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VIRŠELYJE

Fil. v.s. s.v. VYTENIS STATKUS, 1976-1978 metų A.S.S. VADUOS PIRMININ
KAS. Apie jo skautišką patirti ir mintis Sąjūdžio ateičiai yra rašoma 93-97 pusla
piuose.

TURINYJE -

25 metai praėjo, ateis - L. Grinius - 
Naujas A.S.S. Vadi jos pirmininkas - 
Poetai - žemininkai - D. Bruškytė - 
s. J. Toliušis atsako y.s. V. Statkui - 
Žmogaus formavimas per spaudą - B. Juodelis - 
10 metų nuo žygio i Jungtines Tautas - 
Moterų kovos dėl teisių - A. Pakalniškytė - 
Čiurlionis, Tamošaitis ir Stančikaitė - D. S. Stulgytė - 
Voodoo religija - R. Griganavičiūtė - 
Skautiškos temos -
Įvykiai ir pastabos - 
Atsiųsta paminėti -

79
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99
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SKAITYTOJAMS -

1975 metų L.S.S. suvažiavimas jau praeityje. Radosi naujos valdžios, o su jomis 
rasis nauji keliai, bus įžiebiamos naujos skautiškos liepsnelės. Duok, Dieve, 
1976-1978 metų Sąjungos ir šakų vadovams išmonės, pakantos ir tikros skautiškos 
dvasios!

Gyvenimas stumia vienus į ateitį, o kitus į praeitį. Seniesiems nereikia laikytis 
įsikibusiems, nes žmonių apykaita vadovybėje yra būtina, o gyvame sąjūdyje vietos 
ir darbo užteks visiems.

1974-1975 metų A.S.S. Vadijos kadencijai, o ypač daug pasišventimo parodžiusiam 
jos pirmininkui, fil. v.s. E. KORZONUI, tarnybą baigus, jaučiame šiems vadovams 
nedilstančią pagarbą ir dėkingumą. Kadencijai pasibaigus yra laikas paleisti poilsiui 
ir Jūsų redaktorių: septynis metus be atvingio trijose pareigose dirbęs jis to yra 
užsitarnavęs.

Šiuos metus baigiame jausdamiesi tęsėję, prenumeratorių nenuskriaudę (1974 ir 
1975 m. “Mūsų Vytis” pasirodė šešis kartus 172 ir 124 psl. apimtyje), nors ir būtų 
buvę mieliau rodytis dažniau.

Bendradarbiams, talkininkams, kantriam administratoriui ir jo padėjėjams, 
spaustuvininkui, patarėjams, kritikams - visiems, kurie rado laiką prie šio darbo 
prisidėti - tariame tikrai nuoširdų AČIŪ - kad Jūsų ir prenumeratorių ir skaitytojų 
ateityje daugiau būtų!

Jūsų,

Liūtas Grinius
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NAUJĄ BERTAINĮ PASITINKANT

Liūtas Grinius

Trečias mūsų amžiaus ketvirtis, 1951 - 
1975 metai, buvo pilnas įvykių. Jei praeitis 
moko ir stiprybės duoda, šio bertainio 
apžvalga padės geriau suprasti jėgų kryp
tis, kurios betarpiškai įtaigoja mūsų gyve
nimą ir teiks stiprybę ateičiai.

Naudojamės proga iš praeities į ateitį 
pažvelgti ir ją spėti. Savo mintis remiame 
pasibaigusio ketvirčio įvykių santrauka, 
būsimo ketvirčio pasaulio įvykių spėjimu ir 
lietuviškos politikos, išeivių organizuotės 
ir mūsų asmeniškų pažiūrų reikalais. Skai
tytojui paliekame papildymą, kitų hipote
zių kūrimą, diskusijas ir savo išvadų pa
darymą. Tik šio, o ne ginčo dėl vienos ar 
kitos minties iškėlimo šiuose puslapiuose, 
siekiame.

1951 -1975 METAI

IŠ VAKARŲ PASAULIO TAŠKO ŽIŪ
RINT, trečiasis šio šimtmečio ketvirtis ne
buvo laimingas, bet jo bėgyje buvo iš
vengta visuotino, gal net branduolinio 
karo. Kaina už didžiųjų valstybių žemių ir 
gyventojų apsaugojimą nuo karo buvo 
apmokėta dideliais medžiaginiais ištekliais, 
politinėmis nuolaidomis komunistiniam 
pasauliui ir daugiausiai kitų valstybių 
gyventojų kančiomis ir gyvybėmis.

PASAULYJE radosi naujos valstybės; 
išryškėjo komunistinis imperializmas ir 
nacionalizmas; vyko Korėjos, Indokinijos, 
Indijos pusiasalių, Mažosios Azijos, Afri
kos ir Kipro salos karai; bandyta iš rusų 
dominacijos pasiliuosuoti Vengrijoje, Če
koslovakijoje, Rumunijoje; vyko ekonomi
niai, tautiniai ir politiniai bruzdėjimai Len
kijoje, Sovietų Sąjungoje, Filipinuose, 
'ietų Amerikoje, Afrikoje, Šiaurinėje 

Airijoje; komunistinės jėgos įsigalėjo 
Kinijoje, Tibete, Kuboje, Čilėje (?), Indo
kinijoje, Portugalijoje (?) ir keliose Afrikos 
valstybėse.

