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Skaitytojui atiduodame naują sąsiuvinį.
Šis “Mūsų Vyčio” 1975 m. nr. 2 nemini
jokios sukakties, tik dvidešimts septynis
laidos metus (1948.IX.25 nr. 1) ir iš eilės
157 numerį. Nesakysime ankstyvesnio
“Mūsų Vyčio” redaktoriaus žodžiais, kad
numerį paruošti yra visai lengva. Iš tikrų
jų, tai yra daug maž nuolatinių minčių,
svarstymų ir perrašinėjimo, lipdymo,
komponavimo darbas. Akylus skaitytojas
pats mato, ko trūksta, kas sunku, nors ir
retai tokias pastabas redaktoriui atsiunčia.

matome didelį skirtumą ne “Mūsų Vyčio
kryptyje, bet skaitytojų ir bendradarbių
dėmesyje. Tiesa, kad jaunųjų autorių te
mos ligšiol buvo moterų vystomos, tiesa,
kad poezijoje vyravo vyrai ir tiesa, kad
gyvenimo kronikoje neatsispindi daugelis
mūsų skyrių ir gyvenviečių. Šių faktų ne
mokame paaiškinti, nes pastangų turinį
balansuoti, kroniką gyvinti, ryšių, bendra
darbių, redakcijos kolektyvo tinklą pra
plėsti, buvo.

Kiekvienam numeriui ieškome įvairumo,
gyvumo. Jaunųjų temos rodo šiandieninę
galvoseną ir rūpesčius. Jos nepretenduoja
į moksliškumą, bet - paskaitykite, bus
proga pagalvoti. Skautų vadovų skyrelis,
rodos, dar neturėjo laiko nusistovėti ir
savo veidą surasti. Įvykiai ir pastabos tu
rėtų būti pasaulio lietuvių, o ypač skautiško-akademiško, gyvenimo veidrodžiu.
Jis dar nespindi. Jaustumėmės kalti, jei
nesektume mūsų raštijos. Su liūdesiu
minime brangius mirusius asmenis - dau
gelis esame jiems skolingi, nes jie buvo,
net ir nepažįstamiems, mūsų gyvenimo
dalis. Pasitaiką skaitytojų laiškai, kaip
visada, yra
kiekvieno redaktoriaus
džiaugsmas ir paguoda.

Priešpriešiais praeičiai padėtį šiandien
gal geriausiai vaizduoja kitame laikraštyje
aptiktas gražus šių metų Sąjūdžio stovyk
los aprašymas, kurį su malonumu per
spausdiname (ž. Įvykiai ir pastabos). Jame
pamatėme užuominą, kad lygiagrečiai įvy
kusiame A SS suvažiavime buvo aptartas
ir... “Mūsų Vyčio” atgaivinimas. Ne, ne
mūsų pareiga yra kalbėti apie suvažiavimų
darbotvarkių ruošimą, informaciją ir
bendradarbiavimo etiką. Skirtumas tarp
skautui akademikui taikomų normų, tarp
veikiančių jėgų praeityje ir dabar, tačiau,
matyt.

Lygindami šiandienines pastangas su
dešimties, penkiolikos metų praeitimi,

Kaip bebūtų, turime gyventi ir dirbti
šiandien. Ne taip svarbu, kas “Mūsų Vytį”
rūpina, bet svarbu, kad jis būtų aprū
pintas.
-Red.

LIETUVOS
NACIONALINE
M. MAŽVYDO
BIBLIOTLKA
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ŠIMTAS METU M. K. ČIURLIONIUI

Danutė Bruškytė*)

Per visą Lietuvos istoriją, Lietuva buvo •
atskirta nuo Vakarinės Europos kultūrinių
centrų. Ne tik jos geografinė padėtis, bet ir
nuolatiniai karai, sukilimai ir okupacijos,
nedavė Lietuvai daug progų susisiekti su
įvairiais judėjimais, kurie plaukė per Va
karinę Europą. Paskutinioji 19 am. dalis ir
20 am. pradžia buvo labai sunkūs. Lietuva
pergyveno kelias okupacijas, mokyklų ir
bažnyčių uždarymus, organizacijų naiki
nimą ir net spaudos draudimą. Tik 1904 m.,
kai lietuviai atgavo spaudą, Lietuvos durys
atsidarė ir Vakarinės Europos įtaka pra
dėjo skverbtis vidun.
Viena iš kontroversinių lietuviškų as
menybių, gyvenusių šiame laikotarpyje
buvo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jo
meno ir muzikos kūriniai buvo kupini už
sienio įtakos, nes jis didesnę savo gyve
nimo dalį praleido užsienyje. Jo menas ir
muzika todėl nebuvo lietuviams supran
tami.
M. K. Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo
22 d. Nuo pat jaunų dienų, Čiurlionio gy
venimas buvo susijęs su muzika: jo tėvas
buvo vargonininkas, o pats skambino
pianinu būdamas penkių metų amžiaus.
Čiurlionis lankė Kunigaikščio Oginskio,
Varšuvos ir Leipcigo konservatorijas ir
Kanziko ir Varšuvos meno mokyklas.
1905 m. ir 1906 m. jis keliavo po Kaukazą ir
aplankė Europos miestus. Per tautinio at
gimimo laikotarpį jis persikėlė gyventi į

*) Tema, skaityta A.S.S. 1974 m. Jubi
liejinėje stovykloje.
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Vilnių ir įsijungė į lietuvių visuomeninį
gyvenimą. 1909 m. Čiurlionis vedė Sofiją
Kymantaitę ir persikėlė į Petrapilį. Tą
rudenį jis susirgo ir buvo uždarytas į Pustelniko sanatoriją Varšuvoje, kurioje mirė
1911 m., vos sulaukęs 36 m. amžiaus.
Čiurlionis buvo savamokslis žmogus,
kuris uoliai skaitydavo ir mokydavosi. Jis
domėjosi daug kuo, pav., istorija, gamtos
mokslais, astronomija, senovės civilizaci
jomis, mitologija, filosofija, literatūra, lie
tuvių tautosaka, matematika, fizika, psi
chologija. Jam pasisekė sujungti visus
šiuos interesus mene ir muzikoje.
Turbūt, geriausia medžiaga jo asmens
apibūdinimui yra jo rašyti laiškai. Šie yra
įdomūs ne tik savo turiniu, bet ir išorine
išvaizda. Kai kurie buvo parašyti ant atvi
ručių, papuoštų originaliomis iliustracijo
mis. Be to, jo laiškuose randame muzikos
eilutes ir zodiako ženklus vietoj datos.
Čiurlionis buvo tikras lietuvis patriotas.
1906 m. viename laiške jis rašė: “Aš esu
pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus
darbus skirti Lietuvai”. Tačiau dažnai
pasitaikydavo, kad jis būdavo nepatenkin
tas savo studijomis ar kūryba. Čiurlionis
buvo labai prisirišęs prie savo šeimos, ypač
motinos, gyvenusios prie Druskininkų.
Čiurlionis prisidėjo ir prie tautinio atgi
mimo - dalyvavo pirmoje meno parodoje
Lietuvoje ir padėjo suorganizuoti antrąją,
organizavo ir vedė chorus, padėjo suorga
nizuoti Lietuvių Dailės Draugiją, kūrė
beletristiką ir rašė straipsnius apie muziką
ir meną.
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M.K. Čiurlionis - Pavasario sonata
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ČIURLIONIS - KOMPOZITORIUS
Muzika buvo pats svarbiausias Čiurlio
nio užsiėmimas iki 1901 ir 1902 metų, kai
jis susidomėjo menu. Nors menas Čiurlio
niui dabar buvo labai svarbus, jis nenusi
gręžė nuo muzikos ir toliau kūrė muziki
nius kūrinius.
Iš viso, jis parašė virš 250 muzikinių
kūrinių. Čiurlionis ir čia pasižymėjo lietu
viškos muzikos istorijoje. Jis buvo pirmu
tinis lietuvis kompozitorius, kuris rašė
kamerinę muziką ir profesinę muziką for
tepijonui ir simfonijai. 1902 m. jis tapo pir
muoju lietuviu kompozitorių, kuris parašė
stygini kvartetą ir kuris pradėjo teoretiš
kai nagrinėti lietuvių liaudies muziką.
Svarbiausi Čiurlionio kūriniai yra dvi
simfoninės poemos “Miške”, “Jūra”- ir
overtiūra “Kęstutis”. Pastaroji dingo per
pirmą pasaulinį karą.
“Miške” yra pirmoji lietuvio parašyta
simfoninė poema. Parašyta pilnam or
kestrui, joje vyrauja ramios melodijos ir
nuotaikos. Tačiau šis kūrinys yra gan nuo
bodus. Muz. Kučiūnas aiškina, kad “Miške”
randame junginį visų nuotaikų, kurias
Čiurlionis pergyveno eidamas per mišką ir,
kad gal Čiurlionis net pats pasimetė savo1
asmeniškame miške.
“Jūra”, rašyta 1903-1907 m., buvo E.
Balsio perredaguota 1955 m. Ši poema yra
daug įspūdingesnė, negu “Miške”. Atrodo,
kad Čiurlioniui pavyko pavaizduoti visą
jūrą viename veikale. Prof. Jakūbėnas aiš
kina, kad “Jūroje” Čiurlionis vaizduoja
savo ankstyvos mirties nujautimą. Tre
čioje poemos dalyje atrodo, kad jūra arba
Čiurlionis plečiasi ir stengiasi pasiekti ką
nors už savo ribų, horizontų.
Bendrai, Čiurlionio muzikiniuose kūri
niuose randame melancholiškas, suvaržy
tas melodijas. Atrodo, kad Čiurlionis juto
ir teisingai interpretavo tą ritminę muziką,
kurią randame gamtoje. Jo muzika pri
mena Lietuvos gamtos vaizdus ir lietuvių
liaudies muzikos svajingą ir liūdną nuo
taiką. Todėl lietuviams buvo lengviau su
prasti jo muziką nei jo meną.
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Kritikai bendrai galvoja, kad Čiurlionio
muzika nėra labai originali. Beveik visi
pripažįsta, kad jis buvo geresnis dailinin
kas, nei muzikas. Tai yra ironiška, nes
Čiurlionis praleido didesnę gyvenimo dalį
studijuodamas muzikos teoriją ir kompozi
ciją ir tik vėliau susidomėjo menu. Tačiau,
mes dažnai girdime jo muzikos kūrinius
lietuviškuose koncertuose.

ČIURLIONIS - DAILININKAS

Čiurlionio menas yra daug įdomesnis ir.
yra dažniau diskutuojamas, nei jo muzika.
Jis paliko daugiau kaip 300 meno darbų:
200 paveikslų, 80 piešinių, škicų, grafikos,
medžio rėžinių, vinječių. ir iliustruotų
knygų viršelių.
Būdamas labai neturtingas, Čiurlionis
negalėjo įsigyti brangios meno medžiagos.
Taip pat, jis ne daug ėmė meno pamokų.
Todėl jo darbai po truputį blunka ir yra
beveik neįmanoma originalias spalvas at
gaivinti. Tačiau lietuviai bando šiuos dar
bus kitais būdais išlaikyti: gamina skaidres
ir spausdina reprodukcijas. Bet šios kopi
jos yra gan prastos rūšies.
Iš pradžių, Čiurlionis daugiausia piešė
gamtos vaizdus: paprastus, beveik stili
zuotus, kupinus ramios garbės. “Laidotu
vių ciklas” ir “Ramybė” priklauso šiai gru
pei. Pastarasis paveikslas yra ypatingai
įdomus, nes į jį galima žiūrėti dviem bū
dais. Pirmiausia, galima sakyti, kad tai yra
kalno atspindys ramiame vandenyje. Ant
kalno šono matosi dvi šviesos, kurios taip
pat atsispindi vandenyje. Geriau įsižiūrė
jus į šį paveikslą, matome, kad tai galėtų
būti ne kalnas, o jūros baidyklė su gelto
nom akim išlindusi iš vandens. Gal Čiurlio
nis norėjo pavaizduoti savo įsitikinimą, kad
pasaulis bus sunaikintas, o gal jis tik no
rėjo parodyti, kaip lengvai gamtos ele
mentai gali būti panašūs į žmogų ar gyvulį.
Čiurlionis pradėjo piešti paveikslus
ciklais, dažniausiai iš trijų ar keturių dalių,
kurios paimtos iš muzikinės sonatos struk
tūros. Kiekviena paveikslo dalies nuotaika

