, žalią
ir raudoną juostelę ant krūtinės.
— Einu į mokyklą. Čia daugiausia džiaugiuosi, kad esu skautė.
Skautiškas entuziazmas (savaime suprantama, kad skautavimas sukelia
entuziazmą) lydi mane ir mokykloje ir padeda man mokytis. To užtek
tų, bet skautavimas yra dar ir kuo kitu naudingas: skautavimas yra ant
ra mokykla. Visa, ko skautaudama išmokau padeda man mokykloje. Pa
saulio istorijos pamokose Lietuvos problemų pažinimas padeda man su
prasti ir kitų kraštų problemas. Ir apie baudžiavą ir komunizmą šiek
tiek žinau; diskusijose apie Izraelį ir Vietnamą, prisimindama sovietų
vaidmenį Lietuvoje, galiu pilniau peržvelgti jų pažadus ir propagandą.
Biologijos pamokos man vienas malonumas — susipažinau su augalais,
vabalais ir gyvuliais patyrimo laipsniams besiruošdama ir dabar man jie
jau artimi draugai. Jei nebūčiau skautė, nebūčiau tiek stovyklavusi, tiek
patyrimo gavusi. Kartais net žinau, ko ir mokytoja nežino. Ir kaip aš
būčiau lotynų ar vokiečių kalbos metus išėjusi, jeigu lietuviškai nemo
kėčiau? Gi vien iš anglų kalbos nebuvau nieko išmokusi apie linksnius
ir visus kitus gramatinės kalbos sunkumus.
Čia gali kai kur atrodyti, kad nuopelną už lituanistinių mokyklų
darbą priskiriu skautybei, bet manu, kad būtų neįmanoma šias dvi dide
les įtakas augančiam lietuviškam jaunimui griežtai atskirti. Skautiškas
veikimas papildo ir praplečia lietuviško jaunimo akiratį. O tai gi ir yra
lietuviško skautavimo tikslas.
— Einu į pasaulį. Skautavimas ugdo subrendusius žmones, kurių
pasaulis nebaugina, bet — priešingai — iššaukia juose norą palikti jį ge
resnį, nei rado. Šiame karų ir nesugyvenimo amžiuje skautės ir skautai
mokosi gerbti Dievą, Tėvynę ir Artimą, juos mylėti ir jiems tarnauti.
Skautybė tinka ir yra priimtina kiekvienai amžiaus grupei; jie paliečia
ir geram palenkia kiekvieną gyvenimo sritį.
— Sese skaute, kur eini?
— Einu į gyvenimą!
Foto G. Peniko
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MŪSŲ VYRESNIOSIOS SKAUTĖS

fil. s. L. Rugienienė

„Dr. Kesiūnaitės“ d-vės draugininke

Nevisada šių dienų jaunuolis ar jaunuolė lietuvišką žodį priima pa
viršutiniškai, tik kaip priemonė įtikti tėvams. Kai kurių širdyse lietu
vių kalba suranda ir gilesnę prasmę, šiltesnę vietelę; jie nuoširdžiai ją pa
milsta ir domisi lietuvių literatūra, tautosaka ir istorija. Sekančios temos,
kurias pristatome skaitytojams, kaip tik ir yra pavyzdys, rodąs, kad mer
gaitė, užaugusi ir einanti mokslus svetimame krašte, yra pajėgi sukur
ti dėmesio vertus rašinius, kurie įdomūs ne tik savo turiniu, bet ir pa
jėgumu vystyti mintį lietuvių kalba. Jos yra parašytos L.S.S. „Gabijos“
tunto, „Dr. Kasiūnaitės“ draugovės vyresniųjų skaučių kandidačių Detroi
te (kandidatė, ruošdamasi įžodžiui, turi parašyti po keletą rašinių, įvai
riomis temomis). Kandidačių amžius yra tarp 16 ir 17 metų. Pažymėti
na, kad jos visos yra pabaigusios lituanistinę aštuonių skyrių mokyklą.
Tikimės, kad skaitytojai džiaugsis šiomis temomis taip kaip džiaugė
si jomis skaučių vadovės.

Foto G. Peniko
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JONO MEKO POEZIJA
Austė Pečiūraitė

Pavieniuose Žodžiuose, Jonas Mekas charakterizuoja Semeniškių Idi

les:

O
žmonės,
aš
nemačiau
jumyse
daugiau,
negu
aš
mačiau
daiktuose —
aš
mačiau
jus
tiktai
kaip
judesį
po
eziją —
Foto G. Peniko
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Jono Meko Idilės yra poetiško judesio subtilus išsikeriojimas ir ap
rėpimas praeities vaizdų imobilizacijos. Jonas Mekas išsireiškia papras
tai. Paprastumas jo poezijoj nėra grubumas, bet tiktai savotiškas pa
sąmoninės disciplinos ramus išsprūdimas.
Būtų teisinga apibudinti Semeniškių Idiles kaipo nostalgiškus prisisiminimus, išsivertusius dausiškom vaizdų, impresijų ir situacijų frag
mentų kartotekom. Kiekviena idilė yra pajėgi pati plėstis ir jos plėtima
sis vyksta tuo metu, kai ją sudarantieji žodžiai įmantriai, bet netaiky
tai, užkabina savo vaizdo egzistavimo galimybę.
Pavieniai Žodžiai yra linkę išreikšti pribrendimą prie paties auto
riaus suformuluoto supratimo, santykių tarp egzistuojančių apriepiamybių.

ar
daiktų
ar
sielų
kalba
mes
kalbame —

Vis
bandau
bandau
ištrūkt
iš daiktų
suokalbio —
Egzistencijos kalusimas Jono Meko poezijoj sukasi ne apie žmones,
bet apie vieną žmogų, ir momentines ar nesikeičiančias ypatybes - daik
tus, kurie apsupa jį ir tarp kurių jisai turi laviruoti visiškai vienas. Vi
sumą sudaro tamsos elementas ir aiškūs protarpiai — patyrimo, supra
timo ar pseudo-supratimo nuotrupos.
aš
ieškau
naujų
formų,
kurios
man
leistų
leistų
atidaryti
visą
mano
patyrimo
atmintį.
88
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Naujų formų ieškojimas yra bandymas aplenkti arba peršviesti tam
sos ypatybes. Pats ieškojimo atradimui veiksmas yra tasai, kuris duoda
poeto dezignuotam žmogui eilėrašty galimybę galvoti, kad patyrimo at
mintį atskleis tas, kas dabar neskleidžia ir tas, kas ras jam naują ne
žinomą.
Su neseniai išėjusiu rinkiniu, Pavieniai Žodžiai, Jonas Mekas ski
riasi nuo kitų lietuvių poetų savo neo-baltomis eilėmis — ritmu ir ri
mavimu be specifinės struktūros — ir iš viso žvilgsniu per kitokius bi
noklius.
Foto J. Tamulaičio
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VINCO KRĖVĖS „BEDIEVIS77