IŠ LIETUVIŲ TAŠKO ŽIŪRINT, tre
čiasis šio šimtmečio ketvirtis taip pat ne
buvo naudingas - tautos valstybingumo 
viltys neišsipildė. Atviri politinės opozici
jos poreiškiai LIETUVOJE skatino didesnį 
įsikišimą “iš viršaus” ir sustiprintą tau
tiškų poreiškių varžymą, didesnį rusiškos 
partijos budrumą. IŠEIVIŲ tarpe, nežiū
rint savaimingos organizacijų centralizaci
jos, didėjo vadovaujančių asmenų intelek
tualinis sukalkėjimas ir silpnų asmenybių 
kilimas organizacijų, spaudos ir politinio 
darbo plotmėse - išsivystė imigrantams 
tipiška dvasinio menkėjimo liga. LIETU
VOJE IR SVETUR, tautiškų ir intelektua
linių polėkių vietoje pradėjo pirmauti pra
mogos; medžiaginių patogumų siekimas 
skatino nuolat mažėjantį prieauglį - 
stipriausio mažos tautos (biologinio) ginklo 
silpnėjimą.

LIETUVOJE vyko rusiško komunizmo 
įsitvirtinimas ir gyventojų prisitaikymas 
prie sąlygų, kuriose ne viskas nuo jų pačių 
ir nuo tautos daugumos norų priklausė.

SVETUR esantys lietuviai pergyveno 
imigrantų įsikūrimą ir savitos aplinkos 
kūrimą naujuose kraštuose.

LIETUVIŲ TAUTINĖS KŪRYBOS 
SRITYSE šis ketvirtis, tačiau, pasižymėjo 
pasididžiavimo vertais laimėjimais -

LIETUVA TEBĖRA LIETUVIŠKA ir 
Sovietų respublikų tarpe ji sugebėjo dau
gelyje sričių pirmauti. Su pagrindu yra 
didžiuojamasi Vilniaus aplietuvinimu, 
buitinių sąlygų gerėjimu, kelių tinklo to
bulinimu, namų statyba, technikos pro
duktų tobulėjimu, eilės moksliškų kūrinių

LUTUVCS 
NAC.CNALfNfc 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA
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išleidimu, savų mokslininkų pagarsėjimu 
pasaulyje ir progų bendrauti su užsieniu, 
ypač su vakarais, išnaudojimu.

SVETUR GYVENANTYS sukūrė litua
nistinių mokyklų tinklą ir mokyklines 
priemones (pavienių darbininkų jėgomis, 
bet dažnai centrinių organų vardu); jie 
vykdė pasaulinio mąsto (nors ir be Lietu
vos atstovavimo) šokių ir dainų šventes, 
“jaunimo” suvažiavimus, kasmetines jau
nimo *(net ir senimo!) stovyklas; paruošė ir 
išleido stambią lietuvišką enciklopediją, 
eilę neo-klasikų ir atsiminimų pobūdžio 
knygų.

Taip trumpai atrodo trečiojo mūsų 
amžiaus ketvirčio įvykiai ir atsiekimai. Jei 
bendras tautos valstybingumo siekių 
balansas ir nėra mums teigiamas, asme
niška kūryba ir organizaciniai sugebėjimai 
šiame ketvirtyje buvo ne maži.

PASAULIO ATEITIES HIPOTEZĖ

Gyvendami dabartyje su žvilgsniu į 
ateitį, turėtume žvilgterėti, ką mums neša 
šio amžiaus pabaiga. PTamatymai, žinoma, 
remiasi prielaidomis. Tegu žinūnai sukuria 
kitokias hipotezes, tegu ne su visomis min
timis bus sutinkama, bet svarbu, kad da
rytume spėliojimus, juos nuolatos peržiū
rėtume ir savo užsimojimus jų įkandin 
rikiuotume. Tik taip, įvykiams užklupus, 
nereikės klausti, ką dabar daryti, bet 
būsime pasiruošę ir iš anksto išnaudosime 
progas. Pradėsime nuo sunkiausiai įverti
namo klausimo - pasaulio ateities.

Yra pastebėta, kad kas maždaug 25 me
tus žmonija kariauja. Korėjos, Vietnamo 
karai buvo ideologinių ir politinių įtakų 
karai. Stipresnės didžiųjų karų priežastys 
randasi, kuomet viena ar kelios valstybės 
pasijunta ne tik politinės, bet ir ekonomi
nės grėsmės padėtyje. Pirmasis ir Antra
sis pasauliniai karai buvo tokio pobūdžio.

Praėjusio ketvirčio bėgyje brendo jėgos, 
kurios ruošia dirvą naujo ekonominio karo 
galimybei. Japonija išaugo į rimtą varžovą 
JAV viduje ir eksportuose į kitus kraštus. 

Sovietų Sąjunga tapo varžovu JAV kari
niam pajėgumui ir laivininkystėje. Tiek 
Sovietų Sąjunga, tiek sparčiai besivystanti 
Kinija, savyje slepia Japonijai ir JAV 
įdomias, bet kol kas neprieinamas, milži
niško eksporto galimybes. Varžybos už 
šias rinkas yra prasidėjusios, tačiau jų 
sprendimas yra komplikuotas istorinėmis, 
geografinėmis ir politinėmis aplinkybėmis. 
Jei Sovietų Sąjunga nematys ateityje gali
mybės daugiau laimėti turtingose vakarų 
įtakos sferose (įskaitant Mažąją Aziją ir 
Afriką), jos dėmesys turės krypti į Kiniją. 
Rusijos-Kinijos artumas visuomet davė 
pagrindą abipusei baimei. Jau dabar So
vietų Sąjunga deda daug pastangų Kiniją 
apsupti valstybėmis, kurios yra jos įtakoje. 
Japonija, gi, istoriniai siekė prekybinio ir 
kolonialinio išsiplėtimo Pietų Azijoje, bet 
šiuo metu jos politinės ir karinės jėgos, 
atrodo, pasitenkina prekybinės plėtotės 
laimėjimais.