7

atitinka kiekvienai muzikos dalies nuotai
kai. “Jūros Sonata”, trijų dalių ciklas, pri
klauso šiai grupei. Pirmoje dalyje,
“Allegro”, jūra yra vaizduojama lyg siena,
turinti geltoną atspalvį. Nors paveikslo
pagrindinės linijos yra horizontalinės, žiū
rovo akys vistiek yra traukiamos į viršų,
kur randasi kalnų horizontas. “Andante”,
antroje dalyje, dvi saulės yra balansuotos
ant jūros horizonto. Jūros valdovas laiko
paskendusį burlaivį savo rankoje, o kiti
laivai, žvaigždės, žuvys ir net pastatai ran
dasi po vandeniu. Gal Čiurlionis čia norėjo
pavaizduoti povandeninio gyvenimo grožį
ir mistiką ir jūros valdovo galią. Trečioje
dalyje, “Finale”, vėl randame jūros sieną,
bet šį kartą ji yra audringa. Čiurlionis įplė
šė savo inicialus lūžtančioje bangoje, lyg jis
norėdamas pavaizduoti savo norą būti šios
galingos jūros dalimi. Čia gali net būti lai
mėjimo simbolis. Taip pat, tai gali būti ir
artėjančio pasidavimo ar net pralaimėjimo
simbolis: Čiurlionis bus nugalėtas. Šis
ciklas buvo užbaigtas tik 3 metus prieš jo
mirtį.
Čiurlionis vėliau pradėjo daugiau dėme
sio kreipti į detales ir spalvas. Čia randame
daug kylančių formų ir ramių nuotaikų.
Kritikai bendrai galvoja, kad Čiurlionis
gerai mokėjo išreikšti jausmus drobėje,
bet nebuvo geras technikas. Jis išvystė
komplikuotą, imponuojantį stilių ir simbo
liką. Čiurlionis dažnai paimdavo konkretų
dalyką, pridėdavo fantazijos ir mistikos ir
jį taip nupiešdavo.
Retai matome žmogaus figūrą Čiurlionio
paveiksluose. Jei yra vaizduojamas žmo
gus, tai jis yra tik siluetas ir yra pabrėžia
mas jo bejėgiškumas prieš gamtos reiški
nius. Čiurlionis išlaikė tą patį paprastumą
su spalvomis. Jis naudojo žalias, geltonas,
mėlynas, raudonas ir pilkas spalvas, kurios
yra ir gamtos spalvos.
Didesnę meno darbų dalį sukūręs už
Lietuvos ribų, Čiurlionis buvo pažįstamas
daugeliui svetimų menininkų, kurie turėjo
progos jo kūrinius apžiūrėti ir iškritikuoti,
pav., AĮeksis Rannit, V. Ivanov, G. Hanfmann ir kiti. Dauguma sutinka, kad Čiur

lionis buvo originalus ir įdomus meninin
kas, tačiau ginčyjamasi dėl jo darbų
krypties.
Kiekvienas žymus menininkas priklauso
kokiam nors meno judėjimui. Kritikai taip
pat bandė<“įsprausti” Čiurlionį į kokią nors
kategoriją. A. Bannit yra įsitikinęs, kad
Čiurlionis yra pirmasis abstraktus meni
ninkas, o J. Pivoriūnas ir A. Venclova su
tuo nesutinka. Ivanov dar yra įsitikinęs,
kad Čiurlionis sujungė meną ir muziką į
vieną savo meno kūriniuose. Pagal Ivanov,
menas žino tik erdvę, o muzika - tik laiką.
Čiurlionis sujungė tuos du į vieną taip, kad
žiūrovas atsiranda vietoje, kuri sujungia
laiką ir erdvę, muziką ir meną.
Tačiau, gal nėra verta ir reikalinga ban
dyti Čiurlionį įsprausti į kurį nors vieną
judėjimą, nes jo mene randame daug ele
mentų iš įvairių judėjimų. Juk Čiurlionis
vistiek yra nepalyginamas menininkas. O
priskyrimas prie vieno judėjimo būtų
didelis Čiurlionio nužeminimas.
Čiurlionis pasitarnavo Lietuvai keliais
būdais. Jis atkreipė svetimų menininkų ir
kritikų dėmesį į Lietuvą ir taip pat supa
žindino lietuvius su įvairiais Vakarinės
Europos meno judėjimais. Pačioje Lietu
voje, Čiurlionis sužadino naują susidomė
jimą liaudies menu ir dainomis. Tuo būdu
jis prisidėjo prie tautinio atgimimo.
Čiurlionis nebuvo lietuvių pripažintas
savo gyvenimo laikotarpyje. Jo meno
kūriniai nesusilaukė didelio pasisekimo
Lietuvoje. Tik po jo mirties žmonės po
truputį pradėjo pripažinti jo meną. Du
filmai buvo susukti Lietuvoje, o trečias Amerikoje. New Yorke buvo suruošta jo
meno darbų paroda. Čiurlionio biografiją
randame įvairių tautų enciklopedijose.

Nors Čiurlionis ir atkreipė į save sve
timšalių dėmesį, jis nėra labai plačiai žino
mas už lietuvių tautos ribų. Pav., jo darbai
niekada nebuvo išstatyti už Rytinės Euro
pos ribų, išskyrus vieną parodą New
Yorke. Garsieji Paryžiaus, Italijos ir Vo
kietijos meno muziejai niekada neišvydo jo
kūrinių. Todėl jis yra beveik nežinomas
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Centrinėje ir Vakarinėje Europoje ir Va
kariniame Pusiausalyje. Tai, žinoma, yra
dalinai komunistų dėka, kurie neišleidžia jo
darbų i užsienį. Taip pat jo dabartinis pri
pažinimas kaip menininko ir kompozito
riaus priklauso nuo naujų tyrinėjimų ir
analizių, nes jo gyvenimo laikotarpyje jį
kritikavo ir buvo juokiamasi iš jo darbų.
Tačiau, kad naujos analizės būtų reikšmin
gos, yra būtina matyti jo darbus. Galimy
bės juos pamatyti yra labai ribotos. Jo
tarptautinė garbė todėl priklauso arba nuo
ankstyvesnių bešališkų analizių arba nuo
reprodukcijų, nuotraukų ir skaidrių įverti
nimo.
M. K. Čiurlionis buvo, yra ir, turbūt, bus
vienas iš daugiausiai diskutuojamų lietuvių
dailininkų. Dabar tik labai retai randame
kokią neigiamą jo darbų analizę.
Galima rasti du liūdnus faktus apie
Čiurlionio naują garbę. Pirmiausia, kai jis
dar buvo gyvas, žmonės’juokėsi, šaipėsi ir

kritikavo jo darbus; t.y., su juo buvo elgia
masi kaip su avantgardistu. Po jo mirties,
jis buvo giriamas ir iškeliamas kartu su
kitais žymiais dailininkais. Yra gerai, kad
jo darbai ir jo talentas pagaliau buvo pri
pažinti, bet yra liūdna, kad jis negalėjo tuo
pats pasidžiaugti.
Skaitydama lietuvių meno kritikų para
šytas analizės, retai randu, kad kuris iš jų
pilnai remtų Čiurlionio idėjas ir dailės dar
bus. Yra gaila, nes atrodo, kad dabar, net
100 metų po jo gimimo, lietuviai dar netiki,
kad Čiurlionis buvo žymus žmogus. Tačiau
tikiuosi, kad ši padėtis su laiku pasikeis.
Meno istorijoje Čiurlionis yra tremtinys.
Kritikai bando jį įsprausti į kurį nors meno
judėjimą, kai tai nėra įmanoma padaryti.
Todėl mes Čiurlionį paliekame plaukiantį
meno istorijos kronikose. Vietoj to, mes
turėtume jį priimti kaip nepalyginamą
individą, kaip genijų.

ČIURLIONIO MENAS
Audronė Maciejauskaitė

Čiurlionis yra vienas iš žymiausių lietu
vių meno kūrėjų. Jo menas yra individua
lus ir toks išskirtinis, kad yra labai sunku
klasifikuoti ir sunku jį apibūdinti.
Mikalojus K. Čiurlionis gimė 1875 m.
Varėnoje prie Vilniaus. 1902 m. jis baigė
Leipcigo muzikos konservatoriją ir tuojau
pasireiškė kaip gabus muzikas. Jo simfoni
jos “Miškas” ir “Jūra” yra aukštai vertina
mos muzikos pasaulyje. Bet Čiurlionio mu
zika nepatenkino. Būdamas 29 metų am
žiaus jis pradėjo piešti. Tapybai jis galėjo
paskirti tik šešis metus, nes mirė būdamas
35 metų. Per tuos šešis metus jis sukūrė
gana daug darbų.
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Čiurlionis gyveno Druskininkuose. Čia,
dar muzikos studentu būdamas, jis mėgo
pasivaikščioti po gražų Druskininkų mies
telį ir piešti jo gražiuosius vaizdus. Atrodo,
kad jo kūriniai daugiausiai padaryti apie
Druskininkus.
1904 metais jis įsirašė į Varšuvos Meno
Mokyklą. Nuo šito laiko visas Čiurlionio
gyvenimas pasikeitė. Piešimas pasidarė
jam svarbiausiu gyvenimo aspektu ir tam
jis visą savo laiką ir energiją aukojo. Muzi
ka jam vis dar buvo įdomi, bet nebebuvo
laiko ja domėtis.
1906 m. Čiurlionis keliavo per Europą
lankydamas muziejus, galerijas ir bažny-
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M. K. Čiurlionis - “Auka”
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M.K. Čiurlionis - Žemaičių koplytėlės
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čias. Jis buvo nustebintas senais miestais
ir jų pastatais ir taip pat senais meno kū
riniais.
1907 m. Čiurlionis persikėlė į Petrapilį.
Jame Čiurlionis susipažino su rusų meni
ninkais ir pradėjo dalyvauti meno parodo
se. Ateitis jam bus gera ir galvojo pasida
ryti garsiu pasaulio menininku, bet Čiur
lionis susirgo 1909 m. ir mirė 1911.
Čiurlionis mirdamas paliko 250 paveiks
lų. Daug jo kūrinių žuvo per pirmąjį pa
saulinį karą. Neužilgo po jo mirties buvo
suruošta jo darbų paroda Vilniuje.
Muziką Čiurlionis metodiškai ir siste
mingai studijavo, bet tapyboje jis buvo
tikras savamokslis, nes iš mokyklos jis
beveik nieko nebuvo gavęs. Nusikreipė į
dailę, vedamas ne meninio principo, bet
vidinės būtenybės.
Pajutęs dailininko pašaukimą, Čiurlionis
. ne tik iš pačių pirmųjų dienų imasi origina
lios kūrybos, bet ir renkasi sparčiausią
kelią savo idėjoms įvykdyti: pirmiausia
pastele, o vėliau tempera, kuriomis yra at
likti beveik visi jo kūriniai, dažniausiai ant
popieriaus.
Jau pačiuose pirmuose Čiurlionio kūri
niuose iškyla pagrindinis jo kūrybos bruo
žas - nesikoncentruoti į atskirą dalyką, o
ieškoti visumos išreiškimo. Nuo pat pra
džių Čiurlionio kūryboje ryškus mistinis
pasaulio pergyvenimas. Pirmajame savo
kūrybos laikotarpyje Čįurlionis šį savo pa
saulio pergyvenimą naiviai simbolizavo.
Šis kosminis simbolizmas yra pagrindinė
Čiurlionio fantazijos pasikeitime; visi jo
vaizduojamieji daiktai yra mums fantas
tiški. Šiuo daugiaprasmiškumu jis paverčia
paprastus kasdieninius daiktus neregimo
sios tikrovės simboliais.
Daug Čiurlionio paveikslų yra pavadinti
sonatomis, fugomis, preliudais. Jis norėjo
siekti muzikos ir tapybos sintezės. Čiurlio
nio kūryba yra dailininko-muziko kūryba
tuo, kad ji yra paremta esmišku ir dina
mišku visatos pergyvenimu, kuriam tikro
vė yra amžinas gyvybės vyksmas, palenk
tas “Visatos Muzikos” ritmu.

Pirmajame (1904-1906) Čiurlionio kūry
bos laikotarpyje dominavo demoninio pra
do vaizdavimas. Antrajame (1907-1908)
Čiurlionio kūrybos laikotarpyje dominavo
sonatos, fugos ir preliudai.
Susidūręs su Petrapilio menininkais ir
pamatęs jų formališką techniką, Čiurlionis
trečiajame savo kūrybos laikotarpyje
(1909) pats pradeda kreipti ypatingą dė
mesį į formalų atlikimą ir kruopščiai atlie
ka visas smulkmenas. Iškyla simetrija ir
statika. Būdingiausias šio laikotarpio kūri
nys yra Rex, kuriame lyg visa gamtinė
tikrovė yra sutelkta į vieną gamtovaizdį,
pilną iškilmingos amžinybės rimties.
Paskutinieji Čiurlionio kūriniai: Rojus,
Žemaičių Kapinės, Žemaičių Kryžiai, turi
ypatingą ramybę. Ši ramybė labiau kupina
nebe gyvenimo džiaugsmo, bet mirties
rimties. Tų pačių paskutiniųjų metų muzi
kinė Čiurlionio kūryba, tačiau, yra kupina
tamsios nuojautos, chaotiškai besigru
miančių jėgų, beviltiškos tragedijos. Ši
tamsioji grėsmė neprasiveržė į jo tapybą.
Lyg norėdamas užmiršti šią grėsmę, Čiur
lionis paskutiniaisiais mėnesiais daugiau,
negu anksčiau, atsidėjo grafikos darbams.
Šiaipjau, visų pirma, jį domino ne linija,
bet spalva, ir todėl grafikai jis mažiau buvo
atsidėjęs.
Daugumas Čiurlionio paveikslų yra
tarptautinio pobūdžio, juose sprendžiamos
pasaulio sutvėrimo problemos.
Jeigu Čiurlionis gyventų kituose metuo
se gal visas pasaulis žinotų apie Čiurlionį.
Jo kūryba buvo pradėjus plisti pasaulyje,
bet I-mas pasaulinis karas tą sutrukdė ir
daugeliui žmonių su jo kūryba neteko susi
pažinti.

NAUDOTI ŠALTINIAI:

Gintaras
Lietuvių Enciklopedija
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AR ĮMANOMAS TAUTOS
EGZISTAVIMAS BE VALSTYBĖS?

