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O, stovykla, kas pamirš tavo siūbuojančių pušynų kvapą, tavo džiaugsmu virpančias 
dienas, tavo juoką ir klyksmą, jaunatvės nerūpestingumą ir pareigą, tavo laužo ratą, 
susikaupimą ir dainą, tavo nakties audroje ar fantastinio žibinto mėnulio šviesoje be- 
budintį sargybinį!

R. Spalis

3



PRAEITIES, DABARTIES IR ATEITIES KRYŽKELĖJE

Fil. s.s.v. LIŪTAS GRINIUS

Žvelgiant į Sąjūdžio gyvenimą kelių paskutinių metų bėgyje, mes ne
noromis prieiname išvadą, kad pasiekėme kritišką laikotarpį. Ligi šiol gal
vojome, kad kiekvienas pilnateisis narys yra pajėgus tęsti Sąjūdį, kad 
kiekvienas narys yra visapusiškai įsisąmoninęs skautiškąja dvasia, lietuvis 
šviesuolis; kad kiekvienas yra amžina meile susirišęs su Sąjūdžiu. Galvo
jome, kad Sąjūdis yra gajus ir niekad neklysta, nes nariai yra sveiki ir są
moningi. Manėme, kad valdybos ir pati vadija yra tik neišvengiamos blo
gybės administracijai vykdyti, bet mažai reikalingos kitiems reikalams.

Šiandien mūsų narių ir vienetų poreiškiai šį tikėjimą ir galvoseną daž
nai griauna. Organizacijos rodo, kad vadovai turi būti ne vien tik adminis
tratoriai, bet ir minčių šaltiniai, medžiagos parūpintojai, programų ir įvy
kių kordinatoriai ir tikrintojai, amžinos skautų akademikų idealų ugnelės 
kurstytojai ir, tuo pačiu būdu, prieauglio auklėtojai ir savo atatikmenų 
augintojai ateičiai. Patirtis rodo, kad nario atsakomybė Sąjūdžiui ir jaunes
niems nariams nesibaigia pareigas valdyboje baigus, tapus filisteriu ar tam 
tikro amžiaus sulaukus. Atsakomybė nesibaigia net ir tuomet, kai jaunes
nieji mandagiai paprašo pasišalinti. Anaiptol, kiekvienas vyresnis skautas 
akademikas yra vadovas, kuris niekad negali pasakyti: „Aš savo atlikau, 
tegul dabar kiti daro kaip išmano!“

Sąjūdžio gyvenimo vingiuotu keliu keliavę, šiandien pasiekėme kryž
kelę, prie kurios reikia visiems vadovams susimąstyti. Reikia pasverti pra
eitį ir dabartį, atspėti ateitį ir spręsti, ar nereikia kas taisyti mūsų galvo
senoje ir darbo metodikoje.

Ieškodami išeities, neatsisakykime tradicijų, nekeiskime tikslų ir Są
jūdžio pagrindų — jie yra laiko išbandyti nepaprastai gražūs idealai. Ne
griaukime kas per 45 metus sukurta, bet stenkimės rasti kelią, kuris derin
tųsi su kokybinio skauto akademiko ir paties Sąjūdžio sąvokomis.

Idealus skautas akademikas yra visada skautas. Jis gyvena ne vien sau, 
bet pirmiausiai lietuvių skautams, lietuvių tautai. Idealus Akademinis 
Skautų Sąjūdis šią „ne vien sau“ duoklę imdamas, randa būdą kiekvienam 
nariui reikštis dirbant prasmingą ir sugebėjimus atitinkantį darbą taip, 
kad darbas tampa naudingu jį dirbančiam. Priimdami darbą, neužmirški
me, kad Sąjūdis turi ne tik priimti narių duokles, bet ir pats nelikti skolin
gas. Sąjūdis nariams turi siūlyti ir duoti: patyrimą ir didėjantį pasitikėjimą 
savimi, lavinimąsi ir didėjantį sužmogėjimą, pasitenkinimą gera padarius, 
įvertinimą; draugišką aplinką, kuri plečiasi tik žmonėms drauge dirbant ir 
bendrus rūpesčius pergyvenant; draugišką kritiką, kuri skatina tobulėti, 
ir, svarbiausia, jausmą, kad kiekvienas skautas akademikas yra visuomet 
savo brolių ir seserų tarpe, kurie jam visuomet padės, kai reikės. Toks tu
rėtų būti Sąjūdis ir jo nariai!
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Narius priimdami ir auklėdami, nepalikime jų jų pačių valiai — jiems 
reikia daug padėt. Neleiskime jiems pigiai spalvas įgyti, bet ir neieškokime 
vien darbininkų. Ieškokime žmonių, kuriais galėtume didžiuotis ir kurie 
didžiuotųsi būdami mūsų broliai ir Sąjūdžio atstovai ne tik šiandien, bet ir 
gyvenimo saulėlydžio sulaukę. Tokie mes turėtume būti!

Blaivus šiandieninės Sąjūdžio padėties įvertinimas ir iš jo išplaukian
čių įžvalgų būtinybė pabrėžia pergyvenamo laikotarpio kritiškumą ir rei
kalą burtis mintimis ir darbu išeičių beieškant. Šios mintys telydi mūsų 
dalyvavimą prasidedančiame Akademinio Skautų Sąjūdžio narių kores- 
pondenciniame suvažiavime.

GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIŲ II LAIDOS SULAUKUS

Fil. RŪTA KVIKLYTĖ - KULIKAUSKIENĖ

Kai Gatvės Berniuko nuotykiai pirmą kartą pasirodė mūsų apylinkėje, 
mano gatvės skaitytojų tarpe jie buvo pripažinti geresni net už Algimantą 
ir pranašesni už nuotykių romanų vertimus, išleistus po Pirmo pasaulinio 
karo ir gaunamus miesto bibliotekos lietuviškų knygų skyriuje.

Šiandien, keliolikai metų praėjus po pirmosios laidos pasirodymo, 
Gatvės berniuko nuotykiai dar vis užima pirmąją vietą, jau vien dėl to, 
kad per paskutinį dešimtmetį nesame nieko geresnio sugebėję pristatyti 
mūsų jaunimui. Nenoriu sakyti, kad nesame išleidę literatūriniai vertinges
nių knygų, bet tikrai neturime kitos originalios lietuvių kalba parašytos 
nuotykių apysakos, skirtos tokiai plačiai skaitytojų masei kaip R. Spalio 
Gatvės berniuko nuotykiai. Vienintelė išimtis galėtų būti Kazio Almeno 
romanas Upė j rytus, upė j šiaurę, kuris yra nemažiau įdomus ir originalus, 
bet skirtas daugiau jaunimui ir suaugusiems, ir tikriausia nebūtų įkanda
mas dešimties metų vaikams.

Gatvės berniuko nuotykiuose autorius aprašo vienos ilgos vasaros gy
venimą Kauno berniukų gaujos tarpe. Knygos herojus ir pagrindiniai vei
kėjai yra 10-12 metų amžiaus, bet apysaka nėra skirta vien vaikams. Pats 
autorius knygos paantraštėj pažymi, kad čia yra “apysaka jaunimui ir se
nimui”. Dauguma rašytojų, vaizduoją vaikų gyvenimą, skiria tos rūšies 
knygas arba jauniesiems skaitytojams (kaip beveik visa vaikų literatūra), 
arba bando suinteresuoti vyresnį skaitytoją vaikų gyvenimu (Dickens sen
timentalios novelės kaip David Copperfield, The Christmas Carol, ir kt.). 
R. Spalis, bandydamas pritraukti platesnę auditoriją, pasirinko patį sun
kiausią kelią. Gal geriausia mums žinomas ir taip pat literatūriniai labiau-
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šia pavykęs tokios apysakos pavyzdys būtų Mark Twain’o Huckleberry 
Finn ir Gatvės Berniuke minimos Tom Sawyer apysakos. Kaip ir jo pirm- 
takūnas Mark Twain, Spalis atsisako sentimentalizmo ir stengiasi patraukti 
skaitytoją jumoristinėm situacijom ir gyvu dialogu. Ir jeigu pastabiam 
skaitytojui po kiek laiko krinta į akį nesaikingas šių priemonių vartojimas, 
prasikiša nors ir meistriškai užslėpta didaktinė intencija, ir net kiek įky- 
rėja per didelis apysakos siužeto painumas ir jos sudėtingas išplanavimas. 
R. Spalio apysaką reikia skaityti labai nusisekusia, nes ji atlieka savo svar
biausią tikslą, ji sugeba sudominti vaikus.

Gatvės berniuko nuotykiai yra gan stora knyga, apimanti daugiau kaip 
penkis šimtus puslapių. Gal tai iš pradžių atrodo bauginančiai stora knyga 
vaikui, bet pavarčius knygą tas jausmas pranyksta, nes knygos šriftas su
sidaro beveik išimtinai iš “skylėtų” puslapių, išpintų dialogais, sugriauda
mas vaikus atstumiantį solidžių, sausai prikimštų puslapių vaizdą.

Apysaka padalinta į tris stambias dalis, kurių pirmoji “Stovykla” yra 
mums, skautams, įdomiausia ir gal iš viso labiausia nusisekusi. Visos kny
gos puslapiuose atsispindi autoriaus meilė vaikui, bet šioje dalyje jis suge
ba išvystyti ypatingai šiltą jausmą skautybei. Kai vietomis antroj ir trečioj 
knygos daly R. Spalis neišlaiko saiko, varydamas vieną juokingą istoriją, 
po kitos, kol pagaliau knygai yra pavojus virsti senų feljetonų rinkiniu, čia 
jis puikiai moka paremti intymius skautavimo momentus kasdienišku dia
logu. Keliais sakiniais jis išgauna tą stovyklos nuotaiką, kurią yra jautęs 
kiekvienas stovyklautojas, bet kurią mažai kas iš mūsų esame bandę iš
reikšti žodžiais. Štai kad ir laužo pabaigos aprašymas:

Pamažu vaidinimai baigėsi, ir tik plaukė gaivios lietuviškos dainos, 
plaukė ir nyko Šventosios pakrantėse, kuri skubėjo, šniokštė, ūžė gyva, 
linksma, kaip ir susirinkusieji. ... Laužas geso. Tylūs susisupę šešėliai 
slinko į stovyklą. Tik nebylys sargybinis žarstė pelenus.
—Po dešimties minučių tyla, — perspėjo draugininkas. (46 psl.) Tuo 

tarpu, kasdieninė tvarkos inspekcija pavaizduota irgi keliais trumpais sa
kiniais, bet jau visai kitokiu tonu:

Draugininkas pakėlė čiužinį.
—O gi čia kas?
Iš po čiužinio gėdingai kyšojo kojinės.
—Kas čia miega?
—Jonas.
—Argi čia vieta, Jonai? Argi tavęs neperspėjo?
—Mačiau skiltininkas po savuoju pakišo. (57 psl.)
Į nepilnus du šimtus puslapių Spalis sugeba sutelkti visą skautiško gy

venimo praktiką ir perduoti ją pirmą kartą į gamtą patekusio miesto ber
niuko akimis. Ir ko čia nebūta: ir pirma sargyba, laužai su vaidinimais, 
nakties žaidimai, stovyklos puolimas, ir skilčių užsiėmimai.

Ši pirmoji dalis manau ypač tinka jauniems skaitytojams, nes sudaro 
lyg atskirą epizodą. Dviejų savaičių įvykiai atvaizduoti taip gyvai, kad nors 
imk ir suk filmą, kaip iš scenarijaus. Tai puiki knyga duoti jauniems skau
tams paskaityti prieš važiuojant į stovyklą ir net tiktų skaityti dalimis per 
laužą ar užsiėmimų metu. Stovyklinis gyvenimas tiek atitrūkęs nuo realy
bės, kad kažkaip visai nė nepajunti, kad stovyklaujama prie Šventosios, ar
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kad veiksmas vyksta prieš trisdešimt-keturiasdešimt metų. Tai lyg atskiras 
pasakų pasaulis, į kurį gali įsijungti kiekvienas vaikas.

Kitos dvi knygos dalys jau yra daugiau tarp savęs susijusios. Įvedama 
visa eilė naujų charakterių ir užmezgama nauja fabula, kurią Spalis sėk
mingai atriša paskutiniuose puslapiuose. “Išdykėlių vasara” prasideda gat
vės berniuko Jono, pravardžiuojamo Pamidoru, grįžimu iš stovyklos; ap
rašo jo gaujos nuotykius ir pamažu išsivysto į tikrą detektyvinį romaną, 
kuris išrišamas paskutinioje dalyje “Audringas ruduo” su vyresniųjų skau
tų pagalba.

Kaip pirmoji dalis atneša eilę atsiminimų iš kiekvieno skauto pirmųjų 
stovyklų, taip antroji sukelia nostalgijos jausmą kiekvienam iš mūsų, pra
leidusiam tingią vasarą savo gatvės vaikų tarpe.

Čia autorius vėl pristato pasaulį vaikų akimis, ir tas pasaulis prasideda 
ir baigiasi į Nemuno pakrantę atsiremiančia Kauno pakraščio gatve. Ap
versta valtis, uždrausti kaimynų sodai, kiemo aikštė prie šulinio ar prūdo, 
namo laiptai, burtininkės daržas, krautuvėlė gatvės kampe — tai ir visas 
vaikų veikimo ratas. Autorius net nebando atvaizduoti pilno tų laikų Kau
no gyvenimo, suprasdamas kad vaiko pasaulis ribojasi jo tuščia kišene ir 
transportacijos stoka. Tik paskutinėj knygos daly, kai į pagalbą berniu
kams ateina vyresni skautai, skaitytojui tenka plačiau pakeliauti po Kauną, 
nes gimnazistai jau gali ir autobuso bilietą nusipirkti, ar iš namų ilgesniam 
laikui išsprukti.