Vida Bliūdžiūtė
Ši pasaka yra paimta iš Vinco Krėvės II-jo tomo, „Šiaudinėj Pasto
gėj“. Aš pasirinkau rašyti apie ją nes iš pavadinimo buvo aišku, kad
čia yra vaizduojamas žmogaus konfliktas dėl Dievo — tema, kuri man
yra įdomi.
Pasaka vyksta Dzūkijos kaime tame laikotarpyje, kai Krėvė rašė (radžioje XX-o šimt.). Pradžioje Krėvė trumpai apibrėžia ypatingai kaitrią
vasaros dieną. Pirmosios asmenybės, kurios pasirodė, yra pasakotojas ir
jo draugas, kuris „kuniguosna ėjo“. Einant namo iš ežero, jie užtinka
senį Vainorą sėdintį ant kalnelio. Vieni vadina šį kalnelį Milžinkopiu,
kiti Šmėklų kalnu. Senis Vainoras yra šio kūrinio pagrindinis asmuo. So
džiaus moterys jį vadina „bedieviu“, o vyrai — „filosofu“, ir galvoja, kad
jisai yra jau suvaikėjęs, nukalbąs, nes labai jau senas. Senis aiškina,
kad jis mėgsta ateiti į kalnelį pasėdėti, pailsėti. Ten kaip kapinyne, at
eina į galvą tokių minčių, kad paskui net stebiesi. Vainoras „filosofuoja“
apie mirtį, tema, kuri jam yra artima ir jo mėgiama. „Mūsų žmonės mėgs
ta girias, medžius, o numirę gal net labiau mėgsta negu gyvi būdami
mėgo.“ Jis sakosi, kad eina kapinynan „lyg viešnagėn... juk mano am
žiaus žmonės bene visi ten nusikraustė“.
Tuo tarpu klierikas pradėjo ginčytis, kad vėlės negyvena kapinyne
— taip moko ir Šventa Bažnyčia.
—Ar gal tu netiki tuo, ką ji moko?
—Tai gi, kunigėli, geriau žinoti, ko ji moko. Tu tam ir aukštus moks
lus eini.
—Taigi, bažnyčia šventa, — karščiavosi klierikas, — moko, kad vie
nų žmonių vėlės danguje, kitų pragare — pagal tai, kaip jų žemėje bu
vo gyventa.
„
_ D
Foto G. Peniko
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— O aš kvailu protu manau, kad pragaras tik kol žmogus gyvas. Dan
gus čia, mūsų giriose, šlaituose, kapinynuose, tik mes jo per darbą nemo
kame pamatyti. Dangus tenai, tam, kuris jau nieko nebereikalauja, kurio
siela yra laisva kaip paukštutė. Manau, kad gyvas žmogus neklausytų
savo uvėrių akių, o tik sielos balso, kuriai nieko nereikia, jis dar šiame
gyvenime dangų sau rastų.
— Tikras heretikas! — sušuko klierikas...
Paklausė klierikas senio ar jis eina išpažinties atlikti ir kaip galėjo
kunigas jį leisti į Švenčiausiąjį, jei Šventajai Dvasiai esąs nusidėjęs.
— Kodėlgi neleisti, kunigėli? Ar aš už kitus žmones aršesnis? Juk
aš niekam pikto nedarau. O kad aš, kunigėli, manau kitaip negu tu,
patsai Dievas kaltas, kam tokį man protą davė.
Iš šios pasakos, aš gavau gerą supratimą kokie buvo kaimo žmonės
Dzūkijoj V. Krėvės laikotarpyje. Senis Vainoras, kaip ir kiti žmonės, bu
vo švelnaus būdo, mylėjo gamtą, ir buvo išmintingi. Patsai senis pasisakė,
kad žmogus yra nepiktas „ ... o ypač nepiktas mūsų žmogus, sodietis“.
Matosi, kad žmogus mažai skiriasi vienam laikotarpyje nuo kito; vie
nam krašte nuo kito. Dvasinės, moralinės problemos yra tos pačios. Są
lygos keičiasi, bet žmogus pasilieka toks pats.

Foto G. Penik0
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VASARA
Neužtenka vandens
šuliniams.
Semk ilgesį,
pripildyk sklidinai
veriančią gelmę.

Sausra nėra smėlis,
nėra deginanti saulė,
nei sausas vėjas.
Sausra yra šulinys
be ilgesio.

NELAISVĖ
Mes nebeturime jėgų
akmenimis apželdytuos
laukuos
laukti duonos.

Daigai,
kieti ir sunkūs,
nebesupranta šlamesio
laukų ir laimės.
Mes nebeturime kviečių,
ir mūsų alkis,
sunkus ir kietas,
kyla.

Sės. M. Jurgita-Marytė Saulaitytė

92
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TAUTINIAI RUBAI
Regina Putriūtė

Sesutės mūsų nuo senovės
Dėvėjo margus rūbelius;
Dūzgeno plonas, baltas drobes
Ir koja suko ratelius.
Maironis