Alma Ruigytė-Paplauskienė*)
Myliu aš visą tautą,
visas jos buvusias
ir būsimas kartas.
A. Mickevičius

Joks mokslas negali tiksliai pasakyti,
kas yra tauta. Yra bendras įsitikinimas,
kad sociologai gali geriausiai išaiškinti
tautos esmę. Bet gaila, kad jų nuomonės
yra ribotos dėl daiktinės tikrovės ir neturi
vieningo požiūrio ir, tur būt, neturės. Į
klausimą - kas yra tauta ir kokia yra jos
vertybė - mums mokslas tikslaus atsakymo
neduoda. Vacys Kuprys, “Laiškai Lietu
viams” žurnale*), rašo: “Jei socialinės žy
mės bei socialiniai faktai nehtidengia
tautos esmės, tai ar neverta eiti kitu keliu iškeliant jos prigimties klausimą?” (p. 158).
Supratimas, kodėl tauta reikalauja iš
mūsų, kad mes jai gyventume, priverčia
mus pasirinkti kitą kelią, kuris perkirstų
daiktinės tikrovės ribas.
Enciklopedija Britannica**) tautiškumą
aiškina taip: tai yra galvojimas, kuriame
aukščiausias individo lojalumas, parodo
mas prisirišimu prie gimtosios žemės ir
tėvų tradicijų. Tai yra visuotinai priimtas

*) ASD Los Angeles skyriaus kandida
tės tema, skaityta 1974 metais.
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sentimentas apipavidalinantis visuomeninį
ir privatų gyvenimą.
Išeivių lietuvių tautinis gyvenimas kaip
tik ir įeina į šitų klausimų rėmus. To pa
sėkoje reikia išsiaiškinti, kaip tauta gali
puoselėti savo tautinius gyvybinius reika
lus be valstybės ar gimtosios žemės.
Priimta yra galvoti kad tauta, valstybė
ir gyvenamas kraštas yra vienas ir tas pats.
dalykas. Tačiau mums, netekusiems savo
valstybės ir apsigyvenusiems svetimame;
krašte, iškyla klausimas, ką daryti su savo
tautybe, su savo tautiškumu? Gal daug
kam atrodo, kad be valstybės nebereikia
ugdyti tautiškumo, bet geriau rūpintis
gyvenamo krašto reikalais. Ypač šis klau
simas aktualus mums gyvenantiems lais
vame krašte, kur yra paliktas laisvas apsi
sprendimas: ar tauta gali egzistuoti be
valstybės?
Šis klausimas neliečia vien lietuvių apsi
gyvenimo Amerikoje, bet daugelį kitų tau
tinių grupių. Profesorius M. Biržiška savo
knygoje “Lietuvių Tautos Kelias”***)
rašo, kad tikriausiai čia nėra tokios tauti
nės grupės, kuri nebūtų prašokusi gim
tame krašte pasilikusius savo tautiečius
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“praktinės kultūros nustatytu būdu, su
manumu, ryžtumu, nekartą ir aštresniu
patriotizmu remiant savo kilmės tėvynę ir
jos reikalus”, (p. 23). Čia gal daugiau mini
ma mūsų senosios kartos ateivija, praskynusi kelią mūsų antrajai ateivių kartai. Bet
tą patį galima pritaikinti ir naujajai ateivijai, atsidūrusiai laisvose gyvenimo sąly
gose. Sutikę daugelį ir kitų tautų ateivių,
jie aiškiai pajuto savo skirtingumą, jie
griežčiau ėmė su pasididžiavimu išsiskirti
savo lietuviškumu. Nors ir netekę savo
valstybės, jie pradėjo ugdyti savo tautiš
kumą.
Šiandien mūsų jaunimui, ir iš dalies
vyresniajai kartai, gyvenančiai už savo
krašto ribų, kyla klausimas - likti prie savo
tautos ar ją apleisti. Stovintiems šio apsi
sprendimo kryžkelėje yra viena išeitis,
pasirinkti kelią, kuris perkirstų anksčiau
minėtas daiktinės tikrovės ribas. Tai reiš
kia, kad reikia pirmiausiai suprasti, kad
tautos misija turi dorinę, istorinę ir kultū
rinę prasmę, kurių įgyvendinimas priklau
so nuo kiekvieno žmogaus charakterio.
Vacys Kuprys*) išaiškina šitą padėtį taip:
“Kaip teologijos pažinimas dar nežada
mums išganymo, taip ir tautinę kultūrą
prisiėmę, savaime netampame tautiškai
ištikimais ar tautai priklausomais”,
(p. 162). Jei mes patys norime prisidėti
prie tautos išsilaikymo, tai priklausys nuo
mūsų pačių išsilavinimo, įsipareigojimo ir
kūrybingumo. Pagal Pr. Gaidamavi
čių****)
“Jis ją (tautą) atranda ne kaip išorinį
daiktą, bet kaip imanentinę egzistencijos
formą, kitaip sakant, jis ją ne tiek atranda,
kiek joje pabunda”.

Sociologiniai, biologiniai ir kiti faktai,
kurie bendrai apima gyvenimą, negali iš
aiškinti kiekvienos tautos egzistavimo
prasmės. Todėl visos tautos yra laikomos
tarp savęs lygios savo vertybėmis. Perėji
mas iš vienos tautos į kitą yra galimas. Kai
jaunas žmogus priklauso kitai kultūrai
negu jo tėvai, pavyzdžiui, kai jis yra gimęs

Amerikoje, o tėvai - Lietuvoje, jis jau pri
klauso tai valstybei. Kartais pasidaro taip,
kad grįžti prie savo tėvų tautybės jam ne
bėra prasminga. Tai ypatingai sunku jei
jam nebuvo progos užaugti tarp tos pačios
tautybės vaikų, jei tėvai nepajėgė duoti
tautiško išsiauklėjimo, ar vienas iš tėvų
buvo svetimtautis. Tada jis laiko gyvena
mojo krašto kultūros formas, kaip vertin
gesnes priemones savo ugdymui ir tėvų
atsivežtoji kultūra jam pasidaro svetima.
Toks atsižadėjimas neturėtų būti tragiškai
priimamas, nes yra geriau sąžiningai dirbti
pasirinktai tautai, negu būti priverstam ir
su neapykanta laikytis tėvų papročių.
Bet yra ir tie, kurie atvykę ar net gimę,
neturi jokio tautiško apsisprendimo klau
simo svetimame krašte. Gavę tautiško
susipratimo pradžią savo šeimoje, jie savo
tautiškumą ugdys ir toliau naudodamiesi
gyvenamo krašto laisvėmis. Tuo būdu jie
parodys lojalumą gyvenamajam kraštui ir
bus susipratę patriotai lietuviai.
Mano nuomone, lietuviškas veikimas yra
galimas dvejose srityse: kultūrinėje ir po
litinėje. Kultūrinė veikla reiškiasi vertini
mu jau sukurtų ar dabar kuriamų lietu
viškų kultūrinių vertybių: literatūros,
meno, muzikos, papročių. Pagal J. Keliuotį****),

“Gali tauta būti pavergta, jos kraštas
sunaikintas, jos sūnūs išžudyti, bet jos
genijus, įkūnytas jos meno kūriniuose,
pasiliks ir per amžius liudys apie jos indi
vidualią galybę”.

Politinė veikla daugiausiai reiškiasi
organizacijose ar grupėse, kurios siekia, su
Amerikos pagalba, Lietuvos išlaisvinimo.
Yra gražus lietuviškas pasakymas, kad
“reikia ieškoti aukso vidurio”. Gal to
“aukso vidurio” niekad ir nesurasime, bet
dirbdami ta linkme ir dėdami visas pastan
gas, prie jo artėsime. Visos gyvenimo
aktualijos yra kintančioje būklėje, taigi
keičiasi ir tautiškumo išlaikymo būdai.
Vienos grupės supranta juos vienaip, kitos
kitaip.
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Labai dažnai matome ir girdime, kaip
skirtingų pažiūrų lietuviai ar jų sambūriai
vieni su kitais pešasi, barasi, nesutinka. O
tai atsitinka dažniausiai dėl to, kad mes
kartais nemokame gerbti ar suprasti kitų
nuomonių. Lengva yra kritikuoti kitus, ne
matant savo klaidų. Taigi ir čia reikėtų eiti
“aukso vidurio” ieškojimo keliu, stengian
tis suprasti kitų pažiūras iš jų matomojo
taško ir jas derinti su savomis pažiūromis.
Jaunimas, kuriam, kaip anksčiau buvo
minėta, nebuvo tautiškumo apsisprendimo
klausimo ir kuris savaime šeimoje ir visuo
menėje pasidarė tautiškai susipratęs, gali
daug kuo padėti tautiškumo išlaikymui.
Baigusiam aukštąjį mokslą, gyvenančiam
laisvo veikimo krašte, dažnai artimiau su
sipažinusiam su gyvenamojo krašto žmo
nėmis, jam daug lengviau dirbti tautinį
darbą, ypač tautinėje-politinėje srityje.
“Aukso vidurio” ieškojimas iškyla ir čia.
Jaunimui reikia derinti savo tautiškumą
prie dirbamo profesinio darbo, rūpintis
priaugančia šeima, dažnai padėti senstan
tiems tėvams.

Svarbiausiais mūsų darbo kelrodžiais
turėtų būti tautos garbės supratimas, jos
laisvės troškimas, broliškumo ugdymas,
tarpusavio sugyvenimas, logiškumas ir
socialoginis teisingumas. Nors dažnai
mūsų pažiūros skiriasi, bet mus riša ta pati
mintis: mums visiems rūpi, kad lietuvių
tauta išliktų.
NAUDOTI ŠALTINIAI
*) Kuprys, “Tauta Krikščioniškosios Pa
saulėžiūros Požiūriu”, Laiškai Lietuviams,
Chicago, 1973, No. 5 ir 6 (24).

**) Encyclopedia Britannica, 1968, vol.
16, “nationalism”.
***) Biržiška, M., “Lietuvių Tautos
Kelias”, Lietuvių Dienos, Los Angeles,
1952.

****) Prunskis, Juozas, “Rinktinės
Mintys” Lietuvių Dienos, Los Angeles,
1958.

LIETUVA - FEODALINĖ VALSTYBĖ?*
Rasa Mažeikaitė

Lietuvos himnas ragina: “Iš praeities
Tavo sūnūs te stiprybę semia”. Ir mes visi
didžiuojamės savo praeitim; romantiška
migla ją aptraukę, rašome eilėraščius bei
dainas. Tačiau, mažai kas iš mūsų apsiima

*ASD - Toronto skyriaus kandidatės
tema skaityta 1974.VIII.9.
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rimtai tyrinėti, kokia ta praeitis iš tikrųjų
buvo. Šiuo negalima stebėtis, neš darbas
yra nelengvas. Dabartiniai rašiniai Lietu
vos istorijos srityje skaitytojui atrodo lyg
pelkė nepagrįstų samprotavimų ir politi
nės propagandos, kurioje karts nuo karto
užtinki tvirtesnį žemės kupstą - patikimą
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faktą ar inteligentišką rekonstrukciją. Bet
dažniausiai, autoriai Lietuvoje turi palai
kyti oficialią marksistinę liniją, kuri pa
saulio istoriją (jau nekalbant apie įvykius,
kuriuose Sovietų Sąjunga dalyvavo, ir
kurie jau visiškai iškreipti) padalina į tam
tikras epochas (primityvus komunalizmas,
foedalizmas, kapitalizmas ir komunizmas),
neatsižvelgiant ar jos tinka situacijai, ar
ne. Autoriai vakarų pasaulyje, būdami
dažniausiai lietuviai išeiviai, turi natūralų
palinkimą idealizuoti Lietuvos istoriją,
matyti jos įvykių tik gerąją pusę, ir prisi
laikyti gana senoviškų prieškarinių laikų
pažiūrų savo bendroje istorijos filosofijoje.
Tiek dėl bendrų pastabų. Kai pradedame
nagrinėti specifinį klausimą, sutinkame
visas minėtas kliūtis - medžiagos stoką ir
istorikų aklumą. Šio rašinio tema - ar Lie
tuvos Didžioji Kunigaikštija buvo tipiška
viduramžių foedalinė valstybė - nėra
išimtis. Klausimas, kad ir akademinis,
atrodo, turi politinę prasmę abiem pusėm.
Sovietams svarbu įrodyti, kad Lietuvoje
buvo žmonių priespauda (t.y. baudžiava)
paremta foedaline sistema. Tremties auto
riai arba stengiasi primesti Kunigaikštijai
atėnišką demokratiją, arba nurodo Lietuvą
buvus lygiai tokią pačią, kaip kitos Euro
pos valstybės. Šiose sąlygose, man lieka
tik surašyti visa, ką aš galėjau atrasti ar
atspėti šio klausimo atžvilgiu, ir, kad ir
labai netobulu rašiniu, bent pradėti objek
tyviai nagrinėti Lietuvos pritapimą ar ne
pritapimą prie viduramžių Europos savo
socialine bei ekonomine santvarka.
Visų pirma, reikia nustatyti, kas yra
foedalinė valstybė. Žinoma, mes neatra
sime apibrėžimo, kurį priimtų visi šitos
srities istorikai. Tačiau, mes galime aišku
mo dėliai panaudoti žymaus belgų istoriko
F. L. Ganshof apibrėžimą (cituoju pažo
džiui iš angliškos versijos, bijodama, kad
mano vertimas neperduos tikros prasmės):
1) “A specialized military class occupy
ing the higher levels in the social scale” t.y. hierarchija, kurioje garbingiausią vietą
užima kariai - specializuoti, prabangiai
apsiginklavę riteriai.