Taip samprotaujant, paskutinio mūsų 
amžiaus ketvirčio bėgyje, gal jau apie 1985 
metus, galima laukti ginkluoto konflikto, 
kuris greičiausiai įvyks tarp Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos. Japonijos padėtis ir 
gamybinis pajėgumas Sovietų Sąjungai 
reikalingos elektronijos (ginklų kontrolės) 
technikoje, rodo ją būsiant natūraliu So
vietų Sąjungos sąjungininku. JAV, jeigu 
jos sugebės išvengti tiesioginio dalyva
vimo karo veiksmuose (ypač išprovokuo
toms pagundoms jūrose), noriai talkintų 
Kinijai, vildamosios, kad tuo būdu atslūgs 
Sovietų Sąjungos karinė grėsmė ir bus 
bent laikinai pašalinta Japonijos konku
rencija prekyboje.

LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
KLAUSIMAI

Tokia, kaip ir kitokios galimos pasaulio 
ateities hipotezės, skatina kai kurias išva
das lietuviškoms jėgoms, o ypač mūsų 
politiškos orientacijos veiksniams.

Pirmiausia, reikia klausti, kokie žings
niai yra naudingi ir galimi siekiant Lietu-
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vos valstybingumo 1976-2000 metų 
bėgyje? Ar tiesa, kad lietuviai, tarsi 
Antrojo pasaulinio karo sąjungininkai, yra 
pajėgūs reikalauti tik vieno - 1944 metais 
formuluoto bekompromisinio tikslo - besą
lyginės nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymo? Praeitis rodo, kad šis kelias 
progreso neatnešė, bet atvirkščiai, Lietu
vos vardą ir valstybės teritorijos apibrė
žimą išbraukė iš pasaulio valstybių tarpo ir 
priaugusios naujos kartos pasaulio valsty
bininkų atminties.

Antras klausimas yra, ar politinė išeivija 
tikrai siekia Lietuvos valstybingumo nesą
lygodama jos politinės santvarkos? Ar 
skelbiamų žodžių mintys pramato išeivijos 
diktuotą, o ne tautos tėvynėje išvystytą, 
valdymosi formą? Jei yra siekiamas vals
tybingumas, tuomet principe ir, tarpinia
me žingsnyje i nepriklausomybę būtų 
svarbu siekti Lietuvos dalyvavimo Jungti
nių Tautų (143) narių tarpe. Šiokios tokios 
galimybės tokiam dalyvavimui buvo pa
diktuotos ir mūsų politikų atmestos jau 
1945 metais. Gali būti, kad dabartis į šį 
klausimą žiūri kitaip, ne iš inercijos, bet iš 
kitokios politikos ir patirties perspek
tyvos.

Trečias klausimas, mūsų valstybinin
kams ir politikams nustačius sekančio ket
virčio strategiją, būtų - kas bus nauji Lie
tuvos “draugai” politinėje plotmėje ir ko
kios taktikos reikės laikytis siekiant savo 
tikslų mažais žingsneliais, pagal jautrų 
dabarčiai planą? Politiško plano ir pastan
gų jį aptarti ne vien išeivijoje, bet visos 
tautos specialistų-atstovų tarpe, mums 
labai reikia.

IŠEIVIŲ ORGANIZUOTĖ

Žvelgdami į išeivių ateitį matome dide
les galimybes organizacijos, ryšių ir kultū
rinėse srityse.

Pirmoje eilėje kyla mintis, ar praeityje 
nebuvo padarytos klaidos, kurias reikėtų ir 
būtų galima dar pataisyti? Nesunku rasti 
bent dvi: viena yra Lietuvių Bendruome
nės pagrinduose ir antra yra besivystan

čioje pakraipoje, kad kultūrinis ir politinis 
darbas vykdytinas tos pačios organizacijos 
rėmuose.

Antrojo pokario emigrantai vakarų 
pasauliui atnešė savo virš-organizaciją, 
kurios narių skaičiai pasaulyje, bet ypač 
JAV, iki šiol nėra įspūdingi. Viena iš prie
žasčių yra tame, kad buvo atsisakyta 
narių, kurie priklausė anksčiau įkurtom 
organizacijom. Šio pasėkoje Anglijoje atsi
rado dvi Bendruomenės, o JAV LB jungia 
tik nedidelę antrojo pokario vyresnių 
imigrantų dalį. Priežastys, dėl kurių dau
gelis lietuvių nedalyvauja Bendruomenėje 
glūdi LB vadovybėje ir gal kai kuriuose jos 
pačios pasirinktuose poreiškiuose. Tos 
priežastys turėtų būti svarstomos ir šali
namos ateityje.

Reikėtų taip pat panagrinėti, ar kultūri
nės ir politinės pastangos tikrai gali būti 
naudingai apglobtos tos pačios organiza
cijos rėmuose. Tradiciniai, taip nėra, tačiau 
gyvenimo praktika, ginčas dėl lėšų ir kai 
kurie vadovai pereitame šio šimtmečio 
ketvirtyje abu darbus kreipė po vienu 
stogu. Ar tokia kryptis bus ilgalaikėje 
lietuviško darbo perspektyvoje sveika? 
Nepaprastai plati Bendruomenės vieša 
kultūrinė veikla gali jungti visus tautos 
vaikus. “Aukštoji” politika yra dažnai 
kontroversinė, reikalauja labai griežtos ir 
siauros specializacijos ir dažnai negali būti 
vieša. Šis klausimas turėtų būti gvildena
mas labai šaltai, vadovaujantis ne asme
niškais, ne grupių ir ne lėšų surinkimo ar 
kontrolės išskaičiavimais, bet giliai įžvel
giant atskirų darbų reikalavimus ne vien 
šiandien, bet tolimoje ateityje.

ASMENIŠKI KLAUSIMAI

Svarstę plačios apimties pasaulinius kitų 
ir savo reikalus, beveik pamiršome save 
pačius - išeivijos pastangų kertinius akme
nis. Juk visos pastangos ir kūryba savo 
pagrinduose yra labai asmeniškas apsi
sprendimo reikalas. Juk mes, o ne kas 
kitas, esame išeivių gyvenimo pagrindas. 
Mes, o ne kas kitas, esame atsakomingi už
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pasirinktas darbų kryptis, jų teisingumą, 
klaidas ir laimėjimus ateityje!