“Išdykėlių vasara” tesiriša su pirmąja dalimi tuo, kad Pamidoras, grį
žęs iš skautų stovyklos, bando organizuoti savo gaują skautiškais pagrin
dais, žinių menkumą papildydamas savo plačia vaizduote. Taip Arklys, Ka
nopa, Pumpa, Osvaldas ir Nijolė, išvirsta į Tarzaną, Vinetū, Tom Sawyer 
ir kitus herojus, o Nijolė galutinai pasirenka Orleano Mergelės vardą. Pa
midoras, sergančios skalbėjos ir išgeriančio batsiuvio sūnus, nuolat išalkęs, 
basas, miegąs palėpėj, o gyvenąs vieno sandėlio rūsy, vien tik savo vaizduo
tės padedamas pasirodo pranašesnis už kitus vaikus ir sugeba išlaikyti savo 
autoritetą kitų gaujos narių akyse. Tas jo išradingumas įvelia jį į visokias 
keblias situacijas, bet taip pat padeda jam ir iš jų išsikrapštyti. Net ir Nijo
lės tėvas, atidžiai stebėdamas savo dukros draugus, pripažįsta, kad Pami
doras, tai “įdomus bernas”, o jo vaizduotė “kaip Goethes”.

Nors gatvės plotas nėra didelis, jos gyventojai priklauso įvairiems so
cialiniams sluoksniams, ir todėl Gatvės berniuko nuotykiai gali būti ver
tinami ir iš sociologinio taško. Ypač mums turėtų būti įdomi R. Spalio pa
vaizduota socialinė skautų padėtis to laiko gyvenime. Mes esame įpratę 
žiūrėti į skautus kaip į visiems prieinamą ir plačiai pasklidusią organizaci
ją, bet Spalis parodo, kad Lietuvoje žmonės truputį kitaip žiūrėjo į tokius 
prasimanymus. Ir Pamidoras pateko į tą skautų rojų - stovyklą ne kokiu 
tiesioginiu būdu, tėvų ar mokytojų raginamas, bet per užpakalines sodo 
duris, kai buvo draugininko sugautas bevagiant jo kieme braškes. Šis drau
gininko mėginimas įtraukti gatvės vaiką į skautišką gyvenimą sutinkamas 
su nepasitikėjimu iš abiejų pusių. Nors draugininką tėvai prie akių vadina 
“ponu studentu”, jam išėjus nerodo perdaug pasitikėjimo skautais:

—Kepurę tas studentas gražią nešioja, bet po to dar visai skystas, lygiai 
toks vaikas, kaip ir mūsų Jonas... Su trumpomis kelnėmis po mišką 
lakstyti tai sugeba, žinom. (410 psl.) 43
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Luomų konflikto pradžia glūdi ir gatvės berniukų gaujos tarpe, nors 
patys gaujos nariai to sąmoningai dar nepajėgia suvokti. Šiais laikais gim
nazijos baigimas atneša jaunimui pirmą progą padaryti svarbų apsispren- 
idmą, liečiantį jų tolimesnį gyvenimą. Atsiveria galimybės tolimesnėm stu
dijom, pirmam pastoviam darbui, kariuomenei, ar vedyboms. Gatvės ber
nuko veikėjai irgi išgyvena panašų laikotarpį, nes pavasarį prieš tai jie bai
gė pradžios mokyklą, tų laikų privalomą mokslą, ir ši vasara yra paskutinė 
prieš galutinai išsiskirstant. Šitas Spalio užsiminimas, kad ši vasara yra 
brangi, nes ji nepakartotina, priduoda daug žavesio ir visiems vaikų išgy
venimams ir jų charakteriams, nes čia Spalis pasinaudoja proga išryškinti 
vaikų naivumą ir natūralų gerumą. Pamažu plėsdamas vaikų akiratį, Spa
lis tuo pačiu pavaizduoja ir jų brendimą. Kuo platesnis vaikų pasaulis, tuo 
labiau yra gaujos gyvenimas ir griūna senos draugystės. Vasaros pradžioje, 
giliai tikėjęs velnio šaukimu ir ragana, Arklys, pradėjęs mokytis siuvėjo 
amato pradeda visu tuo abejoti ir net savo širdyje jaučia, kad nebijotų su
laužyti gaujos priesaikos. Nijolė, visą vasarą mušusi berniukus, rudenį pa
siruošia gimnazistės uniforma ir važinėja autobusu į gimnaziją. Pamidoras, 
nors ir pakeltas į skiltininkus, kada nors turės išsiskirti iš gimnazistų tarpo, 
nes jis, nueina taisyti radijo aparatų, o ne į gimnaziją, kaip turtingesnių 
tėvų vaikai:

“—O ką manot su Jonu daryti?
—Tur būt, kirpėju leisime. Ieškome, kuris jį priimtų.
—Aš nenoriu, — įsiterpė berniukas.
—Jis nori aparatus dirbti, bet kas iš to! Visur, kur geresnis amatas, 
pinigų reikia, o iš kur mes paimsim?” (407 psl.)
Vertinant Gatvės berniuko nuotykius kaipo apysaką jaunimui reikia 

pripažinti, kad ji tikrai pavykusi. Vertinant Spalį kaipo rašytoją, tenka pa
sidžiaugti jo sugebėjimu meistriškai pinti komplikuotą intrigą ir įvedimu 
tiek daug charakterių. Čia dar tenka prisiminti, kad Gatvės Berniuko nuo
tykiai nors ir labai stambi knyga, bet tik pirmas platesnės trilogijos tomas, 
ir autoriaus minimi charakteriai tolimesnėse apysakose plačiau išvystomi.

Tačiau, vertinant knygą grynai iš literatūrinio ar meninio taško, rašy
tojo profesinis sugebėjimas kartais duoda ir neigiamų rezultatų. Jei norė
tum Spalį kuo nors kaltinti, tai tik saiko neišlaikymu. Kad ir ta puiki gat
vės berniukų charakterizacija nustoja meninės vertės, kai pastebime kad 
Spalis neiškenčia kartais nepanaudojęs vaikų naivumo vien kad išspausti 
iš skaitytojo dar vieną šypsnį. Arba paimkim tą dialogų gausumą, kuris tik
rai iš pradžių turėtų patraukti skaitytoją. Dialogas puikus, kai jis naudoja
mas keliais trumpais žodžiais pavaizduoti komplikuotą situaciją ar pastū
mėti veiksmą pirmyn, bet pasirodo nuobodus ir net kartais nevisai supran
tamas, kai per ilgas ir labai jau kapotas pašnekesys vartojamas vien tik ko
kiai juokingai situacijai pratęsti.

Mūsuose taip reta kad rašytojas nusikalstų perdideliu savo amato žino
jimu, kad šios pastabos neturėtų būti neigiamai interpretuotos. Gal čia 
būtų lygu Pulgio Andriušio kaltinimu per dideliu žodingumu, kai mes pa
tys nelabai sugebame lietuviškai išsireikšti. Jei priimsime Gatvės berniuko 
nuotykius kaip mus linksminančią pramoginę knygą, būsime maloniai nu
stebinti, nesvarbu koks mūsų amžius ar skonis.
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R. Spalis GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI Apysaka jaunimui ir senimui 
Viršelis ir iliustracijos dail. Alg. Trinkūno. Išleido Dr. Vydūno Fondas c/o Vyt. Mikū- 
nas, 3425 West 73rd Creet, Chicago, Illinois 60629. Antroji pataisyta laida, atspausta 
ofsetu 1969 metais. Tiražas 1500 egz. Kaina 4 dol., kietais viršeliais 5 dol. Spaudė 
Galinda Press, Ine. 6802 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103. 528 pusi.

FU. Rūta Kviklytė - Kulikauskienė įsigijo magistrą anglą literatūroje 1964 m. 
U.C.L.A. universitete.

Lietuvių Skautų Sąjungos brolijos ir seserijos sąskrydžio dalyviai.
nuotr. V. Bacevičiaus.

Geram paskaitininkui sesės nesigaili šypsenos ir plojimų. LSS brolijos ir seserijos 
sąskrydis Dainavoje.

nuotr. V. Bacevičiaus.
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MINIA LAUŽĖSI Į KALĖJIMĄ

IŠTRAUKA IŠ ROMANO “REZISTENCIJA” 
R. Spalis

Dr. Vydūno Fondo “Gat. Bern. Nuot.” antrasis leidinys yra pirmas to
mas taip vadinamo “Vienos kartos istorijos ciklo”.

Antrasis tomas, vardu “Ant Ribos” vėl paliečia mus pažįstamus veikė
jus. Bręstas Jonas Vaitas (Pamidoras), dėka susidėjusių sąlygų, pasuka į 
kairę. Tačiau tiek jis, tiek Nijolė šitame tome tėra tik šalutiniai veikėjai. 
Pagrindinis veiksmas vyksta gimnazijoje, kur paskutinėje klasėje mokosi 
Alėjūnas, Noreiša, Ruseckas.

Trečias tomas “Alma Mater” — lietuviškos studentijos gyvenimas į pat 
nepriklausomybės galą. Pagrindiniai veikėjai Noreiša, Alėjūnas, Ruseckas 
ir eilė kitų, ypaš moterų.

Žemiau įdėta ištrauka iš romano “Rezistencija”, kuris turi greit pasiro
dyti. To romano fonas — rusų pirmoji okupacija. Šį kartą veik visi “G.B.N.” 
veikėjai grįžta į sceną. Tik jie jau suaugę žmonės. Buvę draugai dažnai virs
ta priešais.

Romanas “Rezistencija”, kaip ir kiekvienas to ciklo tomas, yra visai 
atskiras vienetas. Skaitytojas, neskaitęs pirmųjų trijų tomų, nepasigęs jų, 
įsitraukdamas į veiksmą. Tačiau, kurie skaitė pirmąsias knygas, pasijus skai
tą gerai pažįstamų žmonių istoriją.

AUTORIUS

Minia laužėsi į kalėjimą. Užkimę, prasi- 
rėkę balsai duso, iš krūtinių, tartum, iš su
gedusių dumplių, švokštė skausmingas gar
galiavimas. Pasruvę veidai lipniu prakaitu, 
išsprogusios nuo įtempimo ir riksmo akys, 
suskilusios lūpos, iškelti kumščiai griuvo 
kelių rusų kareivių saugomus kalėjimo var
tus, už kurių komunistai kaliniai, patogiai 
išsitiesę naruose, tingiai rūkė papirosus. 
Jie abejingai stebėjo tą siautėjimą gatvėje, 
ir vienas kitas jų šyptelėjo savo mintyse, 
nuslėpdamas tai nuo šalia esančiųjų, kai 
Jonas Vaitas, bloškė tik pradėtą papirosą, 
piktai murmtelėdamas:

—Ar jie negali sustabdyti to bliovimo?..
—Jie mus laisvina, drauge!..
Juokas sprogo lyg užminta pūslė.
—Prieš pora savaičių tie laisvintojai 

bijojo net šnabždomis minėti mus, — atkir
to išsišokęs.
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Nors paniekos šypsnys, žaidžiąs esančių 
lūpose, pritarė jam, niekas neprasižiojo 
daugiau, nes slogi įtampa gulė kamerą. 
Ten — kalėjimo raštinėje — šiuo metu ati
džiai studijuodamos jų bylos, jų parody
mai tardymo metu, visa kalinio istorija. 
Gal kur prasitarta, gal koks sakinys nu
skambėjo be komunistams įprasto griežtu
mo, gal kur prasikišo abejonės šmėkla, iš 
kurios tikrintojai galėtų padaryti pavojin
gą išvadą — bendradarbiavimą su smeto
niniu režimu. Jei ir niekur nenusikalsta, 
paprasta likimo išdaiga galėjo palaidoti 
visą gyvenimo triūsą ir vargą. Reikėjo tik, 
kad kalėjimo viršininkas ar kitas svarbes
nis tarnautojas pridėtų kokią palankią pa
stabą, menkiausią teigiamą prierašą.. . 
Nuo tos minties šiurpo nugaros, ir rankos 
siekė naujo papiroso, kuris, pusiau nurū
kytas, atsidurdavo žemėje.
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Staiga gatvėje pliaukštelėjo šūvis — lyg 
plaktuku kaukštelta į granitą. Sekundei 
priduso riksmas, pereidamas į išgąsdintą 
spiegimą. Susipliekė balsai, kažkieno iste
riškas klyksmas...

Kaliniai kameroje susižvalgė.
—Jie ten rimtai susibadė!..
—Proto neteko, ar ko?
—Nurimkit, draugai, gatvėje džiaugsmo 

šūviai, tai mūsų garbei.
—Kažkodėl rėkia mažiau džiaugsmingai..
Susidomėję grūdosi prie langelio, kai ko

ridoriuje pasigirdo daugelio žingsnių try
pimas. Išrinktosios kameros gyventojai, pa
miršę viską, pasisuko durų link, mes ten 
nebuvo prižiūrėtojų tripsenimas, šį kartą 
žygiavo galiūnas. Tai tuojau išgirdo pri
tyrusio kalinio ausis. Tie kiti greta jo mė
gino ištirpti, — rodėsi šliaužte šliaužia, 
bijodami nuslopinti kalamą karišką ritmą.

Tik vienas kalinys kameroje nesikėlė iš 
guolio, abejingai rūkydamas, nekreipdamas 
dėmesio į rakinamas duris. Tosios plačiai 
prasivėrė, pagarbiai įleisdamos NKVD uni
formos pulkininką, kuris medžiojamu 
žvilgsniu apmetęs patalpą, pasuko prie gu 
linčio, kariškai išsitiesdamas:

—Atvažiavome jūsų, Vladimirai Simono- 
vičiau!

Prakalbintasis, neeskubėdamas nukratė 
pelenus nuo papiroso, tingiai atsisėdęs pa
sitaisė ir jau žvaliai pašoko durų link, bet, 
lyg prisiminęs kažką, pasisuko ir, priėjęs 
prie Vaito, tokiu įsakomu žvilgsniu dūrė į 
greta vaikino stovėjusį vyrą, kad tas tar
tum blokšte blokštas, atatupstas pečiais pa
siekė sieną.

—Išeisi ir tu greit, Vaitai! Tokių kaip 
pats reikia. Tačiau, jei galvosi, kad gaišini 
laiką, kad patikėtas darbas ne pagal tavo 
skonį, tur būt, spėji, kur gali kreiptis. Aš 
tau neįkalbu, neskubėk, apsižiūrėk pirma, 
juk kartą pas mane atėjęs, nerasi kelio at
gal.

Linktelėjęs dingo už durų. Sugirgždėjo 
raktas. Rodėsi dabar, kad koridoriuje 
kauksi tik dvi poros batų, tie aplink — tai 
tik nedrąsus aidas tų pirmųjų.