2) “A dispersal of political authority
amongst a hierarchy of persons who
exercise in their own interest powers
normally associated with the State”. - t.y.
visą galią ir valdžią savo rankose laiko
asmenys priklausantys bendruomenės
aukščiausiems luomams; ir valstybė neturi
atskiros buities, o egzistuoja^tiktai kaip
teritorija priklausanti kokiam nors asme
niui ar asmenims, kurie išnaudoja ją savo
naudai.
3) “A development, pushed to extremes,
of the element of personal dependence in
society” - t.y. išvystymas anksčiau laisvų
žmonių priklausomybės kitiem asmenim ar
nuo kitų- asmenų malonės. Kilmingųjų
(“nobilių”, kaip jie dabar vadinami Lietu
voj) atveju šitai vadinama “vassalage”, o
valstiečių atveju, “serfdom”, arba bau
džiava.
4) “A graded system of rights over land
corresponding in broad outline to the
grades of personal dependence just re
ferred to” - t.y., žmogaus žemės teisės pri
klauso nuo jo pozicijos socialinėje hierar
chijoje; ir visa, ar beveik visa, žemė kaip
nors priklauso galingųjų nobilių klasei.
Reikia atsiminti, kad kalbama apie
prieš-pramoninę valstybę, su žemdirbyste
pagrįsta ekonomija; ir apie labai nepasto
vius laikus, kada nebuvo jokio stipraus
centrinio autoriteto atskirose valstybėse
ar visoje Europoje ir kardo galia turėjo
visišką valią dažnų karų nusiaubtame
krašte.
Lietuva nesiskyrė nuo kitų Europos
valstybių bent šiais atžvilgiais. Jau nuo
priešistorinių laikų lietuviai buvo žemdir
biai. Nors žvejyba ir prekyba buvo žino
mos, jomis vertėsi tik maža dalis gyven
tojų. Taip pat maža dalis gyveno jau nuo
13-to amžiaus įkurtuose miestuose. Bet
žmonių daugumas buvo paprasti žemdir
biai - kaimiečiai. 0 tvirtos centralizuotos
valdžios, paremtos efektyvia valdymo
biurokratija, kuri galėtų tiesioginiai val
dyti šiuos valstiečius, Lietuvoje nebuvo iki
bent vėlyvo 14-to amžiaus. Amžinas karas
su kitais baltais kaimynais, ir ypač su Lie-
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tuvos dviem didžiausiais priešais, Kry
žiuočių Ordinu ir Rusija, sudarė sąlygas
formavimui Ganshofo pirmam foedalizmo
bruožui: specializuota klasė karių ar rite
rių, kurie yra taip reikalingi bendruome
nei, kad jie greitai pasidaro daugiausiai
gerbiami ir galingiausieji jos nariai. Nėra
abejonės, kad Lietuva buvo valdoma karių,
ar tai būtų kaimo karo vadas ar pats Didy
sis Kunigaikštis, kuris vistiek asmeniškai
vedė savo kariuomenę karo žygiuose. O ne
betkas galėjo būti riteriu. Jie visi buvo kilę
iš kilmingųjų - nobilių klasės, dalinai dėl to,
kad paprasti žmonės natūraliai ieškojo sau
vadų šioje klasėje ir dalinai dėl geležies
ginklų bei šarvų brangumo - tik turtingieji
galėjo juos nupirkti.
Lietuvoje šitoksai išskyrimas kilmingųjų
ar nobilių iš paprastų žmonių masės yra
pastebimas jau nuo priešistorinių laikų. M.
Gimbutienė 2) rašo, “Socialinę nelygybę
vakarų (ir kitų) baltų krašte liudyja tiek
rašytinės žinios, tiek archaeologiniai duo
menys. Pakanka vien Vulfstano žodžių iš
9-to amžiaus - turtingieji prūsai (lietuvių
giminaičiai baltai) geria kumelės pieną, o
neturtingieji midų, prūsų krašte esą daug
pilių ir kiekvienoje pilyje karalius (kuni•gaikštis) - kad iš jų susidarytų gana ryškus
.socialinės struktūros vaizdas... Tą patį
sako turtingųjų kapai, išsiskiriantieji iš
kitų radinių savo puošnumų gausumu bei
importuotais dalykais. Kelių luomų siste
ma buvo paveldėta iš protėvių indoeuro
piečių - ji veikė visose indoeuropiečių gru
pės tautose, o baltuose ji stipriai išsivystė
ir ilgai išsijaikė”.
Taigi, atrodo, kad iš šitokios bendruo
menės santvarkos galime išvystyti Gans
hofo visus reikalavimus pilnam foedalizmui - t.y. nobilių perėmimą valdžios ir jos
išnaudojimą jų pačių naudai, liaudies persidavimą priklausomybėn galingiem rite
riams, kad šie, išlaikomi valstiečių, galėtų
juos apginti nuo kitų kilmingųjų plėšrumo,
ir laisvųjų nobilių perėmimas žemės nuo
savybės nuo nobiliams priklausančių ir
prie pastarųjų žemių pririštų kaimiečių. M.
Gimbutienė ir J. Jakštas yra nuomonės.
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kad šitoksai pilnas foedalizmas egzistavo
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.
Tačiau, Lietuvos foedalizmo klausimas
negali būti taip lengvai išsprendžiamas. Aš
negaliu pilnai sutikti su prof. Jakšto 3) užvardinimu Didžiosios Kunigaikštijos “Lithuania’s Grand Duchy - A Feudal
State” ir jo pasakymu, kad Kunigaikštija
buvo tikra aristokratiška valstybė, nes že
mės savininkai buvo nobiliai, kurie “held in
thrall the great masses of peasants - the
serfs”.
Neužginčijama, kad Lietuvoje veikė
“aristokratiška” tvarka, nes atrodo, kad
nuo seniausių laikų egzistavo privilegijuo
ta, turtingesnė kilmingųjų grupė su pavel
dimom privilegijom. Nėra aišku, kaip šita
grupė atsirado, bet yra spėliojama, kad ji
pralobo daugiausiai nuo kariavimo, nes lie
tuviai buvo įpratę išplėšti iš pralaimėjusio
priešo didelį grobį. Kiekvienu atveju, ne
galima sakyti, kad šita klasė laikė prie
spaudoje paprastus žmones. Neatrodo, kad
kilmingieji būtų dvarininkai 16-to - 19-to
amžiaus prasme, ar kad kraštas buvo pa
dalintas į “estates” (Jakštas, 3) p. 72). Ku
nigaikščiai VALDĖ žemes, ir valdžią galė
jo perduot savo įpėdiniams arba patikėti
niams. Tačiau, tas neįrodo, kad jiems rū
pėjo tų žemių nuosavybė moderniška
prasme. Žinoma, šitas lieka galimybe, bet
man atrodo, kad veikė daug primityvesnė
sistema, nes kraštas nebuvo pakankamai
organizuotas ir pastovus paplitimui kom
plikuotos sistemos žemės bei žmonių pri
klausomybės. Kunigaikščiai praturtėdavo
iš karo lobio, ne iš agrikultūrinių pajamų, o
pragyvendavo jie keliaudami nuo vienos
savo pilies į kitą, kur vietiniai gyventojai
(pasinaudodami kunigaikščio apsauga) juos
tam tikram laikui maitindavo. Jų pačių
žemes galėjo dirbti vergai - belaisviai, ku
rie šimtais būdavo paimti kare. Čia dar toli
gražu nėra baudžiava. Jakštas sako bau
džiavą esančią įrodytą Didžiojo Kunigaikš
čio Kazimiero 1447 m. aktu, kuriame Lie
tuvos Kunigaikščiai buvo sulyginami su
Lenkijos didikais savo privilegijom. Ir
tikrai atrodo, kad kokia nors asmens pri-
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klausomybės forma egzistavo prieš šitą
aktą, nes jis atleido valstiečius nuo tam
tikrų mokesčių ir atlikimo tam tikrų priva
lomų darbų (nors šie tikriausiai buvo
mokami ir išpildomi Didžiajam Kunigaikš
čiui - t.y. valstybei, o ne pavieniams nobiliams). Tačiau, negali būti grynas atsitikti
numas, kad šis aktas, kuris galutinai priri
šo valstiečius prie (dvaro) žemės ir per
vedė juos didikų asmeniškiems teismams,
buvo paskelbtas kaip tik tuo metu, kai
Lietuva buvo galutinai prijungta prie
Lenkijos (kur jau seniai viešpatavo Euro
poje įprasta foedalizmo santvarka). Pažy
mėtina, kad ligi tol nekilmingieji žemių
savininkai (bajorai) neturėjo tokių pačių
privilegijų bei teisių, kaip kunigaikščiai.
Reiškia, žemės savininkystė turėjo mažai
vertės palyginus su kunigaikščių teise būti
karvedžiais - riteriais. Bet Kazimiero lai
kais, nekilmingieji bajorai - dvarininkai
pasidarė lygūs kunigaikščiams. Taigi, tik
tai su lenkų įtaka atkeliavo tikra dvaro
ekonomija ir tikra baudžiava.
Prieš ankstyvą baudžiavos įkūrimą bei
tikrą foedalizmą taip pat liudija lietuvių
liaudies turėtas gan didelis kields savival
dos ir asmens laisvės. Dr. Sruogienė 4) net
rašo, “Tų laikų lietuviams buvo būdingas
respublikoniškas, ne monarchiškas val
džios pagrindas”. Man rodos, kad Čia yra
idealizuotas perdėjimas, bet yra, turbūt,
teisybė, kad valsčiuose visi vyrai, susi
rinkę Romuvose - šventose vietose - iš
rinkdavo savo karo vadą ir aptardavo
valsčiaus reikalus. Valsčiai patys dažnai
organizuodavo savo apsaugą. Buvo gerai
organizuota sistema slaptų kelių į slėptu
ves pelkėse ar miške (kur svetimas žmogus
nugarmėtų ar pasimestų), ir visiems buvo
pranešama apie gręsiantį pavojų laužais ir
jojikais. Dažnai apylinkės gyventojai tu
rėjo savo pilį-slėptuvę - sutvirtintą pilia
kalnį su labai maža aikštele viršūnėje, ap
saugota sienom ir stačiais šlaitais, kurioje
niekas negyveno, ir kurion visi subėgdavo
apsaugai karo metu. Be viso šito, kiekvie
nos šeimos (genties) reikalus spręsdavo
visi suaugę jos vyrai, ir jų, arba valsčiaus
išrinktas karo vadas, galėjo pasilikti, jeigu

jam žmonės pritarė, apylinkę tvarkyti ir
taikos metu. Tačiau, vistiek nebuvo tikros
demokratijos. Karvedžiai visuomet buvo
renkami iš kilmingųjų luomo, nes tik šie
buvo gerai apsiginklavę profesionalai ka
riai. Didesniuose valsčiuose galėjo susi
rinkti vadus rinkti vien tik kilmingesnės
šeimos. Pagaliau, pats iškilimas karo vadų
yra Lietuvoje ryškiausias foedalizmo
bruožas. Galingi kariai, kaip Mindaugas,
Traidenis, Gediminas, Kęstutis ir Vytautas
vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos valsty
bės kūrime. Jie dažnai buvo pagrobę val
džią kardo jėga - Mindaugas išžudė arba
ištrėmė savo gimines (pagal Volynos kro
niką) visą Lietuvą sujungdamas po savo
valdžia, Kęstutis su Algirdu atėmė valdžią
iš savo brolio Jaunučio, o Vytautas pra
plėtė savo imperiją, nukariaudamas kitų
tautų žemes. Didieji Kunigaikščiai ir buvo
tie, kurie daugiausiai stengėsi įvesti tikrą
foedalizmą Lietuvoje. Jie vis mėgino trak
tuoti žemę bei valstiečius kaipo kilnojamą
turtą, jų asmenišką patrimoniją, kurią
kunigaikštis galėjo atiduoti, kam norėjo.
Tačiau lietuvių liaudis šitą padėtį toleravo
1 iktai iki tam tikro laipsnio. Vytautas, kelis
kartus norėdamas padaryti sutartis su
Kryžiuočiais prieš savo kitus priešus,
jiems atidavė Žemaitiją. Atkaklūs žemai
čiai nepripažino Ordino valdžios ir prieš jį
sukilo. Dar įdomiau, net 1440 m. ta sena
savivalda buvo jau beveik visiškai pra
rasta, Smolensko “prastieji žmonės” (kaip
Lietuvos Kronika juos vadina) sukilo prieš
Žygimanto Augusto paskirtą valdovą
Andrių, ir išrinko savo kunigaikštį - irgi iš
aukštojo luomo, bet žmonėms daugiau pa
tinkantį. Nors šis sukilimas buvo gale su
triuškintas, jis yra tik vienas iš daugelio
pavyzdžių, rodančių, kad lietuviai niekuo
met nebuvo pasiruošę būti vergais.
Galbūt laisvę mylinčios liaudies charak
teryje ir rasime atsakymą klausimui, kodėl
Lietuvoje (kol ji buvo neprijungta prie
Lenkijos) neįsigalėjo žmonių priklausomy
bė ir laisvių varžymu pagrįsta tikra foeda
lizmo sistema. Mūsų didikai gal ir buvo
pasiruošę pavergti liaudį savo naudai, bet
liaudis išlaikė daugiau savarankiškumo
57
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negu beveik bent kur kitur tu laikų Euro
poje. Mes esame išdidūs įpėdiniai jų nepalaužiamos dvasios.
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PRISITAIKYTI AR ŽŪTI?
Rasa Lukoševičiūtė*)
Kas atsitinka su žmogum, kai jo gyve
nimo būdas per greitai keičiasi, kai jo gal
vosena pavirsta į mašiną, jo tikėjimas
gyvenimu seka ne realybę ar šablonišką
komercinę idėją? Ar yra galimybių šioje
žemėje to išvengti? Ar mes, skautų orga
nizacija, galime įterpti savo ideologiją į šių
laikų visuomenę? Šios yra mano temos
pagrindinės mintys, kurias remiu perskai
tytos knygos, “Future Shock” (Alvin
Toffler) įspūdžiais.
Šiais laikais ir ateityje žmogus yra ir bus
įtakojamas naujų produktų, naujų madų,
naujo masinio galvojimo. Jam teks augti ir
vystytis nepaprastai greitai besikeičian
čiose sąlygose ir jis turės suspėti ne tik
savimi rūpintis, bet ir auklėti šeimą pagal
visuomenės nustatytas taisykles, dirbti,
linksmintis, o ypač - galvoti.
*) ASD Montrealio kandidatės tema,
skaityta ASS Jubiliejinėje stovykloje 1974.
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Tofleris teigia, kad “Skubiai neišmokę
tvarkyti asmeniško ir savo aplinkos gyve
nimo pakaitų greičio, mes save pasmerkia
me masiško neprisitaikymo suirutei”.