Perspėdami paskutinę mūsų amžiaus 
dalį galime sau - lietuvių tautą mylintiems 
vaikams - išeiviams statyti begalę mus lie
čiančių klausimų:

° Ar mes, kaip atskiri asmenys, jaučiame 
atsakomybę ne tik sau ir savo šeimai, 
bet lietuvių tautai, kurią kiekvienas 
sako, kad myli?

° Ar mokame nešališkai įvertinti savo 
padėtį, planuoti ateitį ir dalintis darbo 
sritimis taip, kad būtų darna, o ne besai
kiai tarpasmeniniai ir tarporganizaciniai 
kivirčai?

° Ar žiūrime į mūsų visuomeninkus ir 
politikus, kaip į pagarbos vertus pasi
šventėlius darbininkus, nežiūrint jų 
ribotumų, o ne kaip į atlaidų ožius, kurie 
atpalaiduoja mus nuo pareigos patiems 
dirbti?

° Ar mes, kaip asmenys, jaučiame patys 
pareigą dalyvauti visuomeniniame gy
venime, būti informuoti, vystyti savo 
nuomonę ir ją reikšti net ir tuometj kai 
kritiškos pažiūros gresia mums datbu?

° Ar sąmoningai stengiamės savo na
muose kalbėti tik lietuviškai ir ar Įjau- 
čiame garbę ir pasididžiavimą siųsdami 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą, 
įdomindami ir padėdami jiems dalyvauti 
lietuviško jaunimo organizacijose, steng
damiesi jų lygyje svarstyti lietuviško 
gyvenimo aktualijas?

Santykiuose su Lietuva kiekvienas 
turėtume taip pat nuoširdžiai pasitikrinti:

° Ar svetur esanti tautos mažuma turi 
teisę spręsti Lietuvoje gyvenančių 
organizuotumo ir galimybių išnaudojimo 
klausimus?

° Ar mes esame svarbiausi lietuviškumo ir 
valstybinės ateities garantuotojai ar tik 
mažas tėvynėje esančios tautos pagal
binis vienetas, kurio pareiga yra padėti 
politiškai, kultūriškai ir medžiaginiai, o 
ne teisti?

° Ar mes esame pajėgūs Lietuvos sąlygas 
įvertinti geriau, nei retkartiniai lanky
tojai iš Lietuvos įvertina mūsų sąlygas, 
ar turime ryšius ir gerus norus pažinti 
Lietuvą ir jos žmones tokius, kokie jie 
dabar yra?

° Ar žiūrėdami į Lietuvą mes ieškome tik 
blogybių, užmiršdami įvertinti net ir 
tuos atsiekimus, dėl kurių daugelis ten 
gyvenančių ir dirbančių lietuvių di
džiuojasi?

° Ar...?

UŽBAIGA

Šios kelios mintys dalinasi praeities 
persijojimu ir ateities galimybėmis. Tai 
nėra siūlymas ginčams ir tai nėra absoliu
tūs receptai. Bet tai gali būti pradžia min
čių pasikeitimui ir geresnių kelių ateityje 
ieškojimui, kurių kūryba turėtų būti visų 
reikalas.

Didžiuodamiesi praeities atsiekimais, 
mes negalime nepastebėti, kad mūsų lai
mėjimai pasižymėjo atskirų kūrėjų, bet ne 
plačiai organizuoto visuomeniško ir poli
tiško gyvenimo vadovų planavimo sugebė
jimais. Tame, atrodo, yra lietuvių silpniau
sia vieta.

Mokydamiesi iš praeities turėtume todėl 
ieškoti darbininkų, kurie yra ne tik gražūs 
ir iškalbūs, bet kurie pajėgia paruošti ir 
pasiūlyti programinius trumpalaikius - 
palaipsnius ir ilgų metų planus.

1976-2000 metais mums reikės patiems 
sąmoningiau įsijungti į darbą, nes jo kryp
ties nustatymas ir nuolatinis derinimas, 
taktikos ir metodikos peržiūrėjimas nėra 
vieno žmogaus, nėra nei vienos valdybos 
jėgose. Tarp išvystytų planų kokybė nu
statys, kaip mes išnaudosime savo sąlygas 
besikeičiančioje pasaulio politinėje, ekono
minėje ir kultūrinėje plotmėje. 1976-2000 
metais mums reikės vadovų, kurie moka 
ne inertiškai kartoti, kas buvo prieš ket
virtį šimtmečio sukurta, bet kurie dirba, 
pramatydami ateitį ir, kurie moka, vienas 
kito nenaikindami, dirbti kartu.
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VYTENIS STATKUS:

Gimęs 1915 m. Mokėsi Jėzuitų gimnazi
joje Kaune ir ją baigė 1934 m. Tais pat 
metais įstojo į VDU Teisių fakulteto teisių 
skyrių. 1936-37 m. atliko karinę prievolę 
Karo Mokykloje ir pakeltas atsargos j. lei
tenantu. 1939 m. baigė teisės studijas 
diplomuoto teisininko laipsniu (čia atitinka 
magistro laipsnį), parašęs diplominį darbą 
tema “Bausmės vykdymas jauniems nusi
kaltėliams vokiečių teisėje”. Baigęs studi
jas, dirbo teisininko darbą vidaus reikalų 
ministerijos žinyboje Kaune ir Vilniuje. 
Baigęs tarptautinės prekybos kursą 
Roosevelt un-te Čikagoje, dabar dirba 
vienos kosmetikos bendrovės eksporto 
skyriuje.