Vaitą, dar labai jauną, juodbruvį, ryž
tingų ir gana kapotų bruožų vaikiną, ratu 
apstojo kiti.

—Tu žinojai, kas jis?
—Tiek, kiek jūs. Batsiuvys sakėsi.
—Sakėsi. Matyt, tyčiomis buvo paliktas 

Vilniaus krašte.
—Kaip rusas neblogai kalbėjo lietuviš

kai.

—Dabar suprantamas jo atšiaurumas. 
Tu, Vaitai, galingą bičiulį radai, kaip tu ir 
spėjai, lapės uoslę turi, — stebėjosi vienas.

Nesiaiškindamas Vaitas pasitraukė prie 
lango, keldamas galvą į dangų, kuris vaka
ruose, nors ir glostomas degančios žaros, 
jau kaupė savyje ateinančią sutemą. Kryž
mai sudėjęs rankas ant aukštos palangės, 
nuleido ant jų smakrą ir įsižiūrėjo į tolu
mas. Naktis raitėsi išpalengva. Jos šukuo
jamos varno garbanos vis ilgėjo, vis labiau 
gaubė, kviesdamos užmerkti akis, džiaug
tis poilsio palaima. Tačiau ne ramybės ar 
užsimiršimo ieškodamas, jaunuolis parinko 
šią vietą.

Šančių pusėje silpnos prošvaistės ir ne
ramus suerzinto miesto triukšmas lyg gyva 
simfonija, lyg milžiniškas orkestras dirgi
no jo nervus. Vaito sielos gelmėse tampėsi 
šimtai stygų, raizgėsi šimtai aidų, ir krū
tinė buvo permaža susemti tą tvaną tų 
staigių posūkių, augančių vingių. Kad nors 
tų greta nebūtų. Troško nematyti spėjusių 
įkyrėti veidų, nesidalyti tomis pačiomis 
kalbomis, pasinerti į save, susikaupti be 
nuolatinių trukdymo.

Paskutiniuoju metu jam pačiam kartais 
koktus jo erzlumas, užsidarymas. Tai grei
čiausia ir leido užmegzti ryšį su paslaptin
guoju Simonovu, kuris irgi buvo atšiaurus, 
lyg laukinis vilkas. Vaitas, kaip ir kiti ka
meroje, nemėgo vos prieš mėnesį atsiradu
sio vyro — jo darkytos kalbos, savotiško 
išdidumo, įžūlumo. Niekas juo nepasitikėjo, 
ir tuo pačiu jis atsilygindavo, nemegzdamas 
draugystės, nesiglausdamas prie kitų, gau
nančių siuntinių, pasitenkindamas vien ka
lėjimo maistu. Vaitas tik kiek suminkštėjo, 
kai atvykėlis prasitarė esąs batsiuvys. Tė
vo profesija atkreipė jaunuolio dėmesį, ir 
kartą tylomis greta ruso jis padėjo kiek 
tabako, dešros. Kokį laiką Simonovičius 
nekreipė dėmesio į gulinčias dovanas, bet 
pastebėjęs, kad ir Vaitas pamiršo tai, pa
galiau pratęsė rankas į tabaką. Sudorojęs 
ir kitą, nedėkojo, žodžio nevamptelėjo, bet 
Vaitui patiko tas abuojumas, ir po savaitės 
jis vėl pakartojo davinį, už kurį rusas net 
galvos nelinktelėjo. Tik prieš pat sovietų 
įsiveržimą jiedu šnektelėjo kiek ilgiau.

Buvo lankymo diena. Ir Vaitas grįžo į 
kamerą giliai paveiktas. Nevien, kad jau 
keliavo pavasaris, apsikaišęs vilionėmis, 
jaunystės kvapu ir ilgesiu, bet ir todėl, kad 
jį aplankė jaunų dienų draugė, vis labiau 
rimtėjanti, moteriškėj anti, su žaibuojan
čiais linksmais žiburiais akyse, savo sąmo-
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j ūmi, nuoširdumu nuteikdama jį kaip nie
kad. Beribis džiaugsmas, kuris jį tada ap
ėmė, buvo motinos sudrumstas. Toji prane
šė, kad nesulaukianti bent mažiausios pa
ramos iš tų, kurių pareiga buvo remti sė
dinčio kalėjime tėvus. Kai prie jo—pilno 
bundančių jausmų ir pašėlusio įtūžimo — 
priėjo Simonovičius, prasitardamas, girdi, 
greit būsi laisvas, Vaitas piktai žiebė:

—Laisvėje, sakai! Bet garbės bus verti 
ne tie, kurie kovojo, o tie, kurie, saugiai 
sėdėdami, popierius tvarkė, kitus siuntinė
jo, pamiršdami savo tiesiogines pareigas.

Rusas staiga taip veriančiai žvilgtelėjo 
į Vaitą, kad tas veik fiziniai su savo kūnu 
pajuto galią, proto aštrumą, slypintį už tų 
drumzlynų lyg negyvų akių.

—O tu man patek į tokią vietą, kur ga
lėsi sutvarkyti ir tuos popierinius didvy
rius.

—Ar pats žinai tokią vietą?
—Nesi kvailys, nereikia paties mokyti, 

—pasišalino rusas truktelėjęs pečiais.
Vaitas dabar žinojo, į ką taikė Simono

vičius, bet, net nesvarstęs, atmeta tą mintį. 
Saugumas pasidarė jam koktus po pirmo 
tardymo. Visi saugumai panašūs — ir ko
munistinis. Ir be jo jis išsiversiąs, į jį vi
sur dabar bus ištiestos rankos.

Pergalės triumfas, kaip pavasario perga
linga audra, pervėrė jį visą. Išėjo iš namų 
paniekintas, policininkų varomas, motinos 
ašarų lydimas, aplink gyvenančiųjų neken
čiamas, priešų pajuoktas, o grįšiąs dabar, 
kaip kad tas gladiatorius šviesos, garbės 
apsuptas, kovotojo aureole apvainikuotas, 
teisus ir vadovaująs, žengiąs į naują die
ną. Kartą radęs parinktą kelią, jis nesidai
ręs atgal, nepaisęs pavojų, kliūčių, ėjęs 
tiesiai, kaip eisiąs ir toliau liaudies prie
kyje, nesuteptas ir švarus, neturįs ko slėpti 
ar ko gėdintis, kaip kad tinka kovotojui, 
partiečiui. Pagaliau ir tas triumfas nebūtų 
toks kutenąs, toks alpinantis, jei ne Nijo
lė...

Savaime lūpose šyptelėjo pražydęs 
džiaugsmas, ir tai pajutęs, Vaitas bailiai 
apsidairė — ar kas neseka, ar kas neįsivo
gė į intymų gyvenimą, kuris turi likti ne
paliestas svetimos akies, nesuteptas vulga
rios minties. Jis įprato nakties vienatvėje 
mąstyti apie ją, šnabždėti žodžius, kurių 
dar neturėjo progos išsakyti.

Prižiūrėtojai, lyg patarnaudami ministe- 
riams, pagarbiai atnešė vakarienę. Garbin
giems kaliniams dabar netrūksta nieko. 
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Dovanos plaukia iš visur. Daugelis pajuto 
jiems staigią meilę ir skubą paremti liau- 
ides sūnus, kovojusius už laisvę. Užkan
džiaudami kaliniai kartais kandžiai pajuo
kauja kai kurių gerbėjų sąskaita, bet tai 
maloni pramoga, ir jie jaučiasi tartum ato
stogautojai paplūdimyje.

Po vakarienės pamažu apmiršta kalbos, 
ir, jei kur šnabždamasi, tai patylomis. Vai
tas guli plačiai atvėręs akis, negalvodamas 
nei apie ateinančią laisvę, nei apie įgytą 
garbę. Jo jaunystės metai, skurdo ir vargo 
lydimi, nesiganė ten, kur pramogos ir iš
dykumas. Jo kūnas brendo, stiprėjo anks
tyvoje kovoje, konspiracijos grūdinamas, 
budrus ir atsargus, kaip to laukinio padaro. 
Neturėjo nei laiko, nei noro, niekad rimtai 
nesvarstė apie priešingą lytį. Kartais tik 
instinkto pagautas, sugniuždytas, ciniškai 
ir grubiai pragulėdavo su moterimi, po to 
su lengvu pasišlykštėjimu išmesdamas iš 
atminties įvykusį faktą. Tačiau snaudžiąs 
jausmas tykojo progos ir, ją radęs, prasi
veržė tokia galia, kuri savo ilgesy ir troš
kime buvo skaudi kaip žaizda, tačiau kartu 
tyra ir nuostabiai švelni, kaip toji pavasa
rio gėlė.

Pažino ją vaikystėje, susibičiuliavo be- 
žaisdami ir nenutolo, jai užsidėjus gimna
zijos kepuraitę, o jam išėjus duonos pelny
tis. Tačiau greit papūtė ir kiti vėjai. Jam 
neslepiant savo naujų pažiūrų, susipykda
vo nejuokais ir dažnai praeidami nematy
davo vienas kito, sukdami galvas į šalį. 
Bet vaikinui tai mažai rūpėjo, nes gilus 
įsitikinimas ir jaunystės entuziazmas kinkė 
jį visur, kur trūko kovotojų, kur reikėjo 
parodyti ryžto ir drąsos. Mažos klaidelės, 
maži neapsižiūrėjimai atkreipė į jį saugu
mo dėmesį, ir tas smogė tinkamiausiu mo
mentu, kada jo sandėlis buvo pilnas atsi
šaukimų, kada pats rašė straipsnį, raginda
mas darbininkus streikuoti.

Laisvės paukštis, patekęs į kamerą be 
vilties tuojau išskristi, iš pradžių uždary
tas tarp kriminalinių recidyvistų, vos neiš
ėjo iš proto. Nedraugiškai sutiktas, į senių 
patyčias Vaitas žodžio neleptelėjo, žiūrėjo 
į visus lyg į sieną, bet naktį, kai nebuvo 
liudininkų, jo akys sriuvo ašaromis, ir jis 
mielai būtų galvą sudaužęs į sieną, jei tik 
būtų galėjęs. Ir tuo metu, kada nuotaika 
buvo kritusi žemiausiai, kartu su jo moti
na aplankė jį ir Nijolė. Jei motina verkš
leno, tai mergaitė rodėsi pilna džiaugsmo 
ir nerūpestingumo, tačiau tai nebuvopik-
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tas egoistinis pasitenkinimas, greičiau tik 
vykęs vaidinimas tikslu jį sustiprinti, pa
guosti. Ji intuityviai parinko pačią geriau
sią priemonę tam pasiekti, apeliuodama į 
jo vyrišką prigimtį. Nesigailėjo patrauk
laus šypsnio, šilto šaukiančio žvilgsnio, flir- 
tingai atmesdama banguojančius plaukus, 
draugišku, giliu tembru kalbindama, lyg 
prisilietimu kutendama. Ir Vaitas, grįžęs į 
kamerą, prisiminė visus kartu išvaikščio
tus takus, žaistus žaidimus, kalbas, ir pa
vydo skausmas suveržė lyg diržu gerklę. 
Su kuo ji draugauja, su kuo ji vaikšto, kas 
traukia jos dėmesį?

Bėgančios dienos tik didino pasiilgimą, 
gilino meilės žaizdą. Net kai jį perkėlė į 
didesnių palengvinimų politinių kalinių ka
merą, Vaitas tai vos pastebėjo. Aplinka ne
teko jam reikšmės. Kiekvienas naujas 
mergaitės apsilankymas tik gilino ryšį. Jis 
valdėsi, stengdamasis neparodyti to virpe
sio, to jausmo, kuris visa galia jį bloškė 
prie jos. Negi aklas buvęs, kaip gi anksčiau 
nepastebėjęs to stebuklingo pasikeitimo, to 
moteriškumo, grakštaus ūgio, gudrumo, 
pradedančio justi visą savo patrauklumą.

Dabar ant narų Vaitas susimąsto, svars
tydamas savo ryšį su Nijole. Iš pat pirmų 
dienų jų santykiai buvo stipresni, negu ga
lima buvo tikėtis iš vaikų. Ir kiti vaikai 
sukinėjosi ten, ir su kitais turėta daugybė 
nuotykių, visi augo krūvoje, bet tikri gau
jos nariai buvo tik jiedu. Jie niekad neap
vylė vienas kito, laikėsi kartu ir kentėjo 
dėl vienas kito nesėkmės. Nebuvo tos mažos 
aukos, kurios nesudėtų kito labui, ir mažos 
širdys, išaugusios neatsižadėjo viena kitos, 
nors ir pasikeitė sąlygos, pakito pažiūros. 
Ji lankė, ji nešė maistą, dovanas, kaip kad 
darydavo vaikystėje, kada dažnai alkanas 
ir sušąlęs šveisdavo mažytės atneštą svies
tainį.

Lietuvos okupavimas, suprantama, įskau
dino ją iki gelmių, padidino neapykantą 
komunizmui, rusams, bet ar neateina gydy
mo periodas, sustabdžius reakcinę jropa- 

gandą? Juk visas kraštas kelsis naujam gy
venimui, išnyks išnaudojimas, nedarbas, 
masių skurdas. Argi jos jaunos akys, karš
ta širdis nepajus to, kad ir rūstaus, teisin
gumo, nepajus praslinkusio tamsumo ir 
prietarų. Argi dabar jis netaps jos moky
tojas ir vadovas, lygindamas pereinamąjį 
kelią. Suprantama, netikėtas smūgis įaud
rino jūrą, bus avarijų, skausmo ir nemalo
numo, bet galų gale ar neaprims vėjai ir 
nepakils burės, nešančios į ateitį.

Su Nijole žengiant į rytojų, nepritruks 
jam jėgų pasitikti bet kurį, kad ir skaudų, 
netikėtumą. Jis, matyt, gimęs po laiminga 
žvaigžde. Pats likimas, ardydamas nusisto
vėjusią tvarką, laimina jo žingsnius, pra
verdamas duris į šviesesnį gyvenimą. Dar 
prieš mėnesį jis buvo paniekintas kalinys, 
batsiuvio vaikas, o ji — valdininko, virši
ninko, duktė. Šiandien jis — aukščiausias 
naujos tvarkos elitas. Kas vakar buvo nie
kas, šiandien yra viskas! Tik to jai nepa
sakysi, neparodysi, įsakymu jos nelaimėsi 
ir žodžiu nepaveiksi. Reikės iš tolo gėrėtis 
ja, kaip tuo gležnuoju rudens pūku, kad 
jos nesužalojus. Reikės budėti greta, šalinti 
pavojus ir kliūtis iš kelio, kad aprimus ji 
be prievartos padėtų galvą ant jo peties.