Taigi, jeigu žmogus nepajėgs valdyti to,
kas aplink jį taip greitai keičiasi, jeigu jis
nepajėgs susidaryti savo nuomonę apie
tam tikrus klausimus, bet seks masės gal
vojimą, jeigu šis, neišpasakytai greitu
tempu gyvenantis, pasaulis išsmuks iš’
žmogaus pirštų, tai žmonija nepajėgs gy
venti, kaip galvojantis organas, bet bus
mašinos, roboto ar materialistinio gyve
nimo dalis. Apie tai turime galvoti dabar,
nes tai nėra ateities problema, bet dabar
ties liga, nuo kurios kenčia tūkstančiai
žmonių. Mes esame tie, kurie yra pavergti
televizijos ar radio kalbų, tie, kurie ne
spėja pritapti prie visuomenės santvarkos,
kurie nepajėgia atsiplėšti nuo masinio
galvojimo ar tie, kurie nepriima šio pasau
lio ir jo idėjų.
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Prieiname prie dviejų klausimų: ar turi
me paneigti gyvenimą ir tęsti save taip,
kaip buvo, ar turime prisitaikyti prie naujų
idėjų, jas suderinti su mūsų galvojimu ir
stengtis tai perduoti kitiems? Susigyveni
mas su aplinka yra problema, kuri šiais
laikais labai dažnai mus užpuola. Mes susi
tinkame su ja mokykloje, darbe, šeimoje,
draugų tarpe ir ji mums su laiku darosi
labai svarbi ir rimta.
“Mes pergyvename tiek pat skausmingą
laikotarpį, koks buvo pergyventas mūsų
pirmtakūnų evoliucijos bėgyje jiems kei
čiantis iš jūros į žemės gyvūnus... Tie,
kurie negalės prisitaikyti, gal kaip nors iš
liks arba žemesnio išsivystymo lygyje arba
išnyks, kaip pajūriu išplauti kūnai”.
Kai žemė tik formavosi, maži vandens
gyvulėliai buvo išmesti ant kranto. Per
greitas pasikeitimas, neradimas tos pačios
aplinkos juos beveik visus išžudė. Vien tik
tie, kurie miškuose rado vandens, išgyve
no. Galėtume palyginti žmogų su šiais
gyvuliais. Tie, kurie ateityje galės rasti
savo vietą pasaulio akivaizdoje, bus lai
mingi šios žemės gyventojai. Tie, kurie ne
pritaps, bus tos vadinamos masės dalimis.
0 žmogus yra įrodęs, kad jis gali pritapti
prie savo aplinkos. Jis yra išgyvenęs žiemą
ir vasarą, jis išvaikščiojo ne tik žemę, bet ir
mėnulį, jis prisitaikė prie visų madų ir viso
materialistiško gyvenimo. Tai išstudijavę,
galėtume prieiti prie išvados, kad žmogus
gali susigyventi su aplinka bet kokiose
sąlygose ir bet kada. Bet reikia prisiminti,
kad žmogus yra ir biologinis organizmas ir
kad visi tokie organizmai turi savo prisi
taikymo ribas. Todėl, kai Neal. Armstrong
buvo iššautas į mėnulį, jis buvo aprūpintas
deguoniu, specialiais rūbais ir tiksliais
aparatais. Bet ar ne keista, kad kai žmogus
yra iššautas į ateitį, jam paliekame tik jo
gyvybę?

“Žmogaus kūnas turi savo prisitaikymo
ribas. Šių ribų neištyrę, bet be galo grei
tindami pakaitų seką, mes galime masę

žmonių pasmerkti, reikalaudami iš jų dau
giau, nei jie gali pakeiti. Šiuo būdu mes
juos išstatome pavojun patekti į ypatingą
padėtį, kurią aš vadinu ateities pasibaisė
jimu (future shock)”.

Žmogus negali priimti per greito pasi
keitimo nei fiziškai, nei morališkai. Ateina
laikas, kai jis daugiau nebepajėgia. Mes
tada matome žmones, kurie yra uždaromi į
psichines ligonines ar šiaip tuos, kurie
kartą į savaitę lanko visokius nervų spe
cialistus, nes jie nebepajėgia daugiau pri
imti savo aplinkos. Kad geriau suprastume
šį dėsnį, turime išnagrinėti tas fiziškas
sąlygas, kurios mus priveda ir prie moralės
problemų.
Žmogus yra dalis mūsų bendros aplin
kos. Todėl jis turi prisitaikyti ir susigy
venti su ja. Bet ko reikia laukti iš šios ap
linkos, o svarbiausia, iš žmogaus moralės,
jeigu jį supa vandens, oro ir garso tarša,
miesto gyventojų susigrūdimas, laikraščių,
televizijų, radio pranešimai ir reklamos?
Žmogus yra visada šių veiksnių įtakoje ir
jis turi išmokti arba jų išvengti, juos at
mesti, arba jais pasinaudoti. Pagalvokime,
kiek tai vargina žmogaus kūną ir protą!
Kiek šie pasikeitimai išnaudoja žmogaus
kantrybę, sveikatą bei galvojimą? Tik į tai
įžvelgę pradėsime suprasti nervinių ligų,
žmonių pasimetimo, noro mirti, alkoholiz
mo, narkotikų plitimo priežastis.
Visuomenė negali toliau plėstis ir mūsų
gyvenimas negali toliau gerėti, jeigu mes
neišrasime naujų techniškų metodų, jeigu
nepriimsime tam tikrų pasikeitimų visose
gyvenimo srityse. Žmogus negali gyventi
be pasikeitimų, nes jie sudaro mūsų gyve
nimą. Taip prieiname prie išvados, kad
gyvenant reikia prisitaikyti prie nuolat
besikeičiančios aplinkos.
Prisitaikymas prie mūsų aplinkos nėra
visuomet lengvas. Angažavimasis gyve
nime, visuomenėje ir gyvenimo apvaldy
mas yra vienas iš sunkiausių ir, turbūt,
svarbiausių mūsų tikslų šioje žemėje.
Mūsų generacija yra auginama būti stebė
tojų generacija. Televizija, radio, “komi-
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kai” išauklėjo mus i žmones, kurie nenori
angažuotis, bet nori tik žiūrėti, klausytis,
ne reaguoti. Tam atsverti mums reikia
tokios organizacijos, kaip skautų organi
zacija, kuri dirba su jaunimu ir duoda jam
pagrindus, kaip gyvenimą pagerinti, kaip
juo pilniau pasinaudoti ir kaip padėti ki
tiems susipažinti su jo sąlygomis.
Skautų ideologija pasiekia šių tikslų
trijų laikotarpių bėgyje: vaikų, paauglių ir
vyresniųjų tarpe. Būdamos paukštytėmis,
mes išmokstame klausyti, vykdyti tai, kas
yra prašoma padaryti, prisilaikyti bendrų
grupės taisyklių. Skaučių programa įdi
sesėms, kaip reikia viena kitą priimti,

gerbti, suprasti, išklausyti. Ji duoda skau
tems atsakomybės vertę, pareigų vykdy
mą. Pasiekus vyresniųjų skaučių lygi,
esame pasiruošę kovoti su gyvenimo pro
blemomis, paimti ji i savo rankas, anga
žuotis jam ir, svarbiausia, angažuoti kitus
gyvenimą matyti realiai.
Šiais laikais jaunimas ir jo idėjos valdo
pasauli. Todėl reikia skautų organizacijos
ir jos ideologijos, kad pajėgtume išauklėti
ne tik pilnus vadovus, bet žmones, kurie
pajėgs ne tik prisitaikyti prie aplinkos, bet
ją valdyti ir jai angažuotis. Skautybė yra
vienas iš tų raktų į ateityje susidarančias
gyvenimo sąlygas.

APLINKOS ĮTAKA ( VAIKO KALBĄ.
Rūta Kleinaitytė*)

Kalba, žmogaus pajėgumas vienam su
kitu, ištarus tam tikrą garsų sudėtį, iš
reikšti mintis, yra vienas iš pagrindinių
išmoktų elgesių. Kadangi kalba yra žmogui
labai svarbi, pažvelkime į tai, kas vaiko
brendimo aplinkoje paveikia kalbos vysty
mąsi.
Tėvai, kurie savo vaikams leidžia laisvai
ir spontaniškai kalbėti, padeda jiems iš
vystyti normalius kalbos procesus. Tokie
tėvai vaikus skatina stengtis ir toliau, juos
pagirdami už tai, kas yra atsiekta. Šiuo
elgesiu tėvai parodo vaikams, kad jie yra
mylimi, reikalingi ir kad jie yra labai
svarbi tėvų gyvenimo dalis. Vaikai, tar
dami pirmuosius žodžius, nebijo kalboje
padaryti klaidas, nes jie žino ir mato, kad
tėvai nėra priešai, bet skatintojai.
*) ASD Čikagos skyriaus kandidatės
tema, skaityta 1974.VI.7.
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Tie tėvai, kurie griežtai reikalauja tai
syklingos ir suprantamos kalbos, kalbos
vystymosi neskatina. Tie, kurie be persto
jo kritikuoja vaiko kalbą arba labai mažai
kreipia dėmesio į tai, ką vaikas nori pasa
kyti, perduoda vaikams tokius jausmus,
kaip nenorą, nemeilę, nereikalingumą.
Vaikai, kurie pasijaučia nenorimi ir nemy
limi, drovisi kalbėti, nenorėdami sulaukti
ne'teigiamos reakcijos iš tėvų - jie nekalba.
Tai yra ypatingai svarbu, kuomet vaikas,
sulaukęs metų, arba metų ir pusės, bando
sudaryti tam tikras garsų kombinacijas.
Dėmesio nekreipimas į šias pastangas gali
vaiką taip paveikti, kad jis nustos garsų
kombinacijas daręs. Tėvai, kurie vaikams
neduoda progos kalba išreikšti savo norų,
prašyti garsais to, ko jie nori, taip pat
varžo kalbos brendimo procesą. Šie vaikai
nėra motyvuojami kalbėti, nes jiems noras
tarti sudėtingus garsus pasidaro nenau
dingas. Jie gauna tai, ko nori, be kalbos ir
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todėl jie nebando kalbėti. Kiti, naudodami
.rankas ar kitas kūno dalis, vietoj žodžių,
taip “susikalba”. Tėvai, kurie leidžia savo
vaikams taip komunikuoti, gali būti labai
nustebę, kai jų vaikas negalės normaliai
kalbėti. Vaikams trūksta noro kalbėti, nes
jiems daug lengviau mintis ir norus iš
reikšti mostais, nei žodžiais.
Neturtinguose namuose išaugusiems
vaikams yra daug sunkiau išvystyti kalbą,
negu turtingesnių šeimose. Namuose, ku
riuose nėra knygų, žurnalų, žaislų (objek
tų, kuriuos galima matyti ir liesti), radio ar
televizijos, vaikai nepatiria daugelio jiems
reikalingų skirtingų pojūčių. Be radio ar
televizijos vaikai neturi progos išmokti
daugelio naujų ir skirtingų žodžių. Tokių
vaikų galimybė susikalbėti bus ribota ir jų
žodynas neatsieks reikalingo lygio. Vaikai,
kurie žaidžia tik su savo bendraamžiais,
taip pat neturi progos platesniam kalbos
brandinimui. Tai yra ypatingai teisinga
apie “dypukus”, kurie praleidžia labai daug
laiko kartu, kurie retai bendrauja su vy
resniais vaikais ar su suaugusiais, kurių
kalba yra subrendusi. Vaikai, kurie neturi
progos bendrauti su tais, kurių kalba yra
subrendusi, patys negali savo kalbos bran
dinti, nes kalbą sudarantys garsai yra iš
mokstami per jų girdėjimą - pamėgdžio
jimą. Taip panašiai yra paveikiami ir vie
nišai palikti vaikai.
Yra ypatingai skaudu, jei vaikas ne tik
vienas žaidžia, bet kai ir tėvai jo nekalbina.
Tokie vaikai neturi progos išgirsti reika
lingus kalbos garsus ir todėl negali išmokti
to, ko jie negirdi.
Šeimos, kuriose yra daugiau, nei viena
kalba, taip pat veikia vaiko kalbos vysty
mąsi. Carrow, dviejų grupių vaikų studi
joje, parodė, kad to paties amžiaus, mokslo
lygio, sociališko ir ekonomiško lygio dvi
kalbių šeimų vaikai padarė daugiau kalbos
klaidų, (gramatikoje, sakinių sudėtyje,
balsiame ir tyliame skaityme) nei vienkal
bių šeimų atstovai. Kad vaikai nesusimai
šytų, matyt, yra geriau, jei jie girdi tik
vieną kalbą. Vaikams išmokus vieną kalbą,
galima juos supažindinti su kita.