Kiekviena tauta brangina savo senovę, savo protėvių gyvenimo bū
dą, jų papročius. Todėl kiekviena tauta iki šių dienų yra išlaikiusi ne
tik senovės papročius, bet ir savo protėvių drabužius. Tautiniai tradici
niai drabužiai yra mūsų tautinės kultūros ir civilizacijos neatsiskiriama
dalis.
Tautiniai rūbai — atskiroms tautoms būdingi drabučiai, naudojami
kasdieną, išeigai, iškilmėms ar šventėms. Karai, tautų kilnojimasis, jų tar
pusavio santykiai ir bendras kultūrinis lygis turėjo įtakos drabužių sti
liams. Drabužių pagražinimai, raštų išsiuvinėjimai, audinių marginiai, įvai
rūs papuošalai buvo tam, kad daugiau atkreiptų dėmesį į tam tikras
drabužio dalis, pabrėžiant jų svarbą arbo kūno dalių išryškinimą, o taip
pat puoselėjant paties drabužio grožį.
Moterų tautinius rūbus sudaro galvos danga, gintariniai karoliai,
drobiniai balti marškiniai, kiklikas, sijonas, priejuostė (žiurstas) ir juos
ta. Pagal apsirengimą kartais sprendžiama ir apie žmogaus pažangumą.
Pagal moters amžių ir socialinę padėtį galima būtų suskirstyti tautinių
drabužių charakterį į keletą grupių: mergaitėms iki šešiolikos metų, ne
tekėjusioms merginoms ir ištekėjusioms moterims.
Pats didžiausias skirtumas tarp tų grupių glūdi drabužių atspalviuo
se: kas tinka penkiolikametei, tas netiks vyresniems merginoms. Jaunesnioms tiktų ir trumpesni sijonėliai iš plonesnės medžiagos, o vyresniems
moterims sijonų trumpinimas būtų tradicinio stiliaus pažeidimas.
Mergaičių ir ištekėjusių moterų galvos danga irgi skirtinga. Ištekė
jusios moterys būtinai turėdavo nešioti nuometą ar ryšėti tam tikrą ska
relę. Sulig senovės papročius, moterims nepritikdavo išeiti iš namų ne
pridengta galva. O ir namie moterys retai būdavo vienplaukės. Seniau
mergaitės augindavo ilgus plaukus, juos supindavo į vieną ar dvi kasas,
susukdavo ant galvos ir papuošdavo rūtų vainikėliu arba užkišdavo už
kasų rūtų šakelę, ir galva jau būdavo papuošta. Galvos taip pat būdavo
puošiamos įvairiais kaspinais ir juostomis. Jas surangydavo, suklostydavo,
supindavo ir padarydavo įvairius pagražinimus — lankelius, karūnėles.
Šiandien mergaitės prie tautinių drabužių dažniausiai nešioja karūnėles.
93
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XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje daugelio tautų dra
bužių skirtumai išnyko. Tautiniai rūbai surinkti į muziejus ir pagal juos
gaminami nauji, kurie vartojami teatre, festivaliuose, tautinėse šventėse
ir tautiniams papročiams pavaizduoti. Lietuvių tautiniai drabužiai skirsto
mi į priešistorinius, istorinius ir liaudiškus.
Preišistorinių drabužių išvaizda nustatoma rekonstrukcijomis. Istori
nių laikų drabužių yra surinkta Lietuvos ir kitų kraštų muziejuose. Lie
tuvos tautiniai drabužiai, kuriuos dėvėjo sodiečiai, yra labai įvairūs, vien
naminio audimo, turtingų raštų ir nepaprastai subtilaus spalvų derinio.
Jie skirstomi įvairiomis Lietuvos apylinkėmis pagal audeklų rūšis, raštų
įvairumą, spalvų pamėgimą, drabužio dalių skirtingumą, savitą pasiuvimą
ar dėvėjimo būdą. Senovėje tie drabužiai buvo dėvimi kasdien, išeigai,
per vestuves ar kitas šventes. Vėliau jie pradėjo nykti. Dabartinių lie
tuvių rūbų audimas, jų raštai, spalvos ir pasiuvimas imamas iš senųjų
lietuvių sodiečių drabužių pavyzdžių.
Lietuviai, ypač moterys, gali vertai didžiuotis savo prosenelių dra
bužiais. Mūsų tautiniai drabužiai, tur būt, yra vieni iš gražiausių liaudies
meno kūrinių. Ne tik mes grožimės savo tautiniais rūbais, bet ir sveti
mieji jais gėrisi. Lietuvių moterų tautiniai drabužiai neturi sau lygių ki
tų tautų tarpe.

Foto G. Peniko
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VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO GYVENIMO IR LIETUVIŲ
TAUTOS EIGOS ĮTAKA PUTINO POEZIJOJE
Antanas Rauchas
Brolis Antanas pristatė šią temą V-je Tautinėje
Stovykloje ir ją sėkmingai apgynė uždaroj Korp!
VYTIS sueigoje.

Vincas Mykolaitis-Putinas tikrai yra tapęs vienas iš garsiausių lietu
vių literatų. Putinas, kaipo literatas pasireiškė įvairiose literatūros
srityse: poezijoje, prozoje, dramaturgijoje, literatūros moksle ir kritiko
je. Vinco Mykolaičio-Putino literatūriniai raštai, o yapč poezija, labai
glaudžiai sekė lietuvių tautos gyvenimo eigą nuo XX amžiaus pradžios.
Tai šioje temoje ir seksiu Putino gyvenimo ir lietuvių tautos eigas ir
šių eigų įtaką Putino poezijoje.
Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893 m. sausio 6 d. Pilstiškių kai
me Gudelių valsčiuje. 1905 m. pradėjo mokytis Marijampolės gimnazi
joje. Gimnazijoje dalyvavo chore, ypatingai mokydamasis Maironio pat
riotines dainas. Baigęs 1909 m. gimnazijos keturias klases, tėvų skati
namas, įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1911 m. seminarijoje, Maironio
romantiškai patriotinių eilėraščių įtakoj, ėmėsi rašyti eilėraščius. Ra
šė romantiška, jaunatviška nuotaika, pavyzdžiui:

Pro kalnelį saulužėlė
Spinduliuota atsikėlė.
Suspindėjo, sublizgėjo,
Skaidrios rasos nuriedėjo
Spinduliais tu aptaisytas,
Sveikas, saulės rytas!
„Rytas“

Foto R. Griškelio
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Foto R. Griškelio

Baigdamas kunigų seminariją suabejojo kunigišku pašaukimu, bet
1915 m. buvo įšventintas kunigu. Tuoj po šventinimo išvyko į Petrapi
lio dvasinę akademiją tęsti mokslus. Čia jau pradėjo ryškėti Putino filo
sofinis susimąstymas. Eilėraščiai prarado savo jaunatvišką nuotaiką ir
palinko daugiau į vidinių pergyvenimų ir jausmų apdainavimą. Ėmė ryš
kėti Putino romantinė pasaulėjauta ir veržimasis į įlizinių troškimų pa
saulį.
Prabilk, širdie, šaltoj krūtinėj,
Sukurstyk vėl geismingą kraują.
Tegul geismų versmėj ugninėj
Audringos mintys viešpatauja!
„Prabilk, širdie“
Pirmo pasaulinio karo laikotarpyje, Vinco Mykolaičio-Putino eilėraš
čiuose pasirodė karo atnešti vargai, skausmai ir sielvartai. Tragiškas ka
ro nualintos Lietuvos paveikslas ryškiai iškyla eilėraštyje „Be šviesiųjų
minčių“:
Tiršti, šalti mirties rūkai
Užklojo mus laukus pilkai.
Linksma nebeskamba daina,
Vien skundžias žemė kruvina,
Vien kartais varnas sukranksės
Šiurpius garsus kapų giesmės.