O Nijole! Mano rankos, mano širdis, 
mano visa esybė šaukiasi tavęs, gyvena ta
vimi, o pasiilgta, o miela, man skirta, ki
taip likimo tu nebūtum pasodinta į tą var
ganą manąjį kampą...

Tamsoje Vaitas sudėjo rankas po galva, 
šypsodamasis gėrėjosi mergaite. Jo veidas 
švito, vis labiau atsipalaidavo aštrūs bruo
žai, pereidami į švelnų, kilnų gėrį. Plačiai 
atviros akys klydo į tolumas, į ateitį. Jis 
leido klestėti svajoms, nebijodamas, kad 
svetima akis įsiverš jo sielon, o naujieji 
kalėjimo viršininkai, gerbdami vis dar sė
dinčius komunistus, nebežibino viršuje lem
pelės, gramzdindami kamerą jaukion tam
son, kurią švelnino nakties dangus, pro 
atvirą langą sodriai gaivindamas orą.
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DAILININKĄ RAULINAITį PRISIMENANT
ANTANAS J. VAIKŠNORAS

Prieš vienerius metus susisiekimo nelaimėje žuvo Vytietis f ii. Vytautas Raulinai- 
tis. Apie velionį, kaip dailininką ir žmogų, mums rašo jo profesijos draugas dail. 
Antanas J. Vaikšnoras.

Norėčiau pradėti šį rašinį, pareikšdamas kaip man sunku sutelkti min
tis ir perduoti tą jausmą, kurį aš jaučiau Raulinaičiui nuo pat pirmo mūsų 
susitikimo. Taip, tai buvo ypatinga artuma, kurios paprastai nesurandi pir
muosiuose susitikimuose. Mane iš karto sužavėjo jo nuolankios ir nuošir
džios reakcijos apie tapybą ir skulptūrą. Tolimesniame mūsų pasikalbėji
me jis iškilo kaip asmuo, kuris tikrai yra įsitraukęs į savo darbą ir menu 
gyvena.

Kuo ilgiau kalbėjomės, tuo daugiau jaučiau jo norą perduoti tiesioginį 
jausmą, liečiantį parodas ir jų didelę reikšmę. Jis man kalbėjo kaip jam 
patiko mano kūryba ir tarė paskatinantį žodį apie mano parodas Čikagoje 
ir Kanadoje. Man tai tikrai buvo nuostabus vakaras, kadangi jo metu teko 
susipažinti su šiuo nuostabiu dailininku. Grįžęs namo, savo žmonai pasa
kiau, kad aš tikrai sutikau žmogų, kuris yra ne tik stiprus dailinin
kas, bet ir turėjo tokio dailininko išvaizdą. Jaučiau, kad jį dar sutiksiu 
daug kartų, kad vėl sutiksiu jį greitai. Norėjau tapti jo draugu, kad galė
čiau jam suteikti stiprinančią paramą, padedančią išlaikyti jo gilų tikėjimą 
menu. Jaučiau, kad ir aš pats, palaikydamas ryšius su juo, galėsiu daug iš 
jo išmokti, pasisemti naujų jėgų.

Laikui bėgant mes susitikdavome įvairiose parodose, vis atnaujindami 
mudviejų draugystę. Aš vis daugiau domėjausi jo darbu. Netrukus Čiur
lionio namuose buvo suruošta jo darbų paroda. Jaučiausi labai pagerbtas ir 
buvau patenkintas, kai jis mane paprašė parašyti šios parodos recenziją. 
Sutikau, tuo norėdamas atskleisti jo meną žmonėms, kurie juo domisi. Savo 
pastabose mėginau būti galimai nuoširdesnis ir tuo pačiu paskatinti daili
ninką. Atsimenu, kad jo pirmi žodžiai, perskaičius recenziją, buvo kad jam 
recenzija labai patikusi ir kad aš jį perdaug išgyręs. Jis kukliai sakėsi nesąs 
toks puikus dailininkas, kaip aš jį įvertindamas pristačiau. Aš jam sakiau, 
kad mano žodžiai buvo nuoširdūs ir teisingi.

Praėjo vieneri metai nuo jo mirties, ir turiu prisipažinti, kad nepripra
tau prie šios didelės sukrečiančios nelaimės. Po tragedijos esu sutikęs p. 
Raulinaitienę ir jai ir jos vaikams išreiškiau užuojautą. Daug paskirų min
čių slenka prieš mano akis. Viena iš jų liečia dail. Raulinaičio skulptūrą, 
ypatingai tą, kuri buvo sukurta po jo paskutiniųjų parodų, įvykusių New 
Yorke ir Clevelande. Joje aš jaučiau jėgą, kurios nebuvau taip stipriai jutęs 
nuo jo pirmosios parodos, kurią man teko recenzuoti. Man buvo malonu 
recenzuoti jo paskutinę parodą Clevelande; prisimenu esu sakęs, kad jo 
skulptūra rodė iškilią kūrėjo asmenybę. Mane labai domino jo nauja metalo 
liejimo technika, kurią jis pagerino ir tai laikė paslaptyje.
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Dabar, rašydamas šiuos žodžius, esu tikras, kad Rauliniaitis istorijos 
puslapiuose liks žmogus, įdėjęs didelį įnašą skulptūros srityje. Laikui bė
gant mes įvertinsime jo meno didumą bei gilumą. Mūsų pagarba jo menui 
vis didės. Žinau kad yra daromos pastangos pastatyti jam amžiną paminklą, 
išleidžiant jo visus meno darbus. Nekantriai lauksiu dienos, kai galėsiu įsi
gyti šį leidinį, kurį namuose pagarbiai laikysiu.

Skulptorius Vytautas Ruulinaitis darbe. nuotr. V. Maželio
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JAUNIMAS IR HALIUCINACINIAI BEI 
PAVOJINGI VAISTAI

Fil. ps Danguolė Markutė - Bielskienė

Naujoji pokarinė karta, išaugusi pačiame moderniosios technikos pažan
gume ir gerbūvio metais, neturėjo progos pažinti bado, skurdo ir vargo. 
Dėka to susidarė ir jos naujas požiūris į gyvenimą, į kurį jie žiūri kitaip, 
kaip kad tėvai žiūrėjo. Jaunimui atrodo, kad paprastai vyresniosios kartos 
gyvenimo būdas yra pagrįstas materializmu, kur turtas laikomas vieninteliu 
gyvenimo užtikrinimu. Tai, jaunosios kartos išmanymu, riboja gyvenimą ir 
ugdo kraštutinumus.

Modernioji technologija pagreitimo progresą, tuo pačiu ir dabartinio 
gyvenimo pulsą. Viskas lekia pirmyn, žmonės neturi laiko vienas kitam. Tė
vai vis mažiau laiko praleidžia su savo vaikais. Jaunimas, išaugęs tokiose 
s31ygose, yra linkęs savarankiškai galvoti, filosofuoti. Jis pradeda abejoti 
senomis dogmomis, ir mėgina atrasti ką nors naujo, ieško giliau kaip siekti 
materializmą ir mechanizaciją.

Šitokioj neramioj generacijoj atsirado hipiai (hippies). Jų filosofija 
sudomino dabartinį jaunimą. Hipiai skelbia, kad žmonės atmestų pasauli
nius turtus ir atrastų gamtos grožį bei žmogaus gėrį. Tas, pagal juos, leng
viausiai pasiekiama per meditacijas ir haliucinacijos vaistus. Šių vaistų dėka 
žmogus persikelia į ketvirtą dimensiją, kurioje jis išsilaisvina iš savo sąmo
ningų ir pasąmoningų įsitikinimų bei varžtų ir pradeda įvertinti tikrą grožį 
bei gėrį.

Tokie “idealistiški” siekimai, lengvai galvojančius pritraukia prie haliu
cinacijos vaistų vartojimo. Dar kitus privilioja pačios visuomenės sukurti 
spąstai. Šios kartos jaunimas yra užaugęs vaistų mėgstančioje visuomenėje. 
Beveik visi žmonės naudoja kokius nors vaistus. Vaistai reklamuojami per 
spaudą, radiją ir televiziją, parduodami beveik visose krautuvėse. Pačio jau
nuolio šeimoje bent vienas šeimos narys apsčiai vartoja vaistus. Jis gali na
muose atsidaryti medicinos reikmenų spintelę ir joje rasti įvairiausių vais
tų: nervams apraminti, svoriui numesti, nuo nemigos, skausmui numalšinti 
ir kitų. Išdykaudamas su draugais ar iš smalsumo jis gali lengvai šiuos vais
tus praktiškai išbandyti ir stebėti, kokius reiškinius jie sukels. Taip pamažu 
gali priprasti prie jų vartojimo.

Mokslas yra įrodęs, kad įvairus haliucinacijas sukeliantieji vaistai yra 
kenksmingi žmogaus organizmui, žaloja jo protą ir dvasią. Tokių vaistų var
tojimas gali atnešti daug žalos ne tik jų vartotojams, bet ir jų įpėdiniams 
— atsiliepti vaikuose. Taigi savo “filosofijai” įgyvendinti reiktų paieškoti 
ne haliucinacijas sukeliančių vaistų, bet kitokių būdų.

Pavojingieji chemikalai bei vaistai, kuriuos dabar nemažas skaičius jau
nuolių vartoja, yra: 1) narkotikai, 2) marijuana, 3) barbitūratai, 4) amphe- 
taminai, 5) haliucinacijų vaistai.
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Marijuana.
Marijuana, dažnai angliškai vadinama pot, tea, grass ir kitų vai<_ 

randasi žieduose ir lapuose augalo, vadinamo Cannabis sativa, kuris auga 
beveik kiekviename pasaulio krašte. Sudžiovinti žiedai ir lapai, norint gauti 
reikiamą veikimą, paprastai susukami į cigaretę ir rūkomi. Tokios cigaretės 
vadinamos reefers, weeds ir kt. Marijuana, rūkoriui laikinai sukelia visa
pusiško pasitenkinimo jausmą (uforiją). Vartotojas jaučiasi linksmas, drau
giškas ir įdomus draugijoje. Todėl marijuana dažniausia rūkoma draugų 
grupelėse. Šios cigaretės ir jų efektai daugiausia vylioja jaunimą. Per mari- 
juaną žmogus įsitraukia į dirbtinai pagražintą savo jausmų pasaulį; paaš
trėja jo girdėjimas, regėjimas, juslumas. Jis palieka realų gyvenimą, kuris 
gal jam atrodė negražus ir neteisus. Taip jis išsilaisvina iš savo vidujinės 
baimės, abejonių, nepasitikėjimo ir iš savo pareigų bei atsakomybių. Tačiau 
šis pabėgimas yra tik laikinas ir apgaulingas; po to seka dar didesnis nusi
vylimas.

Marijuana nesukelia didesnio pavojaus sveikatai, bet jos įtakoje žmo
gus gali atsirasti pavojingoje būklėje, nes ji sumažina atmintį, tikrosios 
būklės įvertinimą, susilpnina logišką galvojimą, pajėgumą daryti atsakingus 
sprendimus. Marijuanos įtakoj žmogus praranda iniciatyvą, negali atskirti 
distancijos bei supančių objektų atstumo. Tokiam net pavojinga pereiti sker
sai judančią gatvę. Marijuanos vartotojai pasidaro nervuotesni, agresyvesni 
ir greitai metasi į kovą už savo įsitikinimus. Nors marijuaną rūkantieji išo- 
riai atrodo normalūs, tačiau jie yra ir gali būti sau ir kitiems pavojingi, nes 
jų logika susilpninta, neatpažįsta pavojaus ir lengvai gali būti įkalbami.

Asmenims, kurie dažnai vartoja marijuaną, gali išsivystyti anemija, 
plaučių suerzinimas ir kitokios ligos bei sutrikimai.

Nėra pastebėta koks nors fizinis pripratimas prie marijuanos, bet yra 
įrodytas stiprus psichologinis ir emocinis prisirišimas. Jos vartotojai vėliau 
eina prie stipresnių vaistų, kaip narkotikų, arba haliucinacijas sukeliančių 
chemikalų. Yra nustatyta, kad 90 procentų marijuanos vartotojų vėliau pra
deda vartoti pavojingus haliucinacijų vaistus.
Barbitūratai

Barbitūratai, kitaip dar vadinami red devils, yellow jacket, blue velvet 
ir kt. yra daugiausia sintetiniu būdu pagaminti vaistai, medicinoje naudo
jami nervų sistemai apmarinti. Šie vaistai nuramina nervus, pagreitina 
miegą, palengvina epilepsijos ataką ir pan. Barbitūratai suteikia žmogui lai
kiną ramybės ir saugumo jausmą. Didesnėse dozėse vartojami šie vaistai 
sutrukdo žmogaus fizinę ir protinę koordinaciją ir sumažina pajėgumą da
ryti atsakingus sprendimus. Tačiau didelėse dozėse panaudoti, kartu su al
koholiu, sutrukdo žmogaus kvėpavimą bei širdies veikimą ir žmogus miršta.

Prie barbitūratų greitai fiziniai ir psichologiniai priprantama. Nuolatinis 
vartotojas, negaudamas jų, pergyvena kūno skausmus, muskulų drebėjimą 
bei konvulsijas. Pas chroniškus vaistų naudotojus atsiranda taip vadinama 
vaistų tolerancija. Tada vaistų dozė su laiku vis turi būti padidinta, kad 
sudarytų tą patį efektą, kokį žmogus turėjo pradžioje, imdamas mažesnį 
kiekį.
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Amphetaminai
Amphetaminai, populiariai dar vadinami co-pilots, dexies, bennies, pep 

pills ir kt., yra sintetiniu būdu pagaminti vaistai. Jie stimuliuoja žmogaus 
centrinę nervų sistemą. Medicinoje šie vaistai naudojami pakelti kraujo 
spaudimą, numesti svorį, pakelti energiją. Be to, amphetaminai pakelia nuo
taiką, duoda daug energijos, sukelia saugumo ir stiprybės jausmą ir suma
žina nuovargį bei miegą. Didesnis jų kiekis iššaukia kūno drebulį, paken
kia širdžiai ir net smegenims. Tas gali įvykti nuo pačių vaistų ar ypatingai 
didelio nuovargio, gaunamo juos vartojant. Kaip jau minėjau, šie vaistai 
duoda tiek energijos, kad žmogus, dažnai juos vartodamas, nemiega ištiso
mis paromis ir labai išvargina visą organizmą.