Kai šeimai gimsta vaikas, jo atsiradimas
paveikia augančius vaikus ir tai veikia jų
kalbos brendimą. Pirmagimiai jaučiasi už
miršti ir apleisti. Naujagimiui paprastai
skiriama daugiau dėmesio, todėl pirma
gimiai, norėdami atgauti savo vietą šei
moje, daro ir elgiasi taip, kaip naujagimis.
Tai irgi suvaržo kalbos vystymąsi.
Yra dar daug Įvairių faktorių, kylančių iš
aplinkos, kurie paveikia vaiko kalbos
brendimą. Paminėjau tik keletą, nes visas
galimybes išvardinti truktų per daug laiko.
Pabaigai tebus pasakyta, kad vaikų kalba
vystysis normaliai ir jų brendimo procesas
pasieks gerą lygį, jei jų tėvai dės visas
pastangas ir kreips atitinkamą dėmesį į
savo vaikus.
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SKAUTU VADOVUI
“VAIVORYKŠTĖS” PROJEKTO
PRISTATYMAS

“Vaivos” vyresniųjų skaučių draugovė
surikūrė Montrealyje 1948 metų pavasa
ryje s. Irenos Lukoševičienės ir kt. pa
stangomis. Dvidešimts penkiems metams
praėjus, “Vaivos” pagimdė “Vaivorykštės”
projektą (1973.XL1 - 1975.III.31), kuris
gavo 6150 dolerių paramą iš Kanados fede
ralinės valdžios. Nors projektas oficialiai
pasibaigė, “Vaivorykštės” demonstracijos
ir parodos sulaukė didelio ir palankaus
Kanados valdžios ir spaudos dėmesio.
“Vaivos” narės Lilija ir Kristina Bendžiūtės, Lilė Jonelytė ir Irena Danytė
dalyvavo 1974 metų A SS jubiliejinėje sto
vykloje demonstruodamos projekto dar
bus.
- Red.
Kiekvienais metais, kai artinasi Kaziuko
mugė ir kai reikia atrasti kokių nors origi
nalių ir įdomių idėjų, iškyla klausimas, ką
daryti. Dažnai mūsų vyresnės vadovės
mums iškeldavo tautodailės idėją ir mes
mokėmės austi juostas ar narstyti kaišytus
mūsų raštus. Tai nebuvo mums nei per
daug sava, nei įdomu, nes atrodė per daug
darbo.
Prieš pora metų, įsižiūrėjusios į “Needle
Point” žurnalą, padarėm didžiulį makrame
“room divider”. Idėjom daug darbo,
dirbom visos kartu ir buvo labai smagu.
Tais pačiais metais vyresniųjų skaučių
įžodžiui nuvažiavom į dail. A. ir A. Tamo
šaičių ūkį. Čia, šalia vyr. skaučių įžodžio
įspūdžių ir išgyvenimų, pirmą kartą susi
dūrėme su autentiška mūsų tautodaile.
Mes pamatėm jos originalumą ir grožį.
Ten, kiekviename kampelyje atradom ką
nors, kas mus stebino iki kvapo netekimo.
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Pamatytos skaidrės, dail. Tamošaičių aiš
kinimai ir paskaitos, dail. Tamošaitienės
įvairiausių rūšių audiniai, kilimai, mus
tikrai užbūrė ir vyresnių vadovių mums
pirštos idėjos tapo troškimu pačioms viso
to išmokti.
Bet čia atsirado kliūtis - tai yra gana
brangus “hoby”. Tuo pačiu metu, Kanados
federalinė valdžia priėmė palankią kilminių
grupių kultūrai politiką ir mes skaitėme
spaudoje, kaip įvairios grupės gauna pasa
kiškas pinigų sumas savo kultūriniams
pasireiškimams. Čia, vėl savo vadovių pa
skatintos, ėmėmės darbo - dėti ant popie
riaus savo idėjas, diskutuoti, planuoti,
braukyti; davėm visai pašaliniams žmo
nėms planą paskaityti, ir galų gale įteikėm
jį multikultūros departamentui ir pradė
jome laukti atsakymo.
Laukėme ne rankas sudėjusios, bet po
truputį mokydamosios ir ruošdamosios.
Rinkomės reguliariai kas savaitę mokytis,
pirmiausia juostų audimo, vėliau atsikvietusios dail. Tamošaitienę, ir gobelenų ir
rištinių kilimų. Entuziazmas ir užsidegi
mas nemažėjo, bet su kiekvienu naujai
baigtu darbu jis didėjo.
Laimingos buvome, kai dail. Tamošaičiai
sutiko mūsų projektą globoti ir padėti jį
įvykdyti, pamokydami, menine priežiūra,
patarimais, ir bendrai vadovaudami.
Negalime nepaminėti kito labai svarbaus
fakto - tai visų neaktyvių vyresniųjų skau
čių įsitraukimo ir tikrai didelio darbo be
jokių tendencijų pirmauti, vadovauti, ar
jaunesnėms įsakinėti ar kritikuoti. Įdomu,
kad 1973 metais mes rinkdavomės dviem
grupėm - vyresniųjų ir jaunesniųjų - atski
rai dirbdamos tą patį. Kai gruodžio mėne
syje pirmą kartą atvažiavo dail. Tamošai
tienė, susirinkom visos kartu ir buvo1
‘fantastic’, o kai pradėjom planuoti susirin-
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kimus po Kalėdų, visai nebuvo aišku, kodėl
mes turėtume rinktis atskirom grupėm ir
daryti ta patį. Atrodo, kad kartų skirtumai
ir nesutarimai atsiranda, kai nieko neda
rom ar neturime ką veikti. Siekiant bendro
tikslo, nelieka energijos tuščiai kritikai ar
pasisekimų nepripažinimui.
Federalinės valdžios atsakymas atėjo
1974 metų balandžio 1. Gavome tiek, kiek
prašėm ir tai buvo mums tokia staigmena,
kad iš karto netikėjome ir galvojome, kad
mūsų tuntininkė krečia mums balandžio
pirmos pokštą.
Sudarėm atskirų sričių atsakingas gru
peles ir mėginom įvykdyti tai, kas sutrauktoj projekto kopijoj buvo pramatyta.
Gegužės pradžioj padarėm projekto pri
statymą Montrealio visuomenei su dail.
Tamošaičio paskaita ir mūsų pirmųjų pa
vyzdėlių parodėle. Susilaukėme daug
dėmesio. Tuoj po to dalyvavome pas kana
diečius didžiulėje komercinėje parodoje,
vadinamoje “Salon de la Femme”, kur pro
vincinė valdžia turėjo paviljoną kilminėm
grupėm. Čia, atrodo, mes buvom dėmesio
centre, nes niekas nebuvo pristatęs tokių
originalių darbų. Įdomu, kad šioje parodoje
vaikščiojom savo tautiniais rūbais pasi
puošusios ir jautėmės tikrai išdidžios.
Dabar jau turim visą sąrašą kanadiečių,
kurie nori, kad jiems pravestume kurse
lius. Tokiu būdu įvykdysime mūsų pro
jekto dalį: paskleisime lietuvišką tauto
dailę kanadiečių tarpe. Esame pramatę
vienkartines paskaitėles su pademonstra
vimu kolegijose. Projektą baigsime su
paroda 1975 metų pavasaryje ir, paruošusios katalogėlio projektą, mėginsime gauti’
pinigų jo išleidimui ir kilnojamos lietuvių
tautodailės parodos įvykdymui.
“Vaivorykštės” demonstracijos Akade
minio Skautų Sąjūdžio jubiliejinėje sto
vykloje yra taip pat mūsų projekto dalis paskleidimas mūsų tautodailės grožio lie
tuvių tarpe, parodymas, kad šio meno gali
išmokti ir jauni žmonės, ir kad iš to galima
turėti labai daug asmeniško džiaugsmo.
. Užbaigai derėtų paminėti mūsų ir Jūsų
dvasios vadovą tėvą Kubilių, kuris mums

užleido visą kleboniją mažiausiai vieną
kartą į savaitę, bet iš tikrųjų - visada, kada
tik mums reikia susirinkti. Nežinome, kaip
būtume dirbusios be jo. Mes jam ir pritriukšmaujame ir prirūkome, o jis vis
kantrus ir džiaugiasi, kad mes pas jį ren
kamės.

Montrealio “Vaivos” draugovės
vyresnės skautės

1975 LSS SUVAŽIAVIMAS - VADOVŲ
RINKIMAI buvo pradėti rugsėjo 30 Pre
zidiumo biuleteniu nr. 1. LSS Tarybos Pirmija, nežiūrint jos pačios 1974 vasario 3
nutarimo suvažiavimą pradėti birželio mė
nesyje, suvėlavo lygiai, kaip 1969 ir 1972
metais. (LSS TP esant v.s. E. Korzonui,
1966 LSS suv. buvo pradėtas kovo mėn., o
baigėsi 1967 sausio 4; v.s. A. Saulaičiui
pirmininkaujant, 1969 LSS suv. buvo pra
dėtas rugpiūčio 15 ir baigėsi 1970 sausio
17; 1972 LSS suv. buvo pradėtas rugsėjo
30 ir baigėsi tik 1973 balandžio 30!). O juk
ir 1972 metų suv. buvo apspręsta “nusta
tyti vieną tikslią suvažiavimo datą ir
laiką... Suvažiavimams pravesti reikėtų
mažiausia 4 mėnesių”.
Taigi, vėl vėluojant, Prezidiumui ir da
lyviams reikės nepaprastai skubėti, trum
pinti rūpimų klausimų svarstymus ir dis
kusijas, idant rinkimai būtų baigti, išlai
kant LSS Garbės Teismo 1973 m. nuro
dymą, būtinai prieš metų galą. Kaip be
būtų, reikia būti dėkingiems, kad rinkimai
buvo pradėti.
Prezidiumo darbas yra nereikalingai
apsunkintas tuo, kad devyni iš 99 kandi
datų buvo pristatyti ne vienom, bet dviem,
o vienu atveju net trim pareigom! Pastan
gos iš pradžių atsisėsti ant kelių kėdžių ir,
tik jas pamėginus, apsispręsti, kur kandi
datuojama, rodo neatsakomingumą, gal
net asmenišką politikavimą. Panašūs atsi
tikimai pasitaikydavo ir praeityje, bet Są
jungos vadovybė iki šiol nieko nepadarė
jiems sustabdyti.
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Įdomu pažiūrėti į kandidatų sąrašą: '
Čikaga ir apylinkės siūlo 44 žmones,
Niujorkas-Niudžersi - 13, Losangelas ir
Bostonas - po 11, Kanada -10, Klyvlendas 4, Florida - 2. Akin krenta, kad Montrealis
siūlo tik vieną kandidatą, o Australija, ku
rioje yra apie 300 skautų ir skaučių, taip
pat Detroitas, Hamiltonas, Omaha,
Vindsoras - nei vieno. Be abejo, kiekvienas
kandidatas galvoja apie išrinkimo galimy
bes ir tolimesni vienetai gal todėl nėra taip
atstovaujami. Kyla klausimas, ar nebūtų
tiksliau vietoj šešių bendrai renkamų
Tarybos narių ir šešių rajono vadų šias
vietas skirti rajonų, o gal net atskirų vie
tovių atstovavimui LSS Taryboje? Rajonų
vadai, kaip vykdomosios valdžios atstovai,
turėtų dalyvauti Pirmijoje, o ne Taryboje,
kurios žinioje yra vykdytojų priežiūra ir
įstatymų leidimas.
Kaip visų suvažiavimų metu, taip ir šia
me, bus daug įvairių ir naudingų pasiū
lymų. Jie gali būti rūšiuojami į tris sritis:
patobulinimus, kurie STIPRINA GYVĄ
SKAUTAVIMĄ vienetuose ir lengvina
skautišką darbą pvz., skautų ir skaučių
įvertinimuose, labiau gyvenimiškų metodų
išvystyme, vadovų lavinime, ryšių stipri
nime, geresniame patirčių pasikeitime,
didesniame turimų jėgų išnaudojime;
PAKEITIMUS SĄJUNGOS ADMINIS
TRACIJOJE (pvz., LSS Suv. Nuostatų
suprastinime, dalyvių teisių praplėtime,
pareigūnų kadencijų apribojime, Pirmijos
pareigų ir teisių griežtesniame įvardinime, •
atskaitomybėje ir pan.); ir REFORMAS
SĄJUNGOS STRUKTŪROJE (pvz., jau
minėtas vietovių atstovavimas Taryboje,
svarstytinas Tarybos - Pirmijos atskyri
mas, reikalavimas, kad visi Sąjungos orga
nai budriai vykdytų savo pareigas ir t.t.).
Gyvos diskusijos yra visuomet naudin
gos, nes leidžia pajusti rūpimus reikalus
ten, kur tikrasis darbas yra dirbamas. Yra
svarbu, kad Suvažiavimo dalyviai galėtų
ne tik pasisakyti, bet kad jie būtų*ir iš
girsti. Tai, turbūt, būtų svarbiausia būsi
mos LSS Vadovybės užduotis. Yra svarbu
ir tai, kad visos mintys būtų laisvai ir pla
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čiai gvildenamos, kad sprendimai remtųsiplačiu pagrindu ir būtu daromi neskubant.
Praeityje pasitaikė skubūs sprendimai,
kurie vėliau turėjo būti vėl keičiami, nes
pasiūlymai pastebėtom šiandieninėm kliū
tim dažnai apkaltina sistemą, kai iš tikrųjų
ne sistema, bet jos vykdytojai būdavo
kalti.
Atsižvelgiant į labai ribotą 1975 m. LSS
Suvažiavimo laiką, “Mūsų Vytis” siūlo savo
puslapius šiame Suvažiavime iškeltom
mintim toliau pagvildenti.