Į LSS įstojo 1933 m., Kauno Pilies tunto 
šv. Aloyzo draugovėje. Į Korp! Vytis pri
imtas junioru 1934 m. spalio mėn. ir senjo
ru pakeltas 1935 m. gegužės mėn. Tuo pat 
metu davė ir sk. vyčio įžodį. Studijuoda
mas buvo suorganizavęs Korp! Vytis 
mažojo kalibro šaudymo ekipą, kuri VDU 
tarpkorporacinėse varžybose paėmė pirmą 
vietą. Korporacijos filisteriu pakeltas 
1939 m. rudenį.

Tremtyje vadovavo tuntams Wurzburge 
ir Uchtėje, buvo atsikūrusios Korp! Vytis 
vicepirmininkas ir akademinio skyriaus 
vedėjas Brolijos vadijoje. 1949 m. emigra
vo į Australiją, ten buvo ASS įgaliotinis ir 
vadovavo tuntui Adelaidėje. 1956 m. ten 
pat baigė Gilwell’io mokyklos skautų sky
rių ir išėjo tos pat mokyklos grupių vadovų 
(Group Scout Master) kursą.

1957 m. persikėlė į JAV, vienerius 
metus redagavo “Mūsų Vytį”, trejus metus 
buvo LSS garbės teismo nariu. Instrukta
vo eilėje vadovų kursų ir stovyklų. Rašė 
įvairioje periodikoje skautybės klausimais, 
redagavo ar bendradarbiavo rengiant 
skautybės vadovėlius ir konspektus.

Lietuvoje dar priklausė L. Šaulių S-gai, 
o vokiečių okupacijos metu veikė rezisten
cijoje.

ASS VADUOS 
PIRMININKAS 
1976-1978

Malonus Pirmininke, pirmiausia būkite 
pasveikintas gavęs Sąjūdžio visumos pasi
tikėjimą ir pareigas vadovauti Vadijai ir 
atstovauti Akademinį Skautų Sąjūdį LSS 
ir lietuvių visuomenėje. Sąjūdžio reikalai 
nėra Jums nauji, bet 1976-1978 m. kaden
cijos bėgyje gal Jūsų perspektyva bus 
kitokia ir reikalingi sprendimai gal atrodys 
kitaip, nei jie atrodė praeityje. “Mūsų 
Vyčio” skaitytojams todėl yra įdomu pa
tirti Jūsų pažiūras į ateitį.

RED.: Kokią darbo kryptį ketinate 
vystyti? 1970-1972 pvz., darbo programa 
buvo formuluota temoje “Ateities klausi
mai” ir pristatyta ASS suvažiavimui Čika
goje 1969 gruodžio pabaigoje. Ji buvo se
kama ir daugeliu atvejų įvykdyta. Ar Jūs 
pramatote ką nors panašų į trimetes 
gaires?

V.S.: Dėkoju už sveikinimą. Šių pareigų 
imuosi atsimindamas, kad jos man tenka 
daugiau ASS narių sutikimu, kad jas 
eičiau, o ne tikrais rinkimais, kur rinkikai 
turi galimumo PASIRINKTI bent iš dvie
jų, ar ir daugiau kandidatų.

Atsakydamas į klausimą, manau, kad 
Sąjūdis turi turėti visiems nariams aiškų ir 
žinomą veiklos tikslą ir planą, kaip to tikslo
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siekti. Natūralu, kad tas planas būtų bent 
trejų metų laikotarpiui. Mūsų Sąjūdis, bū
damas AKADEMINIS, turės tą planą arti
moje ateityje susidaryti narių daugumos 
apsisprendimu, žiūrint, kad jis būtų realus, 
aktualus, prasmingas ir akademinio skau
tiško lygio. Tam tikrų minčių tuo reikalu 
turiu, bet jas teks suderinti su Sąjūdžio 
šakų pageidavimais ir realiais galimumais.

RED.: ASS-LSS santykiai po trejus 
metus trukusių sunkumų, atrodo, jau nusi
stovėjo, grįžus prie LSS ir ASS statute ir 
nuostatuose nurodytų straipsnių tvarkos. 
Šie dokumentai, tačiau, keliose vietose 
tarp savęs nesiderina, pvz., pagal ASS: 
statutą, padalinių reguliaminai turi būti 
tvirtinami LSS Tar. Pirmijos, gi LSS sta
tutas tokio reikalavimo nekelia; 1975 LSS 
TP pabrėžė, kad narių mokesčių nustaty
mas vadovaujantis LSS mokesčių sistema 
reiškia, kad Pirmija visoms šakoms mo
kesčius nustato, nors ASS visuomet laikėsi 
Vadijos nustatytų ir didesnių, nei Brolijos - 
Seserijos mokesčių ir 1.1. Kokios pažiūros 
ir pareigų vykdymo krypties laikysitės 
šiais klausimais?

V.S.: Manau, kad ASS-LSS santykiai tik 
stabilizavosi nenormalioje būklėje, bet jie 
anaiptol tebėra neišspręsti ir sunkumai 
nepašalinti. Tuos sunkumus sudarė dvejo
pos priežastys: asmenybių konfliktas ir 
LSS formalios santvarkos nebeatitikimas 
realiai, gyveniminei padėčiai. Visa turė
sime apsvarstyti Akademiniame Skautų 
Sąjūdyje, žiūrėdami, kad būtų geriausiai 
pasitarnauta bendram lietuviškam ir lietu
viškos skautybės reikalui. Galutinės išda
vos priklausys nevien nuo ASS nuomonės 
ir apsisprendimo, bet ir nuo kitų LSS šakų 
ir centrinių organų sugebėjimo ir noro 
padėtį protingai vertinti ir suprasti. Esu 
tikras, kad, pasimokius iš praeities, 
LSS-goje skautiškumo dvasia nusvers.

Dabar dar peranksti leistis į vienokių ar 
kitokių administracinių ir teisinių klausimų 
ir galimų jų sprendimų spėjimą. Tai nevien 
ASS reikalas.