Tame pačiame laikotarpyje Putino lyrikoje pasireiškė j0 didi tėvynės
meilė ir gimtojo krašto ilgesys. Šiuose eilėraščiuose Putinas supina tė
vynės ilgesį su liūdnais tremtinio pergyvenimais, su jo mintimis apie
tėvynės ateitį.
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Už jūrių marių, už mėlynųjų,
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų,
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją,
Kurs balto sniego pusnynus sėja,
Kaip šviesų šiltą gegužio rytą,
Rausvais alyvų žiedais kaišytą,
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju
Tave svajoju, tave dainuoju,
Tolima, brangi Tėvų šalie.

Vincas Mykolaitis-Putinas gavo iš Amerikos lietuvių Tautos Fon
do stipendiją ir nuo 1918 metų iki 1922 metų studijavo filosofiją, filo
sofijos ir meno istoriją ir literatūrą Friburgo universitete. Putinui Švei
carijoj būnant, Lietuva atgavo nepriklausomybę ir šis įvykis vėl atbudino Putino eilėraščiuose jo patriotinį romantizmą.
Pamilo jūrą mūsų žemė,
Panoro laisvės mūs tauta,
Ir Lietuvos garbė jau švinta,
Kovos ir darbo sukurta.
Rūstaus likimo išmėginta
Pamilo jūrą mūsų žemė.
„Lietuvio giesmė“

1923 m. Vincas Mykolaitis-Putinas gavęs filosofijos daktaro laipsnį
grįžo atgal į Lietuvą ir dėstė literatūrą Kauno Universitete.
Atgavus nepriklausomybę, Putinas džiaugėsi kartu su lietuvių tau
ta, jo vidinis konfliktas kreipė jo poezinę kūrybą į pesimistinę pusę. Ei
lėraščiuose atsirado vis daugiau ir daugiau simbolinių prasmių.

Alkanas nuobodis sielą apnuogino,
Amžinas nerimas širdį ištuštino —
Saulė ir dulkės išgraužė akis.
Slankioju vienišas kryžkelių aikštėse,
Brolio, ir tėvo, ir motinos vengdamas,-----Savo buities apgaulingos vagis.
„Pesimizmo himnai“

Šiuose Putino simbolistiniuose, pesimistiniuose eilėraščiuose žymią vietą
užima ir meilės motyvai. Putinas ne tiek apdainuoja meilės pergyveni
mus ir jausmus, kiek reiškiamos svajonės apie meilę ir moterį.
Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu
Tu kaip laimės svaja į mane atskridai.-----Ir dabar, kai tyloj tavo vardą miniu,
Vis man juokiasi saulė ir kvepia žiedai.
Bet ir šiame pačiame eilėraštyje Putinas išreiškia savo vidinę buitį,
tą slopinantį pesimizmą:
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Kaip tada, kaip džiaugsmu į mane atskridai,------Nors dabar pas mane tik naktis, tik naktis.
„Romansas“

Po 1930 metų, Vincas Mykolaitis-Putinas jautėsi pasiekęs gyvenimo
kryžkelę, bet vis nepasiryžo žengti lemiamą žingsnį, kaip pats vaizdin
gai sakė eilėraštyje „Pasakos galas“:

Ir peržengti lemiamą ribą bijausi,
Ir grįžti į tamsą atgal nebenoriu.
Putinas pats apie savo pesimizmą taip sakė: „Ir mane seminarijos auk
lėjimas savotiškai yra paveikęs. Per daug buvau pastūmėtas į save. Vien
save analizuodamas, priėjau prie per didelio subjektyvumo, beveik as
meniškumo ir pesimizmo. Nuolatinis kapstymasis savo širdyje ir sąžinė
je nėra vaisingas poezijos kūrybos kelias. Ligšiolinė mano lyrika, su ma
žomis išimtimis, o išvidinė nuotaika dar su mažesnėmis, buvo nuolatinis
savęs graužimas. Per 15 metų spėjo tai galutinai įgrįsti. Gana.“
1935 m. Vincas Mykolaitis-Putinas peržengė tą lemiamą ribą, atsi
sakė kunigystės ir vedė savo buvusią studentę E. Kvedaraitę. Tuo me
tu, Putino eilėraščiai nukrypo į realistinę temą. Juose iškilo realūs poe
to gimtojo krašto vaizdai, nuspalvinti giedria, pavasariškai skaidria nuo
taika, intymiu jausmu. Šie eilėraščiai kiek primena pirmuosius Putino
gamtinius lyrikos kūrinius, bet juose jau nėra jaunuoliško emocingumo.
Įpylė į žiedus saldžiuosius lašus,
Pavasario burtas gražus, — —
Ir amžiną pasaką seka slaptai
Kaip krištolas skaidrūs žiedai.
„Pavasario burtas“

Antram pasauliniam karui užėjus, Putino eilėraščiuose, kaip ir anks
čiau, pasirodė niūrių minčių, skausmo ir sielvarto. Okupacijos slėgė ne
tik lietuvių tautą, bet ir Putino poeziją.
Rūsti naktis ateina------- —
Rūsti, juoda.
Ir greitai neprašvis dar rytas — —
Gal niekada.
Gal niekada jau nebeišvysi saulės
Skaisčių dažų,
Kai būva taip krūtinėj gera
Ir taip gražu.
„Diena jau baigiasi“
Po okupacijos Vincas Mykolaitis-Putinas neberašė daug poezijos, bet
perėjo į kitas literatūros sritis. Eilėraščius, kuriuos jis ir parašė buvo
tik valia išspaustos sausos deklaracijos visuomeniniais tarybų Lietuvos
motyvais. Bet didi tėvynės meilė glūdėjo vis jo širdyje.
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Meluotų, kas sakytų,
Kad aš tavęs nuo pat jaunystės nemylėjau.
Kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą
Aš su tavim džiaugiausi,
Su tavim kentėjau.
Ir daug viltingų pažadų po tavo kojų,
Buities keliais klajodamas, aukojau.
„Žemei gimtajai“

Einant prie gyvenimo galo Vincas Mykolaitis-Putinas vis daugiau
nepasitenkino okupantais Lietuvoje. Nors sunku susidaryti tokį vaizdą,
nes cenzūra tokių idėjų nepraleistų, bet iš paskutiniojo Putino eilėraš
čių rinkinio „Langas“ matome kaip poetas nusiminęs tautos dalia.
Žmogus žmogaus nesupranta,
Ir daužo šventovių vitražusSuįžulėję vaikai,
Ir drabstą purvais paveldėtą mantą...
1967 m. birželio mėn. 7 d., Lietuva prarado vieną iš žymiausių sa
vo literatų. Vincas Mykolaitis-Putinas mirė ieškodamas laisvės.