LAIŠKAI
DAR APIE TARYBOS SUVAŽIAVIMUS
Su įdomumu skaičiau 1974 m. LSS Tary
bos suvažiavimo įspūdžius (ž. “MV” 75-1,
red.). Gaila, kad daugiau dalyvių dėl suva
žiavimo nepasisakė. Susidaro įspūdis, kad
Tarybos nariai yra polarizavęsi į dvi
grupes: v.s. A. Saulaičio rėmėjus ir jo opo
nentus. Jeigu tai tiesa, tai reikia klausti,
kas iš tikrųjų rūpinasi mūsų Skautų Są
jungos reikalais? Nejaugi Tarybos ir Pir
mijos darbas yra atliekamas tik šių organų
vieno pirmininko? Reikėtų pagalvoti, ar
Taryba, kaip “įstatymų leidėjas”, neturėtų
būti visai atskira nuo “vykdomosios val
džios” - Pirmijos? Žvelgiant į Tarybos
posėdžio įspūdžius, prašosi klausimas, ką
1973-1975 metų kadencijos Tarybos nariai
atliko naudingo LSS ir jos vienetams?
Šia proga norėčiau pataisyti įspūdį, kad
1974 m. LSS Tarybos suvažiavimas buvo
pirmas nuo Vokietijos laikų. LSS Tarybos
akivaizdinių posėdžių buvo daugiau, bet,
rodos, ne v.s. A. Saulaičiui vadovaujant.
Paskutinis (ketvirtas) Tarybos suvažiavi
mas Vokietijoje įvyko 1949 kovo 25
Scheinfelde. PLSS Tarybos pirmininku
tuomet buvo fil. K. Palčiauskas, o ASS
pirmininku - prof. I. Končius. Naujame
Pasaulyje pirmas LSS Tarybos suvažiavi
mas įvyko Wheatley, Ontario 1956 rugsėjo
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1-3 dienomis, vyresnių skautų, skaučių ir
ASS šeštos (Windsoro) stovyklos (VIII.25 IX.3) metu. Šis posėdis nustatė LSS vado
vybių kadencijos pabaigą 1957 lapkričio
1 d., nutarė kadencijas riboti trimis metais
ir priėmė naują PLSS statutą. Tarybos
suvažiavime dalyvavo 20 narių. PLSS
Tarybos pirmininku tuomet buvo v.s. V.
Čepas, o ASS pirmininkavo fil. A. Plateris.
Berods antras LSS Tarybos suvažiavimas
įvyko Čikagoje 1961 gruodžio 6, kuriame
buvo principiniai nutarta ASS priimti į
LSS, kaip trečią šaką. (19 balsavo “už”, 0 “prieš”, 1 - “susiL”). LSS Tarybos pirmi
ninku tuomet buvo fil. A. Dundzila, o ASS

pirmininkavo fil. E. Koržonas - dabartinis,
1974-1975 m. ASS Vadijos Pirmininkas.
Linkiu “Mūsų Vyčiui” toliau stengtis ir
išsikovoti sau vietą pastovios skautiškos
periodikos tarpe.
s.E.

KLAIDOS
“Mūsų Vyčio” 1975 nr. 1 24 psl. prof. I.
Končiaus atvaizdas turėjo būti 35 psl., o
vilkiukų įžodžio vaizdelis - 24 psl. Atsipra
šome.

IVYKIAI IR PASTABOS
PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUVAŽIAVIMAS įvyko 1975 birželio 28 liepos 3 dienomis Romoje. Jame dalyvavo
apie 250 pasauliečių ir virš 50 kunigų iš
JAV ir Kanados (apie 200), Vokietijos
(apie 50), Anglijos, Australijos, Belgijos,
Brazilijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Venecuelos. Dalyviai kas dien turėjo progą pa
simelsti lietuvių kunigų koncelebruojamose Šv. Mišiose, aplankyti žymesnes
vietas ir išklausyti religinių ir kultūrinių
paskaitų, kurios buvo skaitomos Šv. Kazi
miero kolegijos patalpose.
Suvažiavimo proga įvyko Kunigų Vie
nybės ir Pasaulio Lietuvių Katalikų
Bendrijos posėdžiai. KUNIGŲ VIENYBĖ
pavedė JAV Lietuvių Kunigų Vienybei
pasirūpinti viso pasaulio liet, kunigų drau
gijos steigimu. Vysk. V. Brizgys informavo
suvažiavusius, kad PLK BENDRIJA yra
vienintelė Šv. Sostui žinoma pasaulinė
tautinė katalikų organizacija. Liepos 1 ši
organizacija išrinko naują valdybą iš •
dviejų kunigų (kun. J. Tadarauskas, 47
balsai, ir kun. J. Bagdanavičius, MIC, 36
balsai) ir aštuonių pasauliečių. Buvęs

PLKB pirmininkas K. Kleiva buvo per
rinktas 39 balsais. Naujos valdybos būstinė
bus JAV.

“ATEITIES” FEDERACIJA šiemet
mini 65-tas metines nuo ranka rašyto
moksleivių “Ateities” žurnalo pasirodymo
Kaune. Pati moksleivių, studentų ir sen
draugių federacija gimė Palangoje 1927
metų suvažiavime. Nuo 1930 metų ateiti
ninkai veikė ne viešai, o 1945 pabaigoje
sąjūdis buvo atgaivintas Vokietijoje.
Ateitininkų jubiliejus buvo atžymėtas
rugpiūčio 24-31 dienomis vykusioje jungti
nėje stovykloje Dainavoje, kurioje daly
vavo 406 nariai ir svečiai. Turininga pro
grama buvo vystoma kiekvienai dienai
skirtų temų išklausymu ir po to sekusiomis
koreferentų pravestomis diskusijomis.
Programa buvo gerai sendraugių paruošta,
bet kiek silpniau pasirodė jaunesni koreferentai. Pasigesta taip pat moksleiviams
labiau pritaikytų užsiėmimų.
Stovyklos metu buvo taip pat patiekti
pranešimai apie “Ateities” žurnalą,
“Ateities” knygų leidyklą, šalpos fondus ir
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kitus organizacinius reikalus. Stovyklos
metu buvo pramatyta rinkti naują Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos valdybą, ta
čiau tai nepavyko neradus kandidatuojan
čių pareigoms. Padėtį išsprendė Ateiti
ninkų Federacija, kuri pasiūlė vietoje rin
kimų naują valdybą pakviesti iš Detroite
gyvenančių ateitininkų ir sendraugių.
DYRBORNO MIČIGENO UNIVERSI
TETE (Dearborne, Mich.) studentai įstei
gė Lietuvių Stud. Sąjungos skyrių ir jį
įteisino “Lithuanian Club” vardu. Gautas
kambarys ir lėšos skaityklai, kuriai klubo
pirmininkas stud. Jonas V. Dunčia užsakė
net 15 lietuviškų laikraščių ir žurnalų.

LOSANGELO IR TORONTO akademi
kai prisidėjo prie M. K. Čiurlionio sukak
ties minėjimų paruošdami jo meno kūrinių
reprodukcijų parodas.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
stovykloje rugpiūčio 27 - rugsėjo 1 d.d.
Rako stovyklavietėje dalyvavo apie 70
narių ir keliasdešimt svečių. Kultūrinei
daliai atstovavo D. Bruškytės paskaita
“M. K. Čiurlionio kūryba ir pasaulis”, J.
Damausko - “Vysk. M. Valančius ano meto
Lietuvoje”, Br. Kviklio - “Senoji lietuvių
emigracija ir jų spauda XIX amžiuje”. Jis
taipgi surengė įdomią to laikotarpio spau
dos parodėlę. Kun. A. Kezys, SJ, stovyklos
dalyvius supažindino su senaisiais Pensil
vanijos lietuviais ir skaidrių pagalba pa
rodė jų paliktas vertybes. Simpoziume
“A. Solženicinas, Helsinkio konferencija,
atolydis” pranešimus padarė L. Jadviršytė, D. Kviklytė, R. Skorubskaitė. Antrasis
simpoziumas buvo skirtas akademinės
skautijos veiklai pagyvinti. Jam taip pat
vadovavo jaunimo atstovai: G. Sabaliūnaitė, T. Remys, M. Griauzdė ir A. Miglinaitė. Helsinkio konferencijos nutarimus ir

1975 m. ASS Studijų Dienų - Stovyklos dalyviai.
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Foto J. Paronio
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1975 m. ASS Stovykla Rake:
Viršin. fit. R. Dirvonis
Sutinkamas prelegentas dr. K. J. Valiūnas
Korp! “VYTIS” pastovyklės vadovas A. Tamošiūnas su sesėmis
VLIKO pirmininkas dr. R j Valiūnas kalba be užrašų.
Foto J. Vaičiūno
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1975 m. ASS stovykla Rake:
ASD pastovyklės vadovė fil. R. Skorubskaitė
FU. T. Remys ir G.N. fil. J. Dainauskas
Paskaitininko auditorija
Broliai ir sesės
Foto J. Vaičiūno
Valgis, pokalbis ir nuovargis
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lietuvius liečiančius paskutiniuosius įvy
kius nušvietė specialiu lėktuvu stovyklon
atskridęs VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas.
Stovyklai artėjant prie pabaigos, rug
pjūčio 31 d., įvyko Akademinio Skautų Są-.
jūdžio suvažiavimas, kurio pirmininku
buvo išrinktas Br. Kviklys, sekr. - R. Skorubskaitė. Atskirų veiklos sričių praneši
mus suvažiavime padarė: ASS vadijos
pirm. E. Korzonas, ižd. R. Dirvenis, ASD
pirm. G. Sabaliūnaitė, korporacijos “Vytis”
pirm. V. Garbonkus, filisterių pirm. J.
Dainauskas, Vydūno Jaunimo Fondo
vicepirm. D. Eidukienė. Posėdžiuose buvo
aptartas “Mūsų Vyčio” atgaivinimas.
Juose taipgi pasisakyta už knygų leidybos
stiprinimą, knygos klubo narių,gausinimą,
pasyvesnių filisterių įtraukimą į organiza
cinį darbą.
Stovyklos vadovybę sudarė: viršininkas
R. Dirvenis, komendantas M. Griauzdė,
mergaičių pastovyklės vadovė R. Skorubskaitė, vyrų pastovyklės vadovas A.
Tamošiūnas ir ūkio reikalų tvarkytoja L.
Jadviršytė. Stovyklos laikraštėlį “Palan
gos Juzė” redagavo D. Kviklytė, N. Sugintaitė, M. Kupcikevičiūtė, o menine prie-,
žiūra rūpinosi D. Mačiukevičiūtė.

(“Tėviškės Žiburiai”, nr. 39)

v.s. J. AUGUSTAITYTĖS - VAIČIŪ
NIENĖS (g. Vilkaviškio vis. 1895.VII.28,
m. Čikagoje 1974.11.28) rašytinis palikimas
sūnaus Jono Vaičiūno apskaičiuojamas
devyniolika tomų, skaitant 8 išleistus to
mus, du vaidinimus, tris nespausdintų
eilėraščių rinkinius, humoristines pasakė-1
čias ir publicistiką.
Čikagoje buvo sudarytas jos raštams
leisti komitetas, kuriam pirmininkauja
brolėnas Jonas Jasaitis. Antrų metinių
komitetui pirmininkauja A. Juškevičius.
Balzeko muziejuje numatyta 1976 vasa
rio 29 iškilmingai atidaryti Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės skyrių, kuriame tilps
jos padovanoti tautodailės darbai ir asme
ninio gyvenimo ir darbo
• apyvokos daiktai.

HAMILTONE ŠOKO ANT LEDO. Pir
moji Kanados dainų ir šokių šventė pasi
sekė. Neabejotina, kad nuostolių nebus,
nes svarbiausiuose įvykiuose - pobūvyje
dalyvavo apie 2000, o pačioje programoje
apie 3000 žmonių. Šalia šių pajamų buvo
gauta apie $8000 pašalpa iš Kanados val
džios ir dar iš kitų aukotojų.
Dviejų valandų programą išpildė septyni
chorai (apie 250 balsų), šešios tautinių
šokių grupės (apie 260 šokėjų) iš Hamil
tono, Londono, Montrealio, St. Catherines

1975 m. ASS Studijų Dienose - Stovykloje. Iš k. į d. stovyklos viršininkas fil.
Rimantas Dirvenis, Korp! Vytis garbės nariai jilisteriai B. Kviklys ir J. Dainauskas,
ASS Vadijos pirm. fil. E. Korzonas, Lituanicos tunto tuntininkas j. ps. L. Kupdkevičius ir Korp! Vytis CV pirm. fil. V. Garbonkus.
Foto J. Paronio
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Pasipuošusios ASS stovyklos “virtuvinėmis uniformomis“ 1975 m. studijų dienų stovyklos šeimininkės (iš k. į d.) t.n. s. Danutė Korzonienė, s. Eleonora Šalčiūnienė ir
s. Vanda Aleknienė.
Foto J. Paronio