RED.: Esate anksčiau M V svarstęs 
ASS-LSS santykius. 1949-1952 buvote K! 
Vytis valdybos įgaliotinis Brolijos Vadi- 
joje. Bene apie 1956 m. reiškėte nuomonę, 
kad ASS privalo sudaryti šaką LSS-goje, o 
1973-1975 Jūsų nuomonė buvo vėl kitokia. 
1975 m. įrodinėjote, kad ASS turi būti ne 
lygios su Brolija ir Seserija šakos padėtyje, 
bet kaip autonominis vienetas, o gal net ir 
atskiras konfederacijos draugas. Būtų 
labai įdomu išgirsti, kaip šie klausimai 
Jums dabar atrodo ir kodėl nuomonė kei
tėsi.

V.S.: Visa, kas gyva, nepaliaujamai 
kinta. Nuolatinis kitimas yra gyvybingumo 
tikriausias požymis. Jeigu nenorime tapti 
visuomeninio gyvenimo seniena, archeolo
giniu eksponatu, turime žiūrėti, ar mūsų 
tikslai, veiklos metodai ir formos yra 
gyvenimiški dabarties jaunimui. Esu labai 
didelis tradicijų mėgėjas ir gerbėjas, bet 
jos privalo būti gyvos ir sudaryti pagrindą 
naujoms tradicijoms ir prasmingai veiklai. 
Siekdami savo galutinio tikslo, skautiškais 
idealais gyvenančio lietuvio akademiko 
formavimo, turime nuolat žiūrėti, ar mūsų 
priemonė tam tikslui siekti, atseit, mūsų 
organizacija, jos metodai ir formos yra tam 
tinkami. Esmė yra svarbesnė už formą. 
Stebėdamas akademinės skautybės gyve
nimą ir jį vertindamas pasiekiamų rezul
tatų masteliu, prieidavau įvairiais laiko
tarpiais įvairių išvadų. Kai kuriais atve
jais, man atrodė, gyvenimas tas išvadas 
vėliau pateisino.

RED.: Ilgą laiką gyvenote Australijoje 
ir ten stipriai lietuvių skautų tarpe reiš- 
kėtės. Ten baigėte ir skautų vadovų mo
kyklą, gaudamas Gilwell’io kaklaraikštį. 
Jūsų dėmesys todėl jungia Australijos ir 
JAV reikalus. Kaip ta aplinkybė įtaigos 
Jūsų pastangas Sąjūdį vairuojant sekan
čius trejus metus?

V.S.: Iš Australijos atkilau į JAV prieš 
19 metų, tad nebesijaučiu pakankamai pa-
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žįstąs dabartines Australijos sąlygas. Už
siliko tik įsitikinimas, kad sąlygos įvairiose 
vietovėse yra labai skirtingos ir bandyti 
organizacijai vadovauti iš vieno centro 
visose smulkmenose yra nerealu ir nepro
duktinga. Tokioms sąlygoms esant, tenka 
remtis vietoje gyvenančiais aktyviais na
riais. Australija yra vienintelis už Ameri
kos kontinento ribų kraštas, kur dar yra 
gyvybinga mūsų skautų veikla, taigi, ir 
realus pagrindas akademinei skautybei 
veikti.

RED.: Jautriausias ASS klausimas yra 
skyrių atnaujinimas, paruošiant jaunesnių 
vadovų vadovauti skyriams. Sąjūdžio plot
mėje yra kelios kitos chroniškai negaluo
jančios vietos, kuriose yra filisterių, bet 
nėra skyrių ir nėra prieauglio (pvz., Bosto
nas, New Yorkas, Torontas, Vašingtonas, 
Montrealis, Sydnėjus, Melburnas). Ar 
mėginsite šį klausimą spręsti ir kaip?

V.S.: Taip, tai vienas svarbiausių ir 
aktualiausių klausimų, kurį teks tuoj pat 
studijuoti ir sprendimo ieškoti remiantis 
tos studijos išvadomis. Visoms vietovėms 
tinkamo bendro sprendimo negalės būti, 
nes kiekvienoje vietovėje sąlygos yra skir
tingos.

RED.: Be abejo, sekate “Mūsų Vytį”. Ką 
patartumėte, kaip ASS Vadijos pirminin
kas, jo redakcijai?

V.S.: Būtina “Mūsų Vytį” vėl padaryti 
periodinį, t.y., pasirodantį reguliariais 
laiko tarpais, bent kas 3 mėnesius, o gal ir 
dažniau. Organizacinė veikla be narių re
guliaraus tarpusavio ryšio yra neįmanoma. 
Pats vienerius metus redagavęs “MV”, 
labai gerai žinau, kad redaktoriaus darbas 
yra nelengvas, bet, sudarius bendradarbių 
kadrą, jis yra įmanomas. Manau, “MV” 
turėtų ieškoti bendradarbių visose ASS 
šakose, o ypatingai filisterių tarpe.

RED.: Kokias kitas mintis norėtumėte 
dar pareikšti?

V.S.: Imuosi šių pareigų dar nevisai nu
rimus LSS-goje pūtusiems žvarbiems vė
jams ir nenusileidus jų sukeltoms dulkėms, 
bet nuoširdžiai tikėdamas, kad visi galė
sime ir sugebėsime tuos praeities nemalo
numus pamiršti ir kartu broliškai ir sese
riškai dirbti žiūrėdami į ateitį. Turiu prisi
pažinti, kad turiu ir vieną asmeninę ambi
ciją: matyti, kaip sekančiuose LSS rinki
muose į ASS pirmininko postą varžysis 
mažiausia bent du, o gal ir daugiau jauni 
kandidatai ar kandidatės. Visų ASS narių, 
ypatingai jaunųjų, prašau man padėti to 
pasiekti.