Paėmę didesnį kiekį vieni pasidaro labai nervuoti, kitus apima panika, 
dar kitiems atsiranda haliucinacijos. Tos haliucinacijos gali tęstis mėne
siais, gali pranykti ir staiga savaime vėl atsirasti ir iš naujo kartotis.

Galima atpažinti amphetaminų vartotojus iš jų kovingumo, nervuotu- 
mo, gausaus kalbėjimo, didelio prakaitavimo ir akių lėlyčių padidėjimo.

Psichologiškai galime prie šių vaistų priprasti, bet fizinis pripratimas 
nėra įmanomas.

Šis vaistas įleidžiamoj į kūną formoje yra vadinamas methamphetamine 
formoje, kuris dar pravardžiuojamas speed, crystals ir kt. Efektas yra toks 
pat, tik stipriau ir greičiau pasireiškia.
LSD (Lysergic Acid Dilthylmede)

LSD buvo atrastas Šveicarijoje ir gaunamas iš grybo Fungus, kuris 
auga ant rugių varpų. Pradžioje LSD buvo naudojamas protinių ligų tyri
mams. Iki šiol dar nepaaiškėjo, ar šis vaistas turi kurią nors medicinišką 
gydomąją naudą. Šiuo metu jo nelegaliu būdu pagaminama dideli kiekiai ir 
juodojoj rinkoj parduodama.

LSD prarytas, įkvėptas, ar įleistas į kūną sukelia įvairius efektus: ha
liucinacijas, distancijų bei formų iškraipymus; nenormaliai sustiprina jus
lumą, girdėjimą, uoslę. Pavyzdžiui, LSD įtakoje taip sustiprėja tam tikro 
objekto spalvos, garsai, aromatas ar kt., kad jo vartotojui tuo metu nebe
egzistuoja aplinka ir jo visas dėmesys pagautas tik to vieno reiškinio. LSD 
dažnai sukelia impulsinį kovingumą, norą savižudybės, ar net psichozę, kuri 
gali tęstis net kelis metus. Tas gali įvykti net nuo pirmos dozės. Iš anksto 
negalima atspėti LSD poveikį, nes jis nepareina nuo dozės kiekio. LSD efek
tas vis keičiasi su nauju kiekiu ir su nauju vartotoju. Net ir nuolatinis var
totojas negali atspėti kokį efektą sukels viena, ar kita dozė.

Žmogus LSD įtakoje gali turėti labai malonią arba baisiai bauginančią 
iliuziją, kurių iš anksto negali numatyti. Haliucinacijos tęsiasi be priežiūros 
maždaug 12-18 vai., o kartais ir kelias dienas. Tas tik dalinai priklauso nuo 
dozės kiekio. Tyrimai parodo, kad 10 procentų būna nemalonių haliucinaci
jų, ir jos būna tokios baisios, kad atsigauti nuo jų užtrunka net iki kelių die
nų. Baisios haliucinacijos gali būti nutrauktos chlorpromazine injekcija. 
Bet jos gali vėl pasikartoti, nutraukti ir vėl atsirasti net už kelių mėnesių.

LSD sukelia aukštą kraujo spaudimą, pagreitintą širdies plakimą, pa
didėjimą cukraus kiekio kraujuje, kūno drebėjimą, prakaitavimą, akių lėly
čių išsiplėtimą, kad net reikia saulės akinių vakare. Be to, šie nuodai susilp
nina naudotojo orientaciją, suvaržo judesius ir susilpnina galvojimą.
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LSD vartotojai malonių haliucinacijų metu kuriam laikui nusikratė nuo 
juos varžančių bendruomeninio gyvenimo tasyklių ir tradicijų, išsivaduoja 
nuo vidujinių baimių ir abejonių, pradeda geriau pažinti save, pamato tikrą 
Aš. Be to, vaistų poveikyje pradeda suprasti kitą žmogų — savo brolį, pa
mato jo vertę ir kilnumą.

Deja, įrodyta, kad LSD sukelia žmogaus chromozomuose fizinį pasikei
timą, panašiai kaip radijacija. Tas gali pereiti į leukemiją, arba gali gimti 
vartotojams nenormalūs vaikai.

LSD dažniausia vartoja emociniai nesubrendę jauni asmenys, sekdami 
savo draugus, arba norėdami pabėgti nuo realybės, nuo įsipareigojimų ir 
atsakomybės ir pasinerti į iliuzinį gėrio ir grožio pasaulį.

Kiti haliucinacijos vaistai, kurie panašūs į LSD yra: mescaline (gauna
mas iš kaktuso Peyote), psilocybin (randamas tam tikruose grybuose, ku
rie auga pietų Mexikoj) ir DMT, dimethyltryptamine (gaunamas iš įvairių 
augalų).

STP yra sintetiniai pagamintas haliucinacijos vaistas, panašus į LSD. 
STP yra dar pavojingesnis kaip LSD, nes nuo iššauktų baisių haliucinacijų, 
nėra jokių vaistų naudotoją nuraminti.
Įkvėpiamieji Vaistai

Įkvėpiamieji vaistai, kurie sukelia silpnas haliucinacijas gali būti laisvai 
visose krautuvėse. Jie yra kasdieniniai namuose naudojami produktai, pav., 
įvairūs klijai, žibintuvo žibalas, valymo priemonės, acetonas, benzinas, are- 
asolio gazajs (frezon 12) ir 1.1. Daugiausia tokius chemikalus naudoja jauni 
vaikai tarp 10 ir 12 m. amžiaus. Įkvėpus šiuos chemikalus naudotojas jau
čiasi kaip girtas, o kiti turi silpnas haliucinacijas. Dažnai naudojami šie che
mikalai gali iššaukti konvulsijas, sąmonės netekimą, ir net amžiną smegenų 
sužalojimą. Prie šių chemikalų atsiranda fizinis pripratimas. Galima atpa
žinti jaunuolį, kuris yra įkvėpęs šiuos chemikalus, nes jo burnos kvapas 
atsiduoda naudotais produktais, Jo elgesys ir judesys pasidaro ne kordinuo- 
tas žargonas.

Kaip matome, aukščiau minėtus vaistus vartojant be gydytojo priežiū
ros, pasekmės yra nepageidaujamos. Tačiau jų nelegalaus naudojimo tas 
nesustabdo, atvirkščiai, vartotojų skaičius vis didėja, ypač jaunimo tarpe. 
Vartotojų filosofija paprasta: Jie teigia, kad kiekvienas individas yra atsa
kingas tik sau, ir stimuliuojančių vaistų naudojimo rizika laiko savo asme
nišku reikalu. Tačiau jie nesupranta, ar nenori suprasti, kad tuo savo elge
siu, jie žaloja tautos tiek dvasinį, tiek fizinį sveikatingumą.

Fil. ps. Danguolė Markutė - Bielskienė yra farmacininkė, 1965 m. bai
gusi Illinois Universiteto Farmacijos mokyklą.

JLIAi'J .'C J 
NA C C . INE 
M. MAŽ71DO 
BIL. <OTtKA
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AKADEMINĖ SKAUTIJA IR SKAUTIŠKUMAS 

t.n. DANUTĖ TUMINAITĖ
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Lietuvių studentijos dalis, kuri patenka į akademikų skautų,-čių eiles, 
į mūsų tarpą dažniausia ateina per draugoves, kuriose yra išbuvę, t.y. skau- 
tavę ilgesnį ar trumpesnį laiką. Taigi skautystę pripažįstame savo gyveni
mo vadove. Bet ar to užtenka? Pripažinimo maža: Reikia ir darbų, tiksliau 
reikia tą idėją nuolat maitinti, kad ji neužgęstų, augtų, klestėtų ir labiau 
šviestų.

Mūsų skautystė remiasi religiniais ir tautiniais principais. -Šių dviejų 
dalykų nereikia nė diskutuoti, nes jie labai aiškūs ir mes juos nešiojamės 
savo širdyse. Bet skautybė yra jau tiek asmeniškas reikalas, kad ją galime 
ir turime vis daugiau aiškintis, apie ją nuolat kalbėti, diskutuoti.

Pirmiausia tenka nustatyti jos vietą mūsų gyvenime. Tai padaryti ga
lime kiekvienas.

Beveik visi akademinės skautijos nariai yra skautavę nuo mažų dienų. 
Tik įstoję į draugoves ir skiltis mes buvome supažindinti su skautiškąja 
ideologija. Sueigose buvo nurodomi būdai kaip tai praktiškai įgyvendinti. 
Mums tada didelė naujiena buvo sueigos, iškylos, mėlyna paukštyčių uni
forma. Tuo metu visa tai labai daug reiškė. Tačiau ir tada gyvenimo laik
rodis nesustojo. Atėjo diena, kada gavome geltonus kaklaraiščius — tapo
me skautėmis, skautais. Kaip išdidžiai jautėmės jais tapę, žinodami, kad 
esame vienas Baden Powellio idėjos grūdelis.

Tačiau laikas greitai slenka ir nepajunti, kai sulauki dienos, kurią turi 
pasverti savo meilę skautybei; pereini paskutinį bandymą ir pasižadi 
“Brangindama savo garbę tarnauti Dievui, Tėvynei, padėti artimui, būti 
pavyzdžiu jaunesniom skautėm ir visą gyvenimą palaikyti ryšius su Lie
tuvių skautų sąjunga”.

Tai didelis pasižadėjimas, kurio negali greitai pamiršti.
Nemažiau nepamirštamas ir akademikės skautės (tikrosios narės) pasi

žadėjimas, lyg kokia priesaika: Vėl pasižadama tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui, branginti draugovės spalvas ir tradicijas, palaikyti ryšius su 
skaučių organizacija.

Tie žodžiai apie ryšius ne bereikalo pasižadėjime įrašyti — gyvenime 
jie vis menkėja taip greitai, kad mūsų skautų ir skaučių eilės greitai lieka 
be vadų — vadovių. Tiesa, vyresnio amžiaus vadovų dar yra, bet jie jau 
pavargę, jų pastangos nebeduoda reikiamų vaisių. Ir kas atsitiks, kai tie 
darbštieji broliai ir sesės, aukodami paskutines Savo jėgas, nebegalės jau
nesniems padėti? Pasėta sėkla sudžius ir su ja sunyks mūsų miela skautys
tė, o drauge žus ir lietuviška dvasia. Skautybė juk jungia jaunimą, nes ji 
yra jaunimo organizacija, tačiau mums reikia ir jaunųjų vadovų. O kas gi 
galės jais būti, jeigu ne mokslus einantieji, jeigu ne studentija?
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Šis klausimas labai jautrus ir kiekvienas — kiekviena turime jį rimtai pažvelgti. Visi drauge, ranka rankon susikibę junkimės į vadovavimo darbą. Tada skautybė atgims, kai jaunųjų vadovų susilauks. Tada ir sueigos bus patrauklesnės, savesnės, įdomesnės; tada jaunieji skautai — skautės nuo jų nesišalins, nemėgins išsisukinėti — mielai į skautiškąjį darbą jungsis. Atgims skautiškoji mokykla, o su ja ir lietuviška dvasia.Jaunųjų vadovų,-ių įsiliejimas į skautiškąsias eiles labai pakeltų mūsų jaunųjų skautiškas bei lietuviškas nuotaikas ir prisidėtų prie mūsų skauty- bės atgimimo, lietuvybės stiprinimo išeivijoje. Ar ne laikas tai suprasti mums, kurie turėsime perimti ne tik mūsų organizacijų vadovavimą, bet ir atsakomybę už lietuvybės išeivijoje išlikimą?
1

Skautiškas diskusiją ratelis LSS Brolijos ir Seserijos sąskrydyje.
nuotr. V. Bacevičiaus.
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LINDĖS - DOBILO STOVYKLA

Senj. A. LAPŠYS
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Nežiūrint įvairių įrodymų, kad Kalifornija greitu laiku nugrims į jūrą, 
Los Angeles skautai akademikai š.m. pirmą liepos savaitę suruošė stovyklą 
Los Padres National Forest, Plaskett Creek stovyklavietėje, kur Santa Lu
cia kalnai amžinoj dvikovoj sutinka Ramųjį vandenyną.

Stovyklavietė buvo įrengta lygumoj, tarp kalnų ir vandenyno. Kur tik 
akis krinta, susiduria arba su plačiu ir atviru vandenynu, įvairia kalifor- 
niška augmenija apžėlusiais šlaitais, arba su auksinės spalvos kalnais. Ryt
mečiais jūrą gaubia migla — begaliniai debesys iki pačio horizonto. Žiūro
vui susidaro įspūdis, kad kaž kokiu neišaiškinamu būdu Olimpas pateko į 
kitą kalnyną ir kartu su senovės graikų dievais iš savo žmonėm nepasiekia
mos būstinės stebi pasaulį. Aitri saulė spindi, ir nuo kalno horizontan žvel
giant balta, balta...

Rytmetį, kalnų ir įkopiamų kalniukų šešėly, po trumpos ir gan vėsokos 
nakties, stovyklautojai po truputį akis krapšto. Štai ar brolis ar sesė (daž
niausia sesė) traukiami su miegmaišiu iš palapinės — klyksmai ir apsnūdę 
pasipriešinimai ir kažkur mergaičių stovyklos rajone aštrus švilpuko spie
gimas... Komendantas ar pastovyklio vadovas (ė) pareigingai budina savo 
prižiūrėtinius.