ir Toronto. (0 kur buvo Edmontonas,
Sudbury, Vankuveris, Vindsoras?). Stiprų
ir nuolatinį įspūdį darė Montrealio Gin
taras - tautinių instrumentų orkestras,
vadovaujamas Z. Lapino. Be abejo, nega
lima buvo tikėtis, kad toks menininkų su
važiavimas pajėgs pasiekti pilną harmoniją
po tik vienos bendros repeticijos. Taigi,
tikrai aukšto meniško lygio šokių ir dainų
išpildymo iš tokios šventės negalima rei
kalauti. Svarbiau yra, kad šventė įpras
mina mėnesius trukusias pratybas ir duoda
progą įvairių vietų jaunimui santykiauti.'
Jei iš praėjusių įvykių stengiamasi pasi
mokyti, tai ši šventė - jos rengėjų ir pildytojų pastangų nenuvertinant, bet giriant davė tam daug progų. Lietuvių ruošia
miems masiniams įvykiams dar vis trūksta
profesionališkumo ir stiprios reklamos
vietos visuomenėse. Juk toks įvykis yra
stipriausia priemonė gražia anglų kalba
pasakyti kitiems, kodėl mes čia esame.
Kultūrinių programų vėlinimas, kad ir
miesto burmistro belaukiant, taip pat nėra
pateisinamas. Pusvalandį trukusių kalbų
(PLB pirmininkas kalbėjo net du kartus!)
ir VLIK’o sveikinimų vieta yra ne šokė
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jams kojas šalant ant plonai pridengto
ledo, bet spausdintoje programoje, gal net
apmokamų skelbimų pobūdyje.
Programos pabaigoje buvo paskelbta,
kad sekanti šventė įvyks Montrealyje jau
1976 metais. Tais pačiais metais vyks ir
didžioji šventė Čikagoje. Du dideli įvykiai
konkuruos tarp savęs. Ar užteks jų daly
viams laiko visur būti? Ar yra būtina iš tų
pačių tėvų kišenių reikalauti ne mažų iš
laidų dviem įvykiams tais pačiais metais?
Be abejo, Kanados lietuviai nori pabrėžti
savo valstybės ribas. Todėl daromos
KANADOS šventės. Bet ar ne būtų
tiksliau Hamiltone matyti dalyvaujančias
ir Detroito, Klyvlendo, Ročesterio jėgas, o
Montrealyje - Bostono, Hartfordo, Niu
jorko ir t.t. jėgas, pasirenkant metus be
varžybų? Kliūtys geresniam įvykių sude
rinimui yra ne tik patalpose. - Didžiausia
Hamiltono salė yra ledo rutulio žaidynėms
ir talpina 4000 žiūrovų. Daug daugiau šo
kėjų ji nebūtų galėjusi sutalpinti ir todėl
reikėjo šokti ant ledo. Svarbiau, nei pa
talpų klausimas, yra,- tačiau, sugebėjimas
suderinti visų veikėjų norus pasaulio lietu-;
vių įvykių plotmėje. 0 tai yra tikrai sunku.
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MŪSŲ MIRUSIEJI
A.A. ALBERTAS VENGRIS
Čikagos lietuvių visuomenei, o ypač
skautams akademikams ir filisteriams,
brolio Alberto Vengrio veidas ir pavardė
buvo gerai pažįstami. Staigi mirtis negai
lestingai nutraukė jo gyvenimo siūlą, pa
likdama didelę tuštumą žmonos Nijolės,
dukros Auksės ir artimųjų, draugų ir
bendradarbių gyvenimuose. Nors žodžiai
tuštumos neužpildys, tebūnie jie užrašu,
kuris liudija dar apie vieną Lietuvos sūnų,
gyvenusį ir dirbusį svetur, toli nuo tėvy
nės, bet savo darbais niekad jos neužmiršusį.
Albertas gimė senoje Žemaitijos sosti
nėje, Varniuose, 1924 metų spalio 10. Šei
moje buvo jis ir sesuo Irena, Čikagoje ište
kėjusi už inž. Petro Bernatavičiaus-Bernes.
Aštuonių metų sulaukęs, Albertas buvo
Jonavoje vilkiuku. Mokslą tęsė Jonavos,
Kauno Jėzuitų ir Telšių gimnazijose,
tapdamas abiturientu 1942 metais, o
skautų eilėse pasiekdamas pirmą patyrimo
laipsnį. Techniką studijavo Vytauto Di
džiojo Universitete, o vėliau Aukštojoje
Technikos Mokykloje Miunchene. Karas ir
pasišalinimas iš Lietuvos Vengrio mokslo
planus priverstinai pakeitė, nukepinda
mas jį drauge su tėvu, motina ir seserimi
1947 metais į Čikagą. Čia A. Vengris įsi
darbino pirmiausia, kaip braižytojas įvai
riose statybos bendrovėse, o nuo 1956
vasario 6, kartu su A. Jelioniu ir J. Jur
kūnu įsteigtoje “VENTOS” inžinerijos
bendrovėje, kurioje jis dirbo iki paskutinių
gyvenimo dienų.
Naujakurio Alberto gyvenimo kelias ne
buvo lengvas, bet nuo pat atvykimo į
Čikagą matėme jį anuometinio jaunimo,
skautų sueigų ir kitų įvykių sūkuryje. Jau
1949 metų pabaigoje jis, drauge su pen
kiais studentais, įstojo į Korp! “VYTIS”
Čikagos skyrių, o 1950 lapkričio 26 dieną,

A.a. fil. Albertas Vengris praveda ASS
Čikagos skyriaus metinę šventę 1974.X.26.
ASS metinės šventės proga, davė iškil
mingą senjoro pasižadėjimą būti ištikimas
savo kenčiančiai Motinai Lietuvai, dirbda
mas Jos laisvei ir gerovei, kur bebūtų, kurį
pildė iki gyvenimo pabaigos. Gilus elgesio
normų supratimas ir sugebėjimas išlaikyti
rimtį ir tvarką Albertą iš karto iškėlė į
Korp! “VYTIS” Čikagos skyriaus arbiter
elegantiarum pareigas (1951), o už metų
mes jį jau matėme sėkmingai vadovaujantį
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skaitlingam Korp! “VYTIS” Čikagos
skyriui (1953-1954). Tarnyba kitiems
Albertui neliko svetima vėliau, bet jis nuo
latos ieškojo gilesnės dirvos, kurią rado
VYDŪNO JAUNIMO FONDE. Jame jis
priėmė anuomet svarbiausias Reikalų
vedėjo pareigas (1956-1962, 1964-1966), o
vėliau tapo VJF Tarybos pirmininku (1963,
1973-1975). Garbe jis, tačiau, nesitenkino.
Kas met matėme A. Vengrį besirūpinantį
kalėdinių sveikinimų platinimu, tvarkantį
lėšų atskaitomybę, ieškantį naujesnių ir
geresnių būdų VJF vystyti. Jo paskutinis
užsimojimas buvo sutelkti daugiau lėšų
pagal naują, iki smulkmenų išvystytą ir
labai įspūdingą planą, kurį jis buvo pra
dėjęs vykdyti.
A. Vengris nesiribojo vien VJF rūpes
čiais. Matydavome jį ASS sueigose ir sto
vyklose. 1973 LSS jubiliejinės stovyklos
neformalioje ASS narių sueigoje Albertas
pasirodė, kaip vienas pagrindinių Sąjūdžio
susiklausymo ir. disciplinos gynėjų, kurio

tiesūs žodžiai, kaip spragilas kirto ne Są
jūdžio vadų garbintojams. Po sueigos,
matomai susijaudinęs, jis nepagailėjo kar
čių žodžių ir savo draugams, sakydamas,
“Kodėl jūs anksčiau tvarkos nepadarėte?
Jei tiems karjeristams būtumėt anksčiau
operaciją padarę, dabar šitos košės ne
būtų...” 1973 metų pabaigoje matėme
Albertą ruošiantį ir pravedantį VJF dvi
dešimties metų sukakties akademiją.
1974 - Sąjūdžio auksinio jubiliejaus metais jis priėmė sunkiausias Finansų komiteto
pirmininko pareigas. Priimtą uždavinį jis
vykdė entuziastingai, nevengdamas darbo,
net jį pratęsdamas į 1975 metus, ir pergy
vendamas daugelio narių šykštumą. Juk
pirmą kartą Sąjūdis drįso paprašyti aukų
darbui sustiprinti, o žiūrėk - pajėgūs nariai
net savo organizacijai pirštus laiko užlenkę
į save...
Minčių pilnam Albertui, šių rūpesčių ne
užteko. Jis buvo vienas, jei ne pagrindinis
“VYTIS INVESTMENT CLUB” sumany-

Korp! “VYTIS” Čikagos skyriaus vėliava lydi a.a. fil. Vengrį amžinam poilsiui.
Foto A. Stepaičio
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tojų (skautų akademikų įkurto akcijų
pirkimo-pardavimo būrelio, kuris iki šiai
dienai veikia). Didžiulės Čikagos miesto
širdyje dangoraižio dešimtame aukšte
buvo “VENTOS” lietuviška salelė. Joje
nuolatos vykdavo šio būrelio susirinkimai.
Malonu būdavo praleisti laikų lietuviško
Vyčio aplinkoje su Albertu, kitais bendra
darbiais ir idėjos draugais naujų darbų
planus bevystant.
Šalia Akademinio Skautų Sąjūdžio rei
kalų, Albertas gyvai dalyvavo Inžinierių
sąjungoje, Čikagos Tautinių namų valdy
boje, Lietuvių Respublikonų lygoje, golfo
klube, lituanistinių mokyklų komitetuose,
o vėliausiai - Kauno Jėzuitų- gimnazijos
auklėtinių suvažiavimo ruošime. Jo gyvas
ir darbštus būdas ir, svarbiausia, noras
padaryti ką nors gero, vertingo lietuvių
išeivijai, buvo nuolatinis akstinas naujoms
pastangoms.
Gyvenimas dažnai nėra dosnus tiems,
kurie dirba nepolitikuodami, bet tiesiai
siekdami tikslo. Albertas buvo tiesus ir
nevengdavo kitiems kartais ir aštroką žodį
pasakyti. Organizacija, kuriai jis tiek daug
dirbo, apdovanojo jį LSS ordinu Už Nuo

Šv. Kazimiero kapuose

pelnus 1963 metais. Ar po to sekė kiti įver
tinimai, nežinia. Bet Albertas Vengris
dirbo ne dėl blizgučių, ne dėl garbės, bet
todėl, kad tikėjo savo darbo prasmingumu.
Jis tarnavo kitiems pilna to žodžio prasme.
Vėlyvą rugsėjo 5-tos penktadienio
vakarą Albertas pasijuto blogai. Žmona,
nesulaukusi greitosios pagalbos, pati jį
nuvežė ligoninėn, kurioje jo akys užgęso
11:40 vai. vakare, artėjančio 51-mo gimta
dienio nesulaukus. - Per anksti, per anksti,
kartojo artimieji ir draugai, prisimindami,
kad jis savo gyvenime nerasdavo laiko
sirgti. Pasigendame Alberto dabar ir jo
pasiges visi, kuriems rūpi mūsų ateitis,
lietuviškumo išlaikymas plačiame pasau
lyje. Kas turėjo progą su juo dirbti, nedve
jodamas pasakys, kad tokių darbininkų
mūsų eilėse nedaug pasitaiko.
Palydėjome Albertą Vengrį su Korpora
cijos “VYTIS” spalvomis ant nurimusios
krūtinės į Čikagos Šv. Kazimiero kapines.
Paliktą tuštumą pildome šiais žodžiais, su
pratę, ko esame netekę. Per vėlai, per
vėlai. Lai būna jam lengva svetima žemelė!
V.M./L.G.

Foto A. Stepąičio
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ATSIUSTA PAMINĖTI
“ŠARŪNO RAGAS” Nr. 3, 1975 rugpiūčio/rugsėjo mėn. Rašoma mašinėle, ofseto
spauda, 8.5 x 11 colių, 8 psl. Tiražas ir
kaina nepažymėti.
Daugiausiai s. J. Toliušio sukurtas turi
nys yra skirtas prasidėjusiam 1975 LSS
Suvažiavimui - vadovybių rinkimams ir
busimosios LSS.Tarybos darbo galimybių
pasiūlymams, kuriuos vertėtų panagri
nėti skautų vadovų tarpe.
Skaitant “tarp eilučių”, susidaro įspūdis,
kad Čikagos “Šarūno” skautų vyčių būrelis
savo pastangas gali ir baigti. Priežasti kiekvieną redaktorių persekiojantis tuš
tumos jausmas: skaitytojų atgarsių stoka.
Mums atrodo, kad skautiška periodika
turėtų ribotis dviem žurnalais: “SKAUTŲ
AIDU” - vaikams ir reguliariai išeinančiu
“MŪSŲ VYČIU” - suaugusiems. 1951-1958
“Mūsų Vytis” buvo “PLSS (vėliau LSS)
vadų, vadovių ir akademikų skautų-čių
laikraštis”. Nuo 1974 Įvestas skyrelis
“Skautų vadovui” siekia neformaliu būdu
tarnauti tiems patiems lietuviškos skautijos reikalams.
“AD MELIOREM!” Nr. 75-1, 1975 liepa.
ASS Vadijos biuletenis nariams. 8V2 x 11
colių, 15 psl. raš. maš./ ofseto spauda. Ti
ražas 500 egz. Redaktorius nenurodytas.
Labai / pavėluotas (gautas rugpiūčio
mėn.) informacinis biuletenis praneša apie
1975 VIII .2 - IX.1 Rakė įvyksiančią Sąjū
džio stovyklą, skelbia Akademikių Skaučių
Draugovės vadovybės rinkimus, kitus Są
jūdžio įvykius, narių poreiškius, kroniką.
Daug vietos yra paskirta ASS protestams
dėl 1975 LSS suvažiavimo - vadovybės
rinkimų procedūros ir jų nesiderinimo su
LSS Statutu ir ASS Nuostatais.
STUDIJA

APIE

KILMINIŲ

KUL

TŪRŲ ĮNAŠĄ. Pensilvėnijos aukštoji mo
kykla Blūmsburge gavo $38.000 stipendiją
studijai apie tautinių kultūrų šaltinius ir
jas liečiančias programas (kursus mokyk
lose paruošti. Šios programos direktorius
kreipėsi į A.S.S. prašydamas nurodyti
' asmenis, kurie galėtų šiame darbe padėti,.
kaip medžiagos apžvalgininkai, sritys:
pradžiamokslio, vidurinės mokyklos ar
aukštojo mokslo) ar papildomų šaltinių
nurodytojai. Medžiagos paruošimas turi
būti baigtas iki 1976 m. kovo 31 dienos.
Galintieji prisidėti prie lietuvių įnašo iš
ryškinimo Pensilvėnijoje yra prašomi
kreiptis į D. E. Washburn, Pennsylvania
Ethnic Heritage Studies Dissemination
Project (Room B 26, Hartline), Bloomsburg
State College, Bloomsburg, Pa. 17815.

“MŪSŲ VYČIUI” pasitaiko gauti prane
šimus apie naujus leidinius. Leidėjai net
atsiunčia jau paruoštus įvertinimus - ap
žvalgas. - Tik, prašau, spausdink, padėk
platinti.
Redakcija jaučiasi atsakominga skaity
tojams. Būtų nesąžininga, leidinio nema
čius, vadovautis tik atsiųsta reklama (tam
yra skelbimai). Taip, kaip tam tikras
“Mūsų Vyčio” egzempliorių skaičius yra
siunčiamas kitom redakcijoms paminėji
mui ir įvertinimui, taip ir šioje redakcijoje
gauti leidiniai yra visuomet mielai pasve
riami, įvertinami, bet nenuvertinami, ir
paminimi.
Šią taisyklę stengsimės taikyti tiek
naujom knygom, tiek ir vienkartiniams
. leidiniams - pastoviai pasirodantiems žur
nalams ir skautų vienetų stovyklų laikraš
tėliams. Mums atrodo, kad paprotys gali
mai anksčiau supažindinti redakciją su
nauju leidiniu prašant įvertinimo ir pami
nėjimo yra geras ir tęstinas.
* •
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