Man yra ypatingai malonu, kad ateinan
čius trejus metus mano artimiausia talki
ninke dirbti sutiko jau puikiai pasireiškusi 
akademinės skautijos vadovė, ASD filis- 
terė VIRGINIJA SABALIŪNAITĖ. Tikiu, 
kad mums pavyks sėkmingai rasti sintezę 
senųjų tradicijų ir dabarties gyvenimo 
aktualijų.

FU. Virginija Sabaliūnarfė, 1976-1978 m. 
ASS VP pavaduotoja, buv. 1973-1975 m. 
ASD centro valdybos pirmininkė

Foto V. Noreikos
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ŽEMININKAI,
KĖKŠTAS IR NAGYS

Danutė Bruškytė

Vienas iš svarbiausių dvidešimto am
žiaus įvykių, kuris palietė kiekvieną lietuvį 
buvo 1940 m. Lietuvos okupacija. Sekančių 
metų bėgyje lietuviai turėjo pasirinkti tarp 
pasilikimo okupuotame krašte ir emigraci
jos į dar svetimesnes, nepažįstamas šalis. 
Tiems, kurie pasirinko išeivių gyvenimą, 
teko pergyventi įvairias asmeniškas kri
zes, tarp jų ir identifikacijos krizę. Emi
gruodami į svetimą šalį, egzilai turėjo ne 
tik išmokti svetimą kalbą ir susipažinti su 
kita kultūra, bet jie taip pat turėjo pergy
venti tą didelį skausmą, kuris yra susijęs 
su gimtojo krašto praradimu. Pastarasis 
ypatingai buvo išreikštas tų dienų litera
tūroje, ypač poezijoje.

Viena poetų grupė gimė, kai tik Lietuva 
paskelbė savo nepriklausomybę. Jos nariai 
pradėjo reikštis viešumoje, kai jų gimtinė 
prarado laisvę. Tai buvo Juozas Kėkštas, 
Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
Vytautas Mačernis ir Henrikas Nagys. 
Juos jungė bendra mintis, kad Nepriklau
somoje Lietuvoje vyravę poezijos stiliai 
jau nebetiko naujų jausmų, idėjų ir pergy
venimų išreiškimui. Jie atsižadėjo subjek
tyvios lyrikos, kuri priklausė Keturvėji- 
ninkams. Ši poetų grupė buvo nutarusi 
įvesti naujus motyvus ir išraiškos formas 
iš Vakarų pasaulio, tuo būdu praturtin
dama lietuvių literatūrą ir atidarydama 
duris į naują gyvenimo interpretaciją. Jų 
kūrinių įtaka ir dabar dar yra jaučiama lie
tuvių kūryboje. Šios poetų grupės dėka, 
lietuvių literatūra pašuolėjo žymiai į 
priekį.

Išeivijoje, naujieji poetai išleido bendrą 
antologiją “Žemė” (1951), redaguotą Kazio 
Bradūno. Nuo šio veikalo pasirodymo ši 

poetų grupė buvo vadinama žemininkais. 
“Žemėje” išryškėja keli šių poetų bendri 
bruožai: (1) - visiems rūpi žmogaus esmi
nės egzistencijos prasmė (jie buvo paveikti 
egzistencializmo filosofijos); (2) - visi yra 
giliai paveikti Lietuvos nepriklausomybės 
praradimo; (3) - visi jaučiasi dvasiniai at
skirti nuo vertybių, kurios iki šiol jiems 
buvo esminės ir kurios anksčiau konsta
tavo civilizacijos pagrindus; t.y., žeminin
kai pergyvena ir stengiasi interpretuoti 
tremtinio gyvenimą ir savosios žemės pra
radimo skausmą. Jų poezija nėra gražbylė, 
svajinga, kupina puikių Lietuvoje paliktų 
gamtovaizdžių. Ji yra idėjinė, objektyvi, 
ieškanti atsakymų į sunkiai atsakomus 
klausimus, kartais net karti, kupina nusi
vylimų. Gimtinės prisiminimai yra per
sunkti asmeniškomis interpretacijomis, o 
virš jų skamba tam tikra nuostaba - 
nejaugi mes ten jau nebegyvename...

Negalima būtų sakyti, kad žemininkų 
poezija yra vienoda. Kiekvienas iš jų šiuos 
bendrus bruožus pasisavina, įsisąmonina ir 
savaip juos išvysto. Pavyzdžiui, kol V. Ma
černis ir H. Nagys stipriai jautė praeities ir 
tradicijos trauką, J. Kėkštas linko į ro
mantinį individualizmą, K. Bradūnas tapo 
žemės mistiku, o A. Nyka-Niliūnas pakry
po į intelektualines temas. “Žemė” yra 
labai brangus veikalas: jame išryškėja ne 
tik žemininkų bendri bruožai, bet ir kiek
vieno nario atskiras stilius. Iš “Žemės” 
vėliau išsivystė žurnalas “Literatūros 
lankai”, leistas Buenos Aires 1952-1959 
metais. Visi žemininkai, išskyrus V. Ma
černį, buvo šio žurnalo redakcinio kolek
tyvo nariai.
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Ramybė jums šešėlių medžiai, 
sausas šakas panėrę į slaptingą upių 

naktį.
Prieš naują nerimą ramybė man”.

(“Ramybė man”)

Čia išryškėja Kėkšto tikėjimas į likimą, 
įskaudintą, artimą mirčiai. Jam jau nebėra 
giedrių dienų. Jos jau praėjo, palikdamos 
“aštrias žymes”. Liko tik paslaptinga 
niYtis, į kurią Kėkštas, kaip nudžiūvusios 
me^ių šakos, neria, susitikdamas su neiš
vengiamu nerimu. Kėkštas taip pat yra 

susitaikęs su ta mintimi, kad jam nėra iš
ganymo nuo šių liūdnų, karčių minčių.