Po budinimų ir sustingusių akademiškų kaulų išjudinimo, išsirikiavusi 
stovykla pradeda savo rytmetinę kelionę į vėliavų kalną. Pakeliui suskam
ba daina (su giliu alsavimu ir išjudintų plaučių atsikosijimų refrenu). 
Ranka į ranką, vieni kitiems padėdami, sesės ir broliai pasiekia viršukalnį. 
Ant kalno šilta — saulutė maloniai šildo, vaizdų įtakoje nuotaikos pragie
drėja ir Lietuvos himno gaida Kalifornijos slėniais nuaidi... Stovykla, 
lydima dainos ir atnaujintos skautiškos dvasios, leidžiasi nuo kalno, beveik 
tekina, į pusryčius.

Papusryčiavus, anot programos, vyksta visi į pajūrį (buvo galima at
skirti pilno laiko stovyklautojus jų ypatingai įdegusia, iki rudumo, oda ir 
besilupančiom nosim). Prie vandens, šlaitų apsuptoj įlankoj, jau ryto mig
los pradeda prasiskleisti ir lengvas rūkas, užsistovėjęs, minkština akmenų 
ir uolų aštrius siluetus. Bangos ūžia, „sandpiper“ paukščiai bėginėja smė
liu, ir nuostabus ramumas persunkia visatą.. . Pamainom vyksta sportas 
ir laisvos diskusijos. Vieni užsiėmę vien sportu, kiti vien diskusijom, o tre
čias frontas mąstymais. Toj pakrantėj, kurią tų vietovių nuolatiniai gyven
tojai vadina Dievo kraštu, galima, įtakoj hipnoziškai raminančios gamtos, 
pamiršti ir rūpesčius ir laiko sąvoką — nuslinkti introspekcijon bei savo- 
tiškon nirvanon.

Savaitės bėgyje buvo išvykų į San Simeon (Hearst pilį) ir į Big Sur, 
kur gamtovaizdžiai yra ypatingai būdingi Kalifornijos pakrantei ir auga 
gal dažniausiai visame pasauly fotografuojamas medis.
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Vakarais — vėliavų nuleidimas. Begiedant „Marija, Marija“ rausvo 
dangaus skliautuose, saulutė — raudonas kraujo lašas — lėtai, kartu su tri
spalve ir Old Glory, leidosi jūron nakvynei. Ir vėl daina, besileidžiant sto- 
vyklavietėn ir laužui. Savaitės būryje, nes tik apie dvidešimt stovyklauto
jų pilną laiką stovyklavo, laužai buvo naudojami daugiau naujom dainom 
išmokti ir senom dainom atsiminti. “Senieji vilkai”, protestuodami kad jie 
ne seni, nors ir jau matosi šen ten žilas plaukas (atseit geras gyvenimas), 
laužuose pravedė dainas ir akademiškas tradicijas puoselėjo. Po oficialaus 
akademiško laužo, energingi ir įsidainavę stovyklautojai tęsdavo ex 
promptu laužą iki nenustatytos ryto valandos (pusryčių metu būdavo ga
lima rasti dar berūkančius nuodėgulius).

Liepos ketvirtos išvakarėse stovyklos veidas pradėjo keistis. Savait
galiniai stovyklautojai ir svečiai karavanais garmėjo į stovyklą. Iki šiol 
idiliško poilsio ir susikaupimo stovykla tapo suvažiavimiško kermošiaus 
judesio centru. Palapinių statymas, mašinų trafiko bei pastatymo vietų 
problemų sprendimas ir senų pažinčių atnaujinimo šnekučiavimai aidėjo 
ramiam pajūrio ore. Lietuviai atsikraustė.

—“O kur dabar gyveni? Ar Čikagoj, ar jau apsigyvenai Los Angelėj?”
—“.Ką Tu čia veiki? Atvykai iš Toronto?!”
—“Matyta, širdelė, esi. Ar tai buvo Čikagoj, Clevelande, New Yorke, 
ar Bostone?”
—“Ir Tu kariuomenėj? — Kada vyksti į Vietnamą?”
“—Kai aš buvau I Corps..
“—Dirbu prie ginklavimo...”
“—Ar buvai šeštadienio baliuke?”
“—Kitą savaitę paleis iš kariuomenės...”
“—Faktinai, jie nei nežino, kad aš “off base”.”
Labai daug kariškių stovykloj lankėsi; beveik vyras iki vyro buvo lei

tenantai, su viena kapitono išimtim. Ateina visiem laikas...
Iš viso susirinko savaitgaliui apytiksliai šimtas žmonių. Diskusijų bū

reliai padidėjo, palapinių siūlės turėjo pasitempti atvykusius kūnus sutal
pinti — aplamai, stovyklos gyvenimas įgavo pagreitintą tempą. Vietovės 
žinovai pradėjo ekskursijas į “Nepenthe Inn’ ir paplūdimyje pasirodė naro 
guminis kostiumas bei “surfboards”.

Dviem, sėkmingai apginusiem temas, junjoram buvo įteiktos spalvos 
stovyklose tradicinėse naktinėse apeigose.

Laužai pagyvėjo, pasirodymų padaugėjo, buvo vaidinami “polack” 
anekdotai, girdėjosi šnekos, juokų klegesys, ir “Atsimeni, kai mes linksmai 
stovyklavom” sklido ypatingai žvaigždėto dangaus tylumoj.

Vienas iš pagrindinių Lindės - Dobilo teigimų yra, kad žmogus nuolatos 
blaškosi tarp dangaus ir žemės, tarp gėrio ir blogio, tarp viduramžių aske
tizmo ir renesanso pomėgių ieškojimo. Jis teigė, kad pilnutinis žmogus yra 
tas, kuris suranda žemę mylinčių ir į dangų besiveržiančių jausmų ir po
lėkių sintezę. Vadovaujantis tomis mintimis, stovykloje buvo bandoma at
rasti darną tarp pramogos ir žmogų ugdančių mąstymų, susikaupimo, bei 
rimto darbo. Buvo diskutuojamos esminės problemos, liečiančios mūsų, 
kaip akademikų, veiklą ir veiksmų kryptis. Nebuvo pamiršta ir grožinės 
literatūros plotmė — vėliavos nuleidimo bei laužo metu buvo skaitomi vie
no korporanto poezijos kūriniai.
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Stovyklos pradžioj, kaip normaliai būna, anglų kalbos klegesiai buvo 
gan aiškiai ir dažnai girdimi, tačiau laikui Degant, stovyklinėj lietuviškoj 
nuotaikoj, palengva pradėjo viršyt lietuviškos kalbos minkštesnį tonai.

Po ilgo ir, kaip visada, labiausiai atmintino paskutinio laužo, stovy
klautojai, tęsė laužą iki aušros. Dainavo, tautinius šokius šoko, naktipie- 
tavo ir, vėl prie laužo grįžę, dainas tyliai susimąstę dainavo. Naktį sklido 
meliodijos. Atsilankė netoli stovyklaujantieji amerikiečiai, kuriuos skau
tiškoj dvasioj sutiko mūsų naktibaldos.

Kalifornijos stovyklose, daugiau negu kitose, randasi nesuvaržyta iš
sireiškimo dvasia — spontaniškumas. Tai buvo galima pastebėti įvairioj 
aprangoj, svečių gausume ir nuolatiniam žmonių santykiavime ar tai dis
kusijose, sporte ar pokštų iškrėtinėjime. Iš pagrindinių pokštų (be kasme
tinių palapinių nuleidinėjimų trečią ar ketvirtą valandą ryto) buvo prie 
palapinių iškasti vandens spąstai ir net sportinė mašinėlė atsirado vieną 
rytą ant pusryčių stalo. Visi gan gerai susigyveno ir, tarp dar nepažįstamų, 
buvo užmegsti broliški arba (sesių atžvilgiu) kitokie ryšiai, kurie, remian
tis visais ženklais, vargiai greit išnyks...

Sekmadienio rytą buvo nukeliauta į Karmelitų — atsiskyrėlių vienuo
lyną išklausyti giedotinių šv. Mišių. Po Mišių vienuoliai aprodė vienuolyną 
ir paaiškino jų ordino tikslus bei apeigas. Vieta tokia graži ir ramumas 
toks maloniai viliojantis, kad nesunku buvo suprasti, kaip žmonės gali ten 
visą savo gyvenimą praleisti.

Grįžus prasidėjo nemalonus stovyklavietės išardymo darbas. Likusieji 
darbams užtęsė palapinių griovimą ir supakavimą, kad galėtų dar truputį 
ilgiau pasilikti toj malonioj ir prisiminimų kupinoj vietovėj. Paskutinė ma
šina apie ketvirtą po pietų išriedėjo Los Angelėn.
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“Štai aš turiu kepurę ..Miško broliai 5-kių mylių žygyje.
nuotr. A. Rugieniaus
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PIRMININKŲ DŽIAUGSMAI IR VARGAI

Rudeniui ateinant baigiasi ne vieno ASD, Korp! Vytis bei F.S.S. pir
mininko kadencija. Prie galo eina ir didžiųjų Centro valdybos vadovų vieš
patavimo metas. Dėlto šiame Mūsų Vyčio numeryje pakvietėm tris centro 
valdybos pirmininkus, bei visus skyrių pirmininkus pasidalinti savo links
mybėmis ir vargais, pasitaikiusiais jų pirmininkavimo laikotarpyje. Visiems 
Korp! Vytis, ASD ir FSS skyrių pirmininkams buvo išsiuntinėta anketa su 
iš anksto paruoštais klausimais, į kuriuos leista laisvai atsakyti. Nuomonės 
tų vadovų, kurie atsakė, spausdiname. Išvadas pasidarykite patys.

RK
Senj. Algis Karalius, Korp! Vytis Centro Valdybos pirmininkas

—Per paskutinius trejus metus bendra Korp! Vytis veikla kaip ir ne
egzistuoja. Be abejo, įvairiose JAV vietovėse vyksta sueigos, junjorai stoja 
į korporacijos eiles, skyriai auga, tačiau nėra noro, ir, matyt, reikalo pra
nešti Centro valdybai apie veiklą, pristatyti narių sąrašus, prisiųsti nario 
mokestį ir t.t.

Taip pat per tuos paskutinius trejus metus Korp! centro valdyba ne
pasižymėjo savo administraciniais gabumais ar tinkamu vadovavimu. Ir 
jeigu yra reikalo ieškoti atsakovo už neveikimą, jo reiktų ieškoti Los An
geles, kur yra Korp! Vytis centro valdyba.

Prašyčiau, kad tie Korp! Vytis skyrių pirmininkai, kurie skaito “Mūsų 
Vytį”, pristatytų Centro valdybai su narių sąrašais ir atitinkamomis sąskai
tomis, kad naujoji valdyba gautų stiprybės, žinodama, kad kai kuriose vie
tose dar yra narių.
T.n. Marija Naujokaitytė, Akademikių skaučių draugovės centro valdybos 
pirmininkė:

—Didžiausią įspūdį akademikių skaučių veikloje man paliko stovyklos 
bei suvažiavimai. Tai pajusti nereikia būti centro valdyboje. Visiems smagu 
susitikti, susipažinti, pabendrauti, nors negaliu pasakyti kad tas padėjo pa
laikyti ryšius tarp ASD centro valdybos ir skyrių. Nežinau, ar mes iš viso 
tingime laiškus rašyti, ar darosi sunkiau lietuviškai mintis išreikšti, ar esa
me perdaug paskendę biurokratijoje? Laiškai, pranešimai būna siuntinėja
mi skyriams, ir, jei skyriai į juos reaguoja, tai centro valdybai tikrai ne
praneša. Po kiek laiko pradedi jausti kad yra beviltiška laiškus rašyti ir 
rašyti, negaunant atsakymų. Pareigingų ryšių stoka, atrodo, ir yra mūsų 
pagrindinė problema.

Aš jaučiu, kad mano valdybos narės pradėjo kadenciją aktyviai ir no
riai. Dabar viena atsisakė, o kitos užimtos kitais reikalais. Darbas be atgar
sio niekam nėra malonus. Norėčiau išgirsti iš skyrių, kokios jų nuomonės 
ryšių palaikymo reikalais.
SKYRIŲ PIRMININKŲ PASISAKYMAI
Kurią veiklos dalį Jūsų pirmininkavimo laikotarpyje skaitote daugiausia 
pasisekusia?

Fil. Stepas Matas (Klevelando Korp! Vytis skyrius) — Pravedimas 
kultūrinio pobūdžio viešų ir neviešų parengimų.

T.n. Stefa Gedgaudienė (Klevelando A.S.D. skyrius)—A.S.S. skyriaus 
persiformavimą į ASD Šatrijos Raganos Draugovę ir Korp! Vytis. Gi
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Fil. Petras Molis (Worcesterio A.S.S. skyrius)— Diskusinės temos su
eigų metu. Metinė šventė. Iškylos į įvairias vietas.

Fil. Zigmas Viskanta (Los Angeles F.S.S. skyrius) — Esame turėję ke
letą pusiau viešų paskaitų, pašnekesių, kurie netikėtai sutraukė didžiumą 
L.A., A.S.S. narių ir taip pat didelį skaičių svečių.

Fil. Rimantas Dirvenis (Čikagos F.S.S. skyrius) — Į veiklos rėmus per 
sueigas, bei viešus parengimus įtraukėme aktualias bei kontroversines te
mas, tuo sukeldami didesnį susidomėjimą narių tarpe ir pajėgdami įtraukti 
į aktyviųjų eiles didesnį skaičių narių, ypač iš jaunimo tarpo.
Kokie didesni veiklos nepasisekimai pasireiškė Jūsų skyriuje?

Fil. S. Matas — Per mažas skaičius kandidatų kurie įstojo į Korp! 
Vytis.