Dabar einu į didžią tylumą,
Į tylumą palaimintą ir didžią,
Ir į calūno juodo minkštą drobę
Naktis visų mūs sielvartus suglobia.
Einu į laisvę, didelę ir plačią,
Kuri priims mane, kaip lauktą svečią.
„Mortuos voco“
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MIŠKE

Gabija, ugnele,
tu tyliai kalbėjai,
kad aš neužmiršiu
tavo žodžių, nesakytų.
Mes buvome draugais,
tiek metų per vėlai.

Nei mūsų ilgesys
tų metų neišdilins,
ir tavo pelenuose
pasiliks jis.

Jaučiu
Tavo ranką.
Tavo ranka išduoda
Tave,
ir aš šypsaus —
man gera.
Gera, kad Tu jauti.
Netikra ką —
bet jauti —
ir man gera.

„... trečias eilėraštis yra apie mišias, kurios buvo
laikomos T. S. už mirusias skautės ..

Žvakutės nedrąsios
nakties tamsumoje,
smuiko garsai,
kunigo rūbai,
kažkas skaito
Tavo vardą ------matau Tave,
matau
stovykloje
dainuojančią,
tikrai
matau Tave — —

jaučiu
tik
ašarą
veide------Vaiva
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Mūsų Pastogėje
FILISTERIŲ NUSPRENDIMAI
V-je TAUTINĖJE STOVYKLOJE
fil. s. Liuda Rugienienė

Penktoji Tautinė Stovykla nuskubėjo laiko ratu į praeitį. Paliko tik
atsiminimų virtinė. Iš tų atsiminimų vertos dėmesio yra FSS sueigos. Pir
moji sueiga įvyko liepos mėn. 14 d., sekmadienį, romantiškojo ežero pa
krantėje, prie užgesusio, vakarykščio laužo. Joje dalyvavo apie 30 filiste
rių, daugumoje savaitgalio stovyklautojų. Antroji — liepos mėn. 19 d.,
penktadienį, 12 vai. nakties, „Kernavės“ virtuvėje, kartu su vabalais ir uo
dais, zvimbančiais apie elektros lemputes. Šioje sueigoje dalyvavo mažes
nis skaičius asmenų, tačiau čia susirinko visų pastovyklių „juodadarbiai“
ir nuoširdžiai įsitraukė į diskusijas.
Viena iš ryškiausių problemų FSS-je yra neturėjimas ryšio su ASD,
ir su Korp! Vyties nariais. Studentai, būdami „normalūs“ jaunuoliai, „se
nių bijo“ ir jų į savo eiles neįsileidžia, tačiau, kaip praeitis jau daug
kartų yra parodžiusi, be „senių“ veiklos nesugeba išvystyti. Baigusieji stu
dijas dar turi teisę porą metų pasilikti ASD arba Korp! „Vytis“. Buvo
siūlyta ką tik baigusiųjų nesiskubinti kelti į filisterius, nes jie dažniau
siai yra pajėgiausi Draugovės ar Korporacijos nariai ir galėtų tiems vie
netams tinkamiausiai vadovauti. Kyla klausimas: jei šie asmenys kartu
būtų ir FSS nariai gal jie kaip tik pajėgtų išvystyti kontaktą tarp jau
nesniųjų ir vyresniųjų?
Dėl ryšio stokos, jaunesniųjų veiklą remti yra ypatingai sunku, o
parėmimas yra būtinas. Pastebėta, kad:

1.
2.
3.
4.

Yra daug sunkumų su lietuvių kalbos vartojimu.
Tradicijų nežinojimas trukdo veiklą.
Ryšis su Centro Valdybomis nėra pilnai palaikomas.
Vadovai yra silpni, neparuošti.

Pasiūlymas buvo aprašyti tradicijas ir sudaryti planą eilei sueigų.
Detroito skyrius apsiėmė aukščiau minėtą konspektą paruošti Akademikių Skaučių Draugovei.
Taip pat, buvo diskutuojama įvedimas lietuvių kalbos egzaminų į
kandidatų-čių programą. Mes savo sueigose ir susirašinėjimuose naudo
jame lietuvių kalbą, tai sueigų efektyvumas ypatingai priklauso nuo lie
tuvių kalbos žinojimo. Kandidatui, nemokančiam lietuvių kalbos, galėtų
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pagelbėti filisteriai: ar duodami privačias pamokas, ar suruošdami kur
sus. Žinoma, dėl egzaminų irgi yra argumentų prieš ir už. Dalis tuoj iš
sigando, kad prarasime jau ir taip ne per gausų skaičių kandidatų. Ki
tų nuomene, panašūs egzaminai kaip tik suaktyvintų veiklą ir jaunieji
turėtų bendrą darbą su vyresniaisiais.
Dar kartą tenka pabrėžti, kad abiejose sueigose buvo prieita bend
ros išvados: vyresnieji turi ASD ir Korp! „Vytis“ veiklą remti, patys ban
dydami ieškoti priemonių kaip. Kiekvieno vieneto aplinkybės ir reikala
vimai šiek tiek skiriasi, tad ir bendrus pasiūlymus sunku padaryti.
Kita didelė ir kebli problema yra naujų kandidatų verbavimas į ASD
ir Korp! „Vytis“. Tautinėje Stovykloje matėme, kad nemažas mūsų skai
čius yra įsitraukęs į aktyvią LSS veiklą ir tuose miestuose kur tuntuo
se akademikai skautauja kandidatų skaičius yra didesnis. Akademikai į
LSS veiklą turi įsitraukti ne vein tik dėl kandidatų stokos. Mūsų svar
biausias interesas turi būti visa Skautų Sąjungos veikla. Akademikų ei
lėse yra susibūręs pajėgiausias, labiausiai išsilavinęs jaunimas ir seni
mas. „Tai mūsų pažiba“, buvo pasakyta parado metu Tautinėje Stovyk
loje. Dėl neorganizuotumo šie žmonės blaškosi kitose organizacijose, kai
kuriais atvejais tampa visiškai neaktyviais, o mūsų Sąjunga visą laiką
kovoja su tinkamų vadovų trūkumu. Išnaudokime turimus talentus! Suburkime juos, kad būtume pajėgesni atlikti savo užsimotus darbus ir įsi
jungti į bendrą lietuviškąją veiklą. Mūsų eilės didelės, nariai energingi;
mes esame pajėgūs patys gerai susiorganizuoti ir kitiems padėti.
Filisterių sueigas suorganizavo ir diskusijas moderavo fil. s. Liūtas
Grinius.