Šiame eilėraštyje taip pat randame že
mininkų bruožų: savęs sugretinimas su 
medžiu, vėju, dangumi. Net jo parinki! 
žodžiai, pvz., alkis, vėjas, sapnas, vergas, 
yra tipingi žemininkams.

Juozas Kėkštas gali didžiuotis savo sti
liaus sklandumu. Eilutės rieda viena po 
kitos, nupiešdamos klaikų peizažą ir gyve
nimo dykumoje pasimetusį žmogų-poetą. 
Kiekvienas žodis šaukte šaukia jo nepa
prastai įskaudintą gyvenimą ir kupinus 
nusivylimo pergyvenimus.

NAGYS

“...Kai aš rašau apie medžius, kurie 
dangum grūmoja,

kai apie pranašą, paniekintą minių, — 
aš tau kalbu, nes tu tikrasis mano brolis, 
aš tau kalbu, kad ant drėgnųjų akmenų 
tu nesukluptum, kad pakeltum liūdną

galvą,
nes tu turi gyventi, mano broli - tu!

♦♦♦

Aš tau kalbu. Mano tylusis broli.
Kai tu verki ir aš verkiu kartu.
Kai aš sakau: esu, kaip medis — vienas, 

išdidus, —
ir tu kalbi: aš vienišas ir išdidus, 

kaip mano brolis”.

(“Broliui”)

Henrikas Nagys gimė 1920 m. spalio 
12 d. Mažeikiuose. 1940 m. jis pradėjo stu
dijuoti architektūrą, bet 1941-43 metais jis 
pakeitė studijų šaką ir studijavo lituanis
tiką ir germanistiką Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. 1945-48 metais Nagys 
studijavo germanistiką ir meno istoriją 
Insbruko universitete Austrijoje, o sekan
čiais metais tęsė studijas Freiburge. 

1949 m. jis grįžo į Insbruką ir įsigijo dakta
ratą, parašydamas disertaciją apie Georg 
Traki poeziją.

1947-49 metais Nagiui teko dėstyti vo
kiečių kalbą Taikomosios dailės institute 
Freiburge, o 1954-56 metais - literatūrą 
Montrealio universitete. 1954-63 metais jis 
vedė Montrealio aukštesniuosius lituanis
tinius kursus ir dėstė lietuvių literatūrą. 
1963-65 metais Nagiui teko būti Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros fondo 
pirmininku ir kurį laiką jis buvo “Nepri
klausomos Lietuvos” vyresnysis redak
torius.

Nagio pirmieji eilėraščiai buvo atspaus
dinti 1938 m. “Ateityje” ir 1939 m. “Nau
joje Romuvoje”. Jis išleido sekančias 
knygas: “Eilėraščiai” (1946, apdovanota 
leidyklos “Patria” literatūrine premija), 
“Lapkričio naktys” (1947), “Saulės laikro
džiai” (1952), “Mėlynas sniegas” (1959), 
“Broliai balti aitvarai” (1969). Be to, Nagys 
dalyvavo įvairiuose žurnaluose ir antologi
jose. Jo eilėraščiai buvo atspausdinti “Že
mėje” ir jis buvo “Literatūros Lankų” re
dakcinio kolektyvo narys. Įvairių srovių 
periodinėje spaudoje randame jo eilėraš
čius, straipsnius ir vertimus iš vokiečių, 
amerikiečių ir latvių kalbų. 1958 m. H.
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Nagys buvo pakeltas į “Santaros” garbės 
filisterius. Visuomenėje jis reiškiasi kaip 
poetas, kritikas ir literatūros ir dailės 
publicistas.

Henrikas Nagys skaudžiai pergyveno 
tremtį ir savosios žemės praradimą. Iš 
pradžių jo poezijoje spindėjo juodos, 
ugningos, skausmingos mintys. Vėlesniuo
se eilėraščiuose Nagys buvo aiškiai pažeis
tas tremtinio egzistencijos. Aprašomi 
vaizdai, žmonės ir jausmai buvo nudažyti 
mėlynos ir baltos ilgesio spalvos. Jis dažnai 
sulygino tėvynės netekimą su jaunystės ar 
net savęs dalies praradimu.

“Jūs išsigelbėjot visi.
Jūs verkėte ties jūra.
Ant kranto liejos lūždama vilnis 
ir plovė jūsų laivo sudraskytą burę.

Troški atogrąžų naktis jau pridengė 
ranka.

Nuo medžių puolė sunkūs vaisiai
ir dusliai dužo ant uolų. Ugnim klaikia 
į jūsų veidus švietė svetimos ir piktos 

žvaigždės...

Jūs glaudėtės parpuolę į pakrantės smėlį 
ir vilgėt lūpas žemės vandeniu gėlių. 
Sala miegojo šniokščiančius medžius 

dangun iškėlus.
Jūs laukėte stebuklo. Laukėte iš 

rytmečio miglų

didingo laivo, brendančio su saule ir su 
vėju

stiebuos ir jūrininkų akyse į jūsų 
negyvą salą ir į širdis. Laukėte, bet 

niekas neatėjo...
Jūs išsigelbėjot visi ir verkėte ties jūra”, 
r

(“Išsigelbėjusieji”)
Tremtiniai išsigelbėjo gyvenimo laive, 

kurio vienintelė baltoji burė yra jau su
draskyta. Nors jiems ir pavyko persikelti į 
kitą krantą, nuo gimtosios šalies juos 
dabar skiria plati, mėlyna jūra. Šiame eilė
raštyje Nagys iškelia tremtinio gyvenimo 
beviltiškumą sugrįžti į tėvynę.

Kai H. Nagys rašo apie savo vaikystę, jo 
prisiminimai yra panašūs į V. Mačernio. 
Nagys aprašo saulėtus kaimus