T.n. S. Gedgaudienė —
—Pradėjus veiklą visai iš pradžių, naujų narių klausimas. Dabar jau 

žymiai geresnė būklė.
Fil. P. Molis —

—Veikla gera: viena blogybė, kad daug narių gyvena toliau ar tęsia 
studijas kitur ir reguliariai negalima dažniau susirinkti visiems.
Fil. Zigmas Viskanta —

—Nepajėgumas įtraukti į aktyvią veiklą ir ypač darbą daugiau sky
riaus narių.
Fil. Rimantas Dirvonis —

—Nors ir esame padarę žymią pažangą, bet turėtume turėti dar glau
desnius ryšius ir produktyvesnę bendrą veiklą su vietiniais Korp! Vytis ir 
A.S.D. skyriais.
Kaip Jūs vertinate savo narių laikyseną skyriaus atžvilgiu?
fil. S. Matas — Labai gerai.
T.n. S. Gedgaudienė — Labai pozityviai. Yra tikra galimybė normaliai veik
lai artimoje ateityje.
Fil. P. Molis — Labai gera, ir visi dirba kartu ir nuoširdžiai.
Fil. Z. Viskanta — Aktyvesni nariai dirba centro valdyboj ir skautų viene
tuose ir neturi laiko F.S.S. Likusieji lanko maždaug pusę sueigų ir kitų pa
rengimų.
Fil. R. Dirvonis — Aktyviųjų narių laikysena labai pozityvi. Valdyba yra 
dėkinga jiems už programos rėmimą, kooperaciją bei prisidėjimą prie veik
los įgyvendinimo.
Kokie yra Jūsų skyriuje santykiai tarp ASD, Korp! Vytis ir F.S.S. narių?
Fil. S. Matas — Labai geri.
T.n. S. Gedgaudienė — Labai geri. Filisterių pasilikimas vienetuose, nesu
darant atskiro FSS skyriaus, padėjo labai daug.
Fil. P. Molis — Labai geri, nes bendra veikla daugumoje yra daroma kartu. 
Fil. Z. Viskanta — Nemažas procentas mūsų veiklos yra bendras, kaip 
A.S.S. skyriaus. Iš to galima spręsti kad santykiai yra geri.
Fil. Rimantas Dirvonis — Praeityje buvo lyg ir atšalę ryšiai tarp filisterių 
skyriaus ir jaunųjų Korp! Vytis ir A.S.D. vienetų. Bet jau antri metai kaip 
F.S.S. valdyba bando šitą negerovę pašalinti. Turime jau puikių bendra
darbiavimo pasekmių ir yra tikrų vilčių, kad ateityje vieni kitiems būsime 
pilnai priimtini ir naudingi.
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Ar palaikote naudingus ryšius su Centro valdyba?
Fil. S. Matas — Taip.
T.n. S. Gedgaudienė — Menkai kaltiname save ir centro valdybą. Iš savo 
pusės baigiame problemą spręsti.
Fil. P. Molis — Ryšius palaikome, bet iš centro mažai girdėti, atrodo, jie 
miega iki sekančių rinkimų.
Fil. Z. Viskanta — Kadangi Centro Valdyba yra L.A., tai santykiai yra pa
laikomi asmeniškai.
Fil. Rimantas Dirvoms — Ryšiai su centro valdyba yra palaikomi, nors 
kartais jaučiamės esą jos lyg ir pamiršti.
Kokius ryšius palaikote su kitais A.S.S. skyriais?
Fil. S. Molis. — Ryšius palaikome tik su Detroito skyrium.
T.n. S. Gedgaudienė — Iki šioliai silpnai. Pramatyta tai suaktyvinti dar šią 
vasarą. Ypatingai su “Kaimynais” (Čikaga, Detroitu ir Torontu).
Fil. P. Molis — Su artimaisiais vienetais, o su tolimesniais tiktai asmeniš
kus ryšius. Rengiame vieną kartą per metus rajoninę akademikų šventę, 
į kurią atvyksta ir kitų skyrių nariai.
Fil. Z. Viskanta — Jokių ryšių su kitais skyriais nepalaikome.
Fil. R. Dirvonis — Glaudesnių ryšių su kitų miestų A.S.S. skyriais nesame 
užmezgę. Būdami skaitlingi savais nariais, lyg ir nesame verčiami dairytis 
į “kaimynus”. Bet. aišku, ryšiai būtų naudingi.
Ar dauguma Jūsų skyriaus narių skaito Mūsų Vytį?
Fil. S. Matas — Ne.
T.n. S. Gedgaudienė — Taip, bet nėra patenkinti. Pageidautų akademinio 
lygio turinio.
Fil. P. Molis — Taip.
Fil. Z. Viskanta — Taip.
Fil. R. Dirvonis — Mano nuomone, nors ir dauguma narių gauna Mūsų 
Vytį, nevisi yra patenkinti. Jaunesniesiems jis gal nėra užtenkamai “gy
vas”, kiti gal pasigenda daugiau intelektualinio turinio.
Kuriuos patarimus Jūs, turėdamas didesnę patirtį, galėtumėt duoti nauja
jam pirmininkui ar kitam skyriui?
Fil. S. Matas — Daugiau dėmesio kreipti į kandidatus.
T.n. S. Gedgaudienė — ASD ir Korp! Vytis galimai arčiau bendraujant, 
veikti atskirai. Į kiekvieną projektą įtraukti kuo daugiau narių, kad viene
to veikloj atsakomybė būtų ne tik pirmininko, ar valdybos reikalas, bet 
kiekvieno nario interesas. Išsiaiškinti vieneto paskirtį, tikslą ir veiklos gai
res. Pagrinde, tegu nebūna “Ad Meliorem” tik šabloniškas šūkis mūsų 
skautiškame gyvenime.
Fil. P. Molis. Daugiau dirbti ir palaikyti glaudesnius ryšius.
Fil. Z. Viskanta — Visų narių daugumos niekados nesudominsi ir nepa
trauksi į kiekvieną sueigą ar kitokią skyriaus veiklą. Reikia planuoti pro
gramą atsižvelgiant į jos naudingumą, o ne į narių pageidavimus. Kartais, 
žinoma, reikia surengti ir ką nors populiaraus, kad patraukus visus narius. 
Fil. R. Dirvonis — F.S.S. skyrius bei pavieniai filisteriai turi siekti glaudžių 
ryšių su Korp! Vytis ir A.S.D. skyriais, prisidėti prie jų programos įgyven
dinimo, junjorų bei kandidačių globos, bendrų parengimų ruošimo. F.S.S. 
skyrius į savo programą turėtų įtraukti dinamiškas bei kontroversines te
mas. F.S.S. skyrius savo kultūrine bei visuomenine veikla turi prilygti pa
čioms stipriausioms Lietuvių organizacijoms, tuo didinant savo įnašą į 
prasmingą tautinio sąmoningumo išlaikymą ir bendrą Lietuvos laisvės bylą.
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MUSŲ TRADICIJOS

Su šiuo Mūsų Vyčio numeriu pradedame naują skyrių “Mūsų tradici
jos”. Per beveik pusšimtį gyvavimo metų per Akademinio skautų sąjūdžio 
eiles perėjo didelis skaičius narių. Nariai kūrė istoriją. Dalį jos vargšai 
kandidatai bei kandidatės prieš laikydami egzaminus, turi kalti ir krauti 
į savo kitokių žinių prikimštas galvas. Bet A.S.S. istorija nesusideda vien 
iš šaltų faktų. Jos gražiausia dalis atsispindi nerašytoje, įvairių kartų, įvai
rių skyrių sukurtose tradicijose. Kad šios nerašytos tradicijos neliktų už
mirštos ar neužsimestų tik kelių narių atmintyje, kviečiame visus su savo 
įnašu prisidėti prie šio skyriaus. Mūsų tradicijas redaguoti sutiko f ii. Dan
guolė Bielskienė, 12332 S. 75th Street, Palos Heights, Illinois 60463.

R.K.

VDU STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖJE 
(PRISIMINIMŲ NUOTRUPOS)

S. STATKIENĖ

Naujų narių priėmimas. SSD buvo didelė. Tikrumoje, tai buvo jau nebe 
draugovė, bet visas tuntas, nes turėjo apie 250 narių. Aktyviai studijuojan
čių, VDUn-te registruotų, tikrųjų narių ir kandidačių skaičius 1938 m. siekė 
apie 150. Tai buvo SSDr-vės branduolys; kitos buvo filisterės ar studijų 
nebaigusios tikrosios narės, kurios tuo metu nebuvo registruotos VDUn-te.

Norėdama įstoti į SSDr-vę, studentė paduodavo dr-vės valdybai pa
reiškimą su dviejų tikrųjų narių parašais, kurios ją rekomenduodavo kaip 
tinkamą kandidatę į dr-vę. Naujoji kandidatė turėdavo savo globėja pasi
rinkti vieną tikrąją narę, kuri ja visais atvejais rūpinosi. Globėja kandidatę 
supažindindavo su VDU tvarka, studentų korporacijomis ir kitokiomis 
organizacijomis, kurių buvo daug; globodavo studentų korporacijų paren
gimuose, pagaliau, atėjus laikui kandidatę kelti į tikrąsias nares, referuo
davo apie ją tikrųjų narių sueigose.

Rudenį, prasidėjus mokslo metams, būdavo ruošiamas kandidačių su 
tikrosiomis narėmis susipažinimo vakaras. Tas vakaras įvykdavo kartu su 
korp! Vytis broliais. Vakarui būdavo paruošiama gera programa su šokiais 
ir vaišėmis. Tokie vakarai būdavo labai reikalingi ir visada praeidavo su 
dideliu pasisekimu.
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“Gabijos” skiltis. SSDr-vė veikė skiltimis, kurios buvo susiorganizavu
sios profesiniais pagrindais, t.y., pagal studijuojamą dalyką.

1934 metų rudenį į dr-vę stojo labai daug naujų narių. Dauguma nau
jųjų kandidačių buvo išskirstytos į seniau veikusias skiltis, o aš buvau vie
na iš dešimties kandidačių, kurios patekome į naują “Gabijos” skiltį, ku
rios skiltininke buvo t.n. Marija Plyčiuvaitytė (dabar Milienė, gyv. Aus
tralijoje), o paskiltininke Erika Petersonaitė (gyv. Vokietijoje). Skilties 
narės buvome iš Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės, Mažeikių, 
Šiaulių, ir iš įvairių VDU fakultetų, todėl ir skilties veikla buvo labai įvairi 
ir įdomi.

Skiltis turėjo savo simbolinę gėlytę — žibutę. Kiekviena skilties narė 
turėjo jos būdui pritaikytą vardą, kaip antai ožka, katė, varna, lakštingala, 
asilas. Skiltis turėjo savo šventes: skilties įsisteigimo dieną, motinos dieną 
ir skilties vyresniųjų skaučių įžodžio dieną. Vyresnės skautės įžodį davėme 
visos kartu, 1935 m. gegužės 11 d., saulei tekant, Napoleono kalne ant Ne
muno kranto. Motinos dienos sueigoje prisimindavome visų mamytes, pa
siųsdamos bendrą sveikinimą gyvosioms, arba bendrą maldą už mirusias. 
Skiltis turėjo savo globėją, tai vyresnio amžiaus ponia, kuri patardavo 
įvairiais skilties reikalais. Skiltis vedė savo dienoraštį — albumą, kuriame 
būdavo paeiliui aprašomos skilties sueigos ir kiti užsiėmimai. Savo nuo
traukomis dienoraštį įvairino “skilties mecenatas” senj. V. Stasiškis.

Skiltis augo, priimdama naujas nares ir, platesne prasme, svainius — 
ištekėjusiųjų narių vyrus. Svainiai būdavo priimami sušaukiant jauna
martės bute skilties sueigą, į kurią skilties narės atsinešdavo naujajai na
mų apyvokai reikalingų dalykų: puodą, samtį, kočėlą ir pan. Tai buvo tuo 
metu, kai Lietuvoje “Shower party” buvo nežinomos...

O čia tradicinė skilties daina, kuria užbaigdavome skilties sueigas:

Oi laukiau, laukiau šventos dienelės, 
Labai pasiilgau savo mergelės.
Stovi žirgelis jau pabalnotas, 
Bijau močiutės, kad nesužinotų. 
Stovi žirgelis prie kiemo vartų, 
Bijau močiutės, kad nesibartų. 
Oi tu, berneli, ko tu atjojai, 
Aš jau myliu kitą, ar tu nežinojai. 
Jei tu myli kitą, daugiau neatjosiu, 
Bet už pirmą meilę tau nedovanosiu.
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Mūsų Pastogėje
AKADEMIKŲ SKAUTŲ VADOVŲ PASITARIMAS

Neseniai “Dainavos” stovyklavietėje įvyko akademikų skautų—skaučių 
vadovų ir vadovių, dirbančių vadovavimo darbą Lietuvių skautų Brolijoje 
ir Seserijoje, pasitarimas vadovavimo klausimais. Dalyvavo 21 vadovas,-ė.

Sąmoningai ar nesąmoningai į šį vadovų suvažiavimą, kurį ruošė LSS 
Seserija ir Brolija, nebuvo pakviesti ASS vadovai-vės, išskyrus tuos, kurie 
aktyviai dirba Seserijos ir Brolijos vienetuose. O ASS juostų šiame suva
žiavime buvo matyti apie 30. Visi dalyvavusieji pasitarime priėjo bendros 
išvados, kad akademikų vadovų dalyvavimas skautų vadovų suvažiavime 
būtų jiems labai naudingas. Dalis akademikų yra per daug atitrūkę nuo 
savo skautiškojo kamieno, skautiškosios šeimos, nepažįsta jos nuotaikų, 
problemų ir todėl nenuostabu, kad kai kurių akademikų tarpe yra trūku
mas skautiškumo. ASS eilėse yra lyg tai dvi grupės narių: skautai ir kiti, 
kurie iš tikrųjų su skautybe ir jos siekimais yra nesusipažinę ir jos likimu 
nesirūpina.

Kaip minėta, pareiškime LSS Pirmijai, iš artimesnio akademikų ben
dravimo su LSS nauda būtų dviguba. Tik išsilavinę asmenys yra pajėgūs 
vadovauti vyr. skautėms ir vyčiams. Šių laikų jaunimas yra intelektualus 
ir jis reikalauja įdomių programų, pajėgių vadovų, kurie sudarytų jiems 
tinkamas programas ir jas įvykdytų. Teisingai senj. Rukšėnas iš Cleveland© 
išvykos metu į Stratfordą pastebėjo, kad “good time” generacija pasibaigė 
tiek amerikietiškuose universitetuose, tiek lietuviškoje bendruomenėje. 
Linksmai praleisti laiką neužtenka. Jei sueigos remiasi tuo, tai jos yra ma
žai lankomos. Baden Powellio skautiškieji žaidimai baigiasi su geltonšlip- 
siais. Jeigu vyčių ir vyresniųjų skaučių būreliai veikia silpnai, tai iš kur 
atsiras ir A.S.S. prieauglis? O jie, daugumoje atvejų, veikia silpnai. Nege-

Detroito 1969 m. "Miško Brolių" ir "Voryno" stovyklos vadovybę sudarė filisteriai: 
f ii. A. Rugienius, t.n. ps. R. Zotovienė, t.n. ps. D. Jurgutienė ir f U. s. L. Rugienienė. 
Keliaujame į šv. Mišias.

nuotr. J. Jurgučio

67

31



rai, kai vyčių ar vyresniųjų skaučių būreliams vadovauja kitų korporacijų 
atstovai. Mes per gerai žinome, kur tie vyčiai ar vyr. skautės bus vedami. 
Mes turime paremti Seseriją ir Broliją jos sunkiuose uždaviniuose, tai jie 
ir mus parems.