Fotu J. Tamulaičio
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Foto J. Tamulaičio

SKAUTAI AKADEMIKAI V-je TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Skautai Akademikai, kaip ir praeityje, gausiai pasireiškė savo talka
mūsų V-je Tautinėje Stovykloje. Norėtumėm pareikšti skautišką ačiū že
miau išvardintiems sesėms ir broliams už jų gerai atliktas pareigas ir
gausų prisidėjimą prie šios didžiosios stovyklos pasisekimo. Gaila, nega
lėjom surinkti visų pavardes, tai kieno praleidom, tų atsiprašom.
— v. s. fil. M. Barniškaitė; Seserijos Stovyklos Viršininkė.

— fil. B. Juodelis, vadovavo jūrų skautų pastovyklėj.
— fil. E. Radvenis, stovyklavo su savo draugove.

— fil. A. Karaliūnas, vedė visos stovyklos maitinimą.
— fil. R. Karaliūnas, Brolijos Stovyklos ūkvedys.

— fil. L. Ramanauskas, buvo atsakingas už visos V-os T. S. paruošimo
darbus. Šis brolis praleido Rakė nemažiau kaip 10 savaitgalių dar prieš
stovyklą, ir paskui; dar net stovyklos metu dirbo.
t n. M. Naujokaitytė, Ak. Sk. Dr-vės pastovyklės vadovė.
s. fil. B. Kožicienė, vadovavo didžiausiam Seserijos Stovyklos Rajonui
„Dzūkijai“.
— fil. A. Keželis, stovyklos sargybų viršininkas ir V-os T. S. Komendanto
pavaduotojas.

— fil. E. Vilkas, A.S.S. Stovyklos Viršininkas pirmąją savaitę.
— fil. L. Grinius, A.S.S. Stovyklos Viršininkas antrąją savaitę.
— fil. E. Korzonas, mūsų Stovyklos programinės komisijos pirmininkas.
— t. n. M. Naujokaitytė, Ak. sk. dr-vės pastovyklės vadovė.
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— senj. A. Karalius, Korp! „Vytis“ pastovyklės vadovas.
— fil. A. Zaparackas, mūsų Stovyklos komendantas pirmąją savaitę.

— senj. S. Naujokaitis, perėmė komendanto pareigas antrąją savaitę.
— t. n. V. Bobinaitė ir fil. I. Radvenienė, organizavo ir vedė A.S.S. Sto
vyklos laužus.
— fil. N. Pupienė ir senj. G. Karosas, vedė A.S.S. „Pastovyklių Lanky
mus“. Brolis Gintaras taip pat buvo mūsų akordionistas ir pasirodymų
prie bendrųjų laužų vedėjas.
— A.S.S. Stovyklautojai, per dešimtį naktų saugojo arba nešė sargybas
prie Stovyklos vartų, tarp vartų ir Seserijos vartų keliuko ir už Seseri
jos Stovyklos. Taigi budėjome visi ir už visus, didelius ir mažus.
Foto R. Griskelio

104

25

Čikaga
ČIKAGOS AKADEMIKAI IR
„LAIPTAI Į DANGŲ“

„Kviečiame Jus atsilankyti į okupuotoje
Lietuvoje gamintos filmos „Laiptai į Dan
gų“ rodymų, kuris įvyks penktadienį, rug
pjūčio 23 d. 8:00 vai. vakaro, Marquette
Hall.
Ši premijuota filmą buvo pagaminta Lie
tuvos Filmų Studijos 1967 m. Pagrindines
roles vaidina Balandytė ir Barauskas: režisorius — Raimundas Vabalas.
Ta pačia proga pamatysite trumpą kro
nikinę filmą apie Amerikos lietuvių krep
šininkų grupės apsilankymą Lietuvoje. Ši
kronika buvo rodoma Lietuvos kino teatruo
se 1967 m. rudenį.
Kviečiame Jus ir Jūsų pažįstamus ne
praleisti šios progos susipažinti su okupuo
tos Lietuvos filmų teatro pastangomis.“
Filisterių Skautų Sąjungos
Čikagos Skyrius
Gavus tokį šiltą kvietimą, dar šiltesnę
dieną į Marquette salę sugarmėjo mažiau
sia pusantro šimto žiūrovų. Besišluostydami prakaitą visi nekantriai laukė pamaty
ti lietuvišką veidą ir žodį ekrane. Nekant
riai laukiau ir aš, nes buvau pažadėjus
„M. V.“ redaktoriui parašyti šiokią tokią
sociologinę filmos analizę. Ačių Dievui, nuo
šio sunkaus darbo buvau išgelbėta. Filmą
dėl visų technikinių kliūčių tikrai buvo
kaip iš pogrindžio metų. Kol mūsų Vytiečiai neuždangstė langų, ant gražuolės kak
tos šokinėjo „Marquette Hali“ užrašas. Ak
toriams prabilus išsigandau. Nejaugi tėvai
ir visos šeštadieninės mokyklos neišmokino
manęs teisingos lietuvių kalbos! Supratau
tiek kiek vokiečių klasėje universitete. Dėl
šio prasto technikinio perdavimo net baigus
filmą daugumui klausytojų buvo sunku ži
noti kurie yra filmos herojai ir kurie išda
vikai.
Filmą vaizdavo pokario laikotarpį — par
tizanų metus — stalinistinių metodų įsiga
li j imą — kolchozų steigimą ir mėgino at
vaizduoti konfliktą, kurį šios srovės sukėlė
idealistų jaunuolių dvasioje. Šie jaunuoliai
— Ramunė, ūkininko duktė, studentė, ir Jau
nutis, žuvusio komunisto kario sūnus, buvo
lyg ir komunistinės idėjos prototipai —
taurūs, teisingi, suprantantys, tvirti savo
nusistatymui ir nebiją paneigti blogį komu
nistinėje sistemoje. Gyvendami šioje kryž
kelių, konflikto laikotarpyje sugebėjo pasi
rinkti teisingą kelią.
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Filmą partizanams tikrai nedavė gero vei
do. Partizanai buvo atvaizduoti kaip žiau
rūs sadistai, bet nedaug geriau atrodė ir
komunistų milicija, šalta, nedaug galvojan
ti, grubi, „Duok ėsti!“ ir t. t. Jautėsi, kad
tų laikų kova buvo ne proto bet jėgos ko
va. Kiti filmos dalyviai nebuvo taip vienšališkai atvaizduoti. Jie buvo paprasti žmo
nės su gerom ir blogom įpatybėm dėl kurių
filmoje jie buvo nei daug giriami nei pei
kiami.
Kronikinė filmą apie krepšinių išvyką į
Lietuvą buvo tik trumputė kronikos iškar
pa iš ilgesnės filmos. Ji buvo tokia trumpa
ir neįspūdinga, kad apie ją nieko negalima
net pasakyti. Tai tik pora minučių krepši
nio žaidimo, pora rimtų pažįstamų veidų ir
tiek.
Ramunė
• Birželio 29 dieną Čikagos F. S. S. sky
rius Lemonte surengė vasaros laužą. Lau
že dalyvavo gausus būrys jaunimo ir įpatingas svečias iš Urugvajaus — tautinių
šokių grupė „Rambynas“. Visi drauge pa
dainavome, pasivaišinome keptomis dešrelė
mis ir pasidalinome įspūdžiais iš dviejų
lietuviškų kultūrų.
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• Čikagos akademikai sveikina buvusį
Korp! VYTIS pirmininką Viktorą Garbonkų ir t. n. Giedrę sulaukusių sūnaus Vik
toro.
• Brolis Alfredas Kleinaitis, Čikagos
Korp! VYTIS pirmininkas nutarė sukurti
tikrai skautišką šeimą susižieduodamas su
Akademikių Skaučių Draugovės kandida
čių globėja Irena Srugyte.
9
T. n. Živilė Paliliūnaitė susižiedavo su
Stasiu Šimaičiu. Vestuvės — lapkričio mė
nesio gale.
e Rugsėjo mėn. 14 d. t. n. Laima Čepaitytė ištekėjo už fil. Dr. Algio Pauliaus. Jau
nieji po vestuvinės kelionės Europoje apsi
gyvens Peoria, Ill., kur jaunasis atlieka sa
vo rezidencijos stažą.
• Fil. Alfredui Kuliui pasitraukus iš Vy
dūno fondo iždininko pareigų jo vietą per
ėmė brolis Anatolijus Miliūnas. Šiais metais
Vydūno Fondo kalėdines korteles apsiėmė
išleisti Cleveland© skyrius.
9
Čikagos skautai, o yaptingai Čikagos
akademinė skautija gailisi išleidę į Kalifor
niją savo didijį vadą brolį Eugenijų Vilką
su žmona Irena ir kand. Gražina Vilkaite.
Broliui Eugenijui atsisveikinimo vakarą,
fil. Vengrio rezidencijoje suruošė Čikagos
filisterių valdyba. Atsisveikinime dalyvavo
centro valdybos iš Čikagos valdybų nariai
Prisiminti visas gražias skautavimo dienas
Čikagoje broliui Eugenijui buvo įteiktas
albumas, o sesei Irenai rožių bukietas.
• Sesei Irenai Vilkienei, vienai iš pirmū
nių akademikių Čikagoje, jos draugės stei
gėjos Čikagos ASD skyriaus dr. D. Variakojytės-Fricke bute surengė puikias išleis
tuves. Įdomu, kad ši grupė „trylika pažan
giųjų“ išsisklaidžiusių po visą Ameriką ne
nustoja palaikyti draugystės užaugusios
draugovėje.
• Čikagos akademikių skaučių draugovė
nutarė pagyvinti savo veiklą į programą
įtraukdama daugiau iškylų, dviračių kelio
nę, žadama įsteigti net tautinių šokių gru
pę. Rugpjūčio 21 d. sesės surengė iškylą
į Grand Parko koncertą.
• Sesė Raminta Raslavičiūtė apleido Či
kagą persikeldama į Urbaną, kur Illinois
Universitete toliau tęs studijas.
• Sesė Dalia Koncytė Illinois Universi
tete toliau tęs studijas siekdama magist
rės laipsnio.
• Fil. Bronius Andriukaitis su fil. Vla
du Gedmintu iš Worcester vasaros atosto
gas praleido kelionėje apie Ameriką. Bro
liai sustojo ir Los Angeles kur aplankė
Californijos akademikų skautų stovyklą.
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• Mūsų spauda, visuomenininkai, pavie
niai dažnai pabrėžiu knygų trūkumų mo
kyklinio, gimnazistinio amžiaus jaunimui.
Vydūno Fondas ėmėsi iniciatyvos šių spra
gų sumažinti. Ligi kalėdinių švenčių gavus
autoriaus sutikimų yra nutarta išleisti po
puliariosios knygos „Gatvės Berniuko Nuo
tykių“ antrųjų laidų. Knyga bus patiekta
skaitytojams kiek galima pigesne kaina.
Fondo tikslas yra pasitarnavimas lietuvy
bės išlaikymui, o nepadarymas pelno.

Cleveland
® Rugpiūčio 23-25 d., A. S. S. Clevelando skyrius, Pymatuning State Park, Penn,
surengė būriavimo ir diskusijų savaitgalio
iškylų. Į iškylų buvo kviečiami akademikai
skautai -ės bei kandidatai -ės, vyr. skautės
ir skautai vyčiai, šeštadienio laužui buvo
kviestas visas Cleveland© jaunimas ir bi
čiuliai. Iškyla praėjo linksmoje geroje nuo
taikoje.
• Clevelando A. S .S. skyrius apsiėmė,
suangažavęs savo dailininkus, išleisti Vy
dūno Fondo kalėdines korteles.
• Rugsėjo 5 d. Clevelando A. S. S. mi
nėjo Vydūno šimtmečio jubiliejų dalyvau
dami skautininko Antano Krauso paskaito
je apie Vydūnų.
• Rugsėjo 6 d. penktadienį pas senj. Al
gį Rukšėnų, Kirtland, Ohio įvyko skautiš
kas laužas.