Buvo siūlyta, kad sueigose parinkti jaunimui įdomias temas, kaip pvz. 
apie dabartinę Lietuvą, jos ekonominę, politinę padėtį, supažindinti su da
bartine lietuvių literatūra: bandyti jaunimą įtraukti į visuomenišką veiklą. 
Jaunimas ieško naujų vertybių, taigi ir mums laikas skautiškuosius meto
dus persijot, jei nenorime pasilikti mirštanti organizacija. Gal būt vienetų 
aplinkybės yra skirtingos, tačiau jaunimo psichologija yra panaši, todėl va
dovams reikia bendradarbiauti, mintimis pasidalinti; reikia energingos 
Centro valdybos, kuri tai galėtų įvykdyti. Gilų įspūdį suvažiavimui paliko 
fil. V. Černiaus paskaita, kuris savo mintims pailiustruoti pravedė įdomų 
žaidimą (tai tik vienas iš pavyzdžių, ką akademikai LSS galėtų atlikti).

Jauni vadovai nusiskundė, kad sueigas lanko tik mažas nuošimtis ir iš 
tolimesnių diskusijų paaiškėjo, kad vienetai, kuriems vadovauja vyresnieji 
ar padeda vadovauti, veikia geriau. L R

A.S.S. IR POLITIKA

1969.4.18 d. Detroito FSS Skyrius, pasekmėje “Ikaro” plačiai diskutavo 
bendradarbiavimo su Lietuva klausimą. Daugumos nuomonė buvo tokia:

Mūsų visų darbo tikslas yra padėti mūsų tėvynei, tik skiriasi mūsų me
todai; dėl kurių susiginčiję užmirštame ir savo tikslą. Akademikų skautų 
Sąjunga, vykstant krepšininkams į Lietuvą, buvo apsisprendusi laikytis 
neutraliai, tai kodėl dabar Sąjunga leidžia “Ikarą”? Atrodo lyg ir bando 
pasirinkti sau politinę kryptį.

1969.4.18 Detroito FSS Skyrius suruošė priėmimą filisteriams Ramintai ir Petrui 
Moliams iš Worchester, Mass, pas filisterius Liudą ir Algį Rugienius.

nuotr. A. Rugieniaus
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Mes pasimokėme iš krepšininkų išvykos, kad bendradarbiavimas, kilęs 
iš organizacijos, yra kenksmingas tai pačiai organizacijai, ją skaldo ir silp
nina jos veiklą. Be to, bet koks organizuotas bendradarbiavimas reiškia 
bendravimą su komunistų partija, o ne su pačia tauta. Mes skatiname ra
šyti laiškus į Lietuvą, kviestis gimines ar pas juos nuvažiuoti, tačiau visa 
tai galima atlikti privačiai, neveliant organizacijų. Reikia pažadinti savo 
tautą, jos kultūrinius ir ekonominius siekimus: reikia paremti savo tautie
čius. Politinė būklė gali keistis; gali keistis ir pačios bendradarbiavimo są
lygos, todėl siūlome sekti mūsų veiksnių patarimus ir jais vadovautis, pa
čiai organizacijai nebandant daryti politinių sprendimų.

Mes geriausiai savo tėvynei galime pasitarnauti auklėdami tautiškai, 
demokratiškai susipratusį jaunimą, tai ir siūlome šiame darbe susikoncen
truoti, o ne blaškytis politiniuose laukuose, politiniuose dialoguose, nes tai 
kelia nepasitenkinimą pačia Sąjunga ir atstumia visą eilę asmenų, kurie 
yra taip pat pajėgūs duoti savo įnašą Akademinių! Skautų sąjūdžiui. 
A.S.S. taip pat neturi būti panaudota kieno nors politiniams interesam^

L R

LAIKAS

LAIKAS — užmigti
LAIKAS — gyventi
LAIKAS — numirti
Kodėl Dieve, nepaskyrei LAIKO 
Laisvei pažinti?

Erdvilis Janulaitis

LEDO ŽIRGAS

Viduržiemį — kada tvoros poškenimą 
Girdi už dešimties mylių
Čia sustingęs — be balno — baltas 
Gedimino žirgas 
Stovi prie darželio 
Kur giliai po sniegu 
Miega rūtos žalios.

Erdvilis Janulaitis
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ČIKAGA
• Sen j. Antanas Rauchas šiuo metu eina Korp! Vytis Čikagos skyriaus 
pirmininko pareigas.
• A.S.D. ir Korp! Vytis Čikagos skyriaus vasaros stovykla įvyko Rako 
ūkyje, rugpiūčio 24-31 dienomis. Stovyklai vadovavo senj. Bronius Žu
kauskas. Mergaičių A.S.D. vadovė buvo t.n. Virginija Robinaitė.
• Čikagos akademikai skautai sveikina gausų būrį naujų porų, šią vasarą 
sukūrusių šeimas:

senj. A. Kleinaitį ir t.n. L Srugytę,
senj. Vytą Januškį ir Dalią Gaigalaitę,
fil. Algį Marchertą ir Ramintą Rudaitytę, 
taip pat ir urbaniškius —
fil. Vytą Palčiauską ir Aureliją Ginčauskaitę.

• Fil. Raimundas Merkys sutiko tvarkyti Vydūno fondo išleistos knygos 
“Gatvės berniuko nuotykiai” platinimą. Tie, kurie dar knygos neužsisakėte, 
kreipkitės pas jį adresu: Fil. R. Merkys, 6650 S. Fairfield Avenue, Chicago, 
Illinois 60629.
LOS ANGELES
• Los Angeles akademikai skautai ir didelis būrys svečių iš plačiosios 
Amerikos birželio 30 - liepos 6 dienomis stovyklavo “Lindės-Dobilo” sto
vykloje, kuri įvyko Plaskett Creek Campground — Los Padres National 
Forest, Ramiojo vandenyno pakrantėje. Stovyklos viršininku buvo senj. 
Erdvilas Janulaitis, Korp! Vytis pastovyklės adjutantas — Juozas Venckus, 
ASD pastovyklės vadovė — Danutė Barauskaitė; Vladas Gedmintas buvo 
vyriausias laužavedys; Linas Baškauskas visus linksmino akordeono mu
zika; Vincas Stokus tuštino visų kišenes, o Rima Rozenblataitė mėgino pa
sotinti išalkusius pilvus.

Stovyklos metu junjorai Julius Šermukšnis ir Vytas Katilius buvo pa
kelti Korp! Vytis senjorais. Akademikių Skaučių Draugovės spalvomis pa
sipuošė dvi naujos tikrosios narės — Violeta Dičiūtė ir Irena Šepetytė.
• Stovyklos programoje buvo skaitomos paskaitos: Vytas Katilius per
skaitė savo temą, liečiančią akademikų skautų veiklos gaires, Linas Baš
kauskas pravedė diskusijas apie pavojingų narkotikų naudojimą ir jų žalą 
žmogaus fizinei bei psichologinei sveikatai, E. Vilkas pateikė bendrą A.S.S. 
veiklos pranešimą, pabrėždamas iki šiol nueitą ASS kelią. Saulius Naujo
kaitis skaitė paskaitą apie dabartinius studentus Amerikoje (žiūr. Lindės 
Dobilo stovyklos aprašymą).
• Dailininkės fil. Zitos Sodeikienės gausi meno darbų paroda buvo su
rengta Los Angeles F.S.S. skyriaus. Paroda buvo atidaryta liepos 12 dieną 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Tęsėsi visą savaitę ir buvo Los Angeles vi
suomenės gausiai lankoma. Čikagos F.S.S. skyrius 1970 m. rudeniui jau yra 
užprašęs Čiurlionio galerijos patalpas ir planuoja surengti dail. Z. Sodei
kienės parodą.
• Fil. Broniui Kvikliui lankantis L.A., to skyriaus filisteriai surengė pla
tesnio masto sueigą ir fil. Kviklio lietuviškų monetų parodą. Sueigos metu 
fil. Kviklys skaitė paskaitą apie lietuvių spaudos kelią Amerikoje.
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WORCESTERIS
• Birželio 13 d. buvo išrinkta nauja Akademikų skautų skyriaus valdyba: 
Pirmininkė — t.n. Aurelija Palubeckaitė, sekretorė — kand. Teresė Juš
kaitė, iždininkas — senj. Algis Glodas. Tą patį vakarą Korp! Vytis išsirin
ko naują valdybą: Pirmininkas — senj. Rimas Jakubauskas, sekretorius — 
senj. Valius Baziliauskas, iždininkas — senj. Dainius Glodas.
• Sveikiname kolegas ir koleges, įsigyjusius mokslo laipsnius: kand. V. 
Kisielytę su “Associate” laipsniu, kand. A. Gedmintą ir senj. P. Norkevičių 
su bakalauratu, senj. A. Jakubauską ir R. Jakubauską su magistro laipsniu. 
Linkime ir kitiems toliau padirbėti universitetuose, įsigyjant aukštesnius 
mokslo laipsnius.
• Worcesterio A.S.S. metinė šventė numatyta ruošti spalio mėn. 11 dieną, 
Maironio Parke. Tą dieną šaukiamas ir viso Atlanto Pakraščio Akademikų 
skautų suvažiavimas. Po suvažiavimo vakare bus šokiai su programa.

V Tautinės stovyklos Žemaitės linksmai dainuoja L.S.S. vadovų suvažiavime.
nuotr. V. Bacevičiaus.
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Kaziuko mugė Clevelande. Tai Clevelando akademikės skautės. Iš k. i d. S. N. Kers- 
nauskaitė, S. S. Gedgaudienė, f ii. M. Nasvytienė, fil. Giedrienė, fil. D. Orentaitė, fil. 
Krygerienė ir S. M. Kižienė. nuotr. V. Bacevičiaus.

Skautų vadovų, suvažiavimo Dainavoje metu, fil. V. Černius praveda aukšto lygio dis
kusijas. f jo metodus su nepasitikėjimu žiūri Stefa Gedgaudienė, nuotr. V. Bacevičiaus.
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LINKSMA STOVYKLAUTI AKVARIJAUS STOVYKLOJ

Rako Stovyklavietė 
“Akvarijaus Stovykla" 
1969 m. rugpiūčio 30 d.
Rašė—kand. Eglė Aglinskaitė ir 

kand. Austė Pečiūraitė.

Akademikų stovykloj, oi 
Groja muzika valgykloj, oi 
Kai studentai suvažiuoja, oi 
Rūko, geria ir dainuoja.

Ir yra toks brolis Vacys, oi
Uniformoje jis guli, oi
Kai reik keltis jis pramiega, oi
“Wall Street Journal” jis sapnuoja, oi . . ,

O NE!
Iškylauja ir sportuoja, oi, oi, oi, oi

Mūsų viršininkas Bronius, oi
Arklį jodamas išdūmė, oi 
Susimaišęs, susimušęs, oi 
Kur bėgi? šaukia uždusęs, oi, oi, oi, oi.

O Vasaitis vis filmuoja, oi 
Apie seses negalvoja, oi 
Jo širdelė yra pilna, oi 
Mokasinų pavergta, oi,....

Mokasinai tie garsieji, oi
Susiraukę jau planuoja, oi 
Kitais metais stovyklauti, oi
Ir taip pat tuoj spalvas gauti, oi...

Brolis Vladas vis dainuoja, oi
Stot į operą planuoja, oi 
Išsižioti jam bereikia, oi 
Visos sesės klykia, rėkia, oi...

Sesė Virga saugo Bronių, oi 
Brolis Bronius saugo Virgą, oi 
Ir visi abu juos saugo, oi 
Iš kur meilė ta išaugo, oi...

Jau seniai visi išalkę, oi 
Išsižioję pietų laukia, oi 
O Rūtelė mūs mieloji, oi 
Savo Saulių tik bučiuoja, oi...

Jau stovykla tuoj pat baigias, oi 
Mokasinai jau pakuojąs, oi 
Te pasaulyje atgyja, oi 
Akademikų skautija! oi, oi, oi, oi

Bumši, bumši bumši dralia 
Bumši dralia, Bumš idralia. 
Bumši, bumši, bumši, dralia, 
Bumši dralia bum.
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1969 M. NO. 2.

LEIDŽIA:
Akademinis Skautų Sąjūdis
REDAKTORIUS:
Ramunė Kviklytė, 5747 S. Campbell
Chicago, Illinois 60629

Šio numerio bendradarbiai:
GIEDRĖ GUSTAITĖ, DANGUOLĖ BIELSKIENE, ALGIS LAPŠYS, 
LIŪTAS GRINIUS, STEFA GEDGAUDIENĖ, LIUDA RUGIENIENĖ, 
PETRAS MOLIS.

ADMINISTRATORIUS:
Jonas Tamulaitis, 6744 S. Oakley Ave.
Chicago, Illinois 60636

TECHNIKINĖ PRIEŽIŪRA:
Rimantas Griškelis

EKSPEDITORIUS:
Pijus Bielskus
SPAUSDINA:
M. Morkūno spaustuvė, 6051 S. Ashland Avenue,
Chicago, Illinois 60636

PRENUMERATOS KAINA:

Metams: JAV ir Kanadoje $5.00; D. Britanijoje 1 sv.; kitur $2.00 
(JAV). Metinė Garbės Prenumerata $10.00. Prenumerata ir aukas pra
šome siųsti Administratoriui. Straipsniai su autorių pavarde, slapyvar- 
de ar inicialais nebūtinai išreiškia skautų vadovybės, leidėjo ar redak
cijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra yra taisomi kalbos, 
formos ir stiliaus atžvilgiu.
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