Worcester
• Rugsėjo mėn. 28 d. 2 vai. p. p. Worcesterio Akademikų Skautų skyrius rengia
savo metinę šventę Maironio Parke, Shrews

bury Mass. Tuo pačiu metu ten įvyks At
lanto Rajono pakraščio akademikų skautų
-čių suvažiavimas. Pagrindinę paskaitų skai
tys f ii. s. Dr. V. Mantautas iš New Haven,
Conn. Vakare 7:30 įvyks didžiulis koncer
tas. Jo programų išpildys iš Clevelando at
vykęs Vyrų Oktetas, vad. R. Babicko. Po
koncerto užkandžiai ir šokiai.
Rugsėjo 18 d. 6:30 p. p. prie Worcesterio miesto salės įvyks Worcester!© Lietu
viškų Organizacijų Tarybos rengiamas jau
nimo festivalis. Čia Amerikietiška visuome
nė bus supažindinta su Lietuvos praeitimi,
kalba, menu ir gintaro išdirbiniais. Progra
moje pasirodys skautų -čių tautinių šokių
grupė, vad. Z. šermukšnio ir skautų vyčių
šešetukas „Aidai“, vad. D. Domantienės.
Festivalį praves skautės, akademikai, vado
vaujami D. Marcinkevičiūtės, P. Molio, R.
Jakubausko, padedant kitų lietuviškų orga
nizacijų nariams.

Detroitas
• Sveikiname sekančius Detroito skyriaus
akademikus, kurie buvo pakelti Tautinėje
Stovykloje į Filisterių tarpa: t. n. J. Pe
čiūrienė, senj. A. Astašaitis, senj. A. Ru
gienius, senj. J. Šenbergas, t. n. A. Tamulionytė, t. n. R. Bulgarytė-Faja, t. n.
L Kukučionytė, senj. A. Zaparackas ir t.
n. L. Rugienienė.
• Malonu pastebėti, kad šio skyriaus na
riai gražiai pasireiškė mūsų stovykloj ir
buvo kitų įvertinti, t. n. Audronė Tarnulionytė buvo apdovanota Tėvynės Dukros
Žymeniu, t. n. Vilija Baukytė — Vėliavos
Žymeniu ir t. n. R. Zotovienė buvo pakelta
į paskautininkes.

Foto R. Griškelio
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Foto G. Peniko
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Sumuštinis
PAAIŠKINIMAS NEAIŠKIŲ IŠSIREIŠKIMŲ

V-ji Tautinė Stovykla — labai graži ir įdomi prisiminimuose.

Meilė — stovykloje lietaus metu paskolinti savo lietpaltį.

Prestižas — turėti aukščiausią ir tiesiausią vėliavos stiebą.
Išdidumas — atsivežti Karalių, kai kiti atsiveža tik kunigaikščius.

Nusikaltimas — kai režisoriai maišo puodus, o virėjai režisuoja.

Žalias šlipsas — padeda įeiti į sesių stovyklą ir išeiti.
Akademikų pastovyklė (sesių vadovei) — dangus, į kurį gali pakliūti tik
po 11 vai. nakties.

Nuolatinis svečias — brolių vadovas ASS virtuvėje.

Kryžiuotis — vilkiukas paukštyčių stovykloje.
Paukštytė — sesė, kuriai labaiusiai patiko Tautinė Stovykla.
Filisteriai — bobulė, kurios vargų niekas nesupranta.

Geležinis Vilkas — duodamas vietoje laikrodžio.
Brolis Vilkas — Mozė, vedąs tautą per tyrus.

Brolis Liūtas — dieną miega su dešine akim, o naktį su kaire; mato tik
pusę, tačiau viską girdi ir viską jaučia.
Brolis Molis — gražus, jaunas, gabus, ir . . . „turtingas“.

Brolis Vaišnys — ilsisi po išpažinčių akademikų stovykloje.
Brolis Paronis — sargybų kunigaikštis, pasistatęs pilį ant ASS tako.

Vėliavų pakėlimas — pamatai, kaip sesės atrodo iš ryto.
Laužas — svarbiausia programos dalis.

Budėjimas — maloniausia programos dalis.
Kėlimasis iš ryto — sunkiausia programos dalis.

Kalbos paradų metu — nereikalingiausia programos dalis.
Tautinės Stovyklos įsakymas Nr. 1 — viršininkai ir komendantai niekad
nesišypso ir nedainuoja, nebent jie yra ASS pastovyklėje.
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STATEMENT OF OWNERSHIP MANAGEMENT AND CIRCULATION
(Act of October 23, 1962; Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of filing: Nov. 8, 1966.
2. Title of publication: Musu Vytis (Our Knight).
3. Frequency of issue: bi-monthly. Except in July and August.
4. Location of known office of publication 6818 S. Claremont St., Chicago,
Ill. 60636
5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers:
12601 S. Stewart St., Chicago, Ill. 60628.
6. Names and addresses of publisher editor, and managing editor: PUBLISH
ER: Collegiate Division, Lithuanian Scouts Association, Inc. 2501 W. 71st St., Chi
cago, Ill. 60629. EDITOR: Rimantas Griškelis, 6651 So. Whipple St., Chicago Ill.
60629. MAN. ED.: Jonas Tamulaitis, 6818 So. Claremont St., Chicago, Ill. 60636.
7. Owned (if owned by a corporation, its name and address must be stated
and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or
holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a partnership
or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each indivi
dual must be given): Lithuanian Scouts Assoc., a not for profit Illinois Corporation,
8531 S. Kenton, Oak Lawn, Ill.
8. Known bondholders, mortgages, and other security holders owning or holding
1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities (if there
are none, so state: none.
9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholder or security hol
der appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary re
lation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, also
the statements in the two paragraphs show the affiant’s full knowledge and belief
as to the circumstances and conditions under which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and
securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Names and addresses
of individuals who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or
holder of bonds, mortgages or other securities of the publishing corporation have
been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are
equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securites of the
publishing corporation.
10. This item must be completed for all publications except those which do not
carry advertising other than the publishers own and which are named in sections
132.231, 132.232, and 132.233, Postal Manual.
Average No copies
Single issue nearest
each issue during
to filing date
proceeding 12 months

A. Total No. or copies printed (net press run)
B. Paid Circulation
1. Sales through dealers, street vendors
and counter sales.
2. Mail subscriptions
C. Total aid circulation
D. Free distribution
E. Total distribution
F. Office use, left over, unaccounted, spoiled
after printing
G. Total

550

545

none
450
450
40
490

none
450
450
40
490

60
550

55
545

I certify that the statements made by me above are correct and complete
POD Form 3526 Jan. 1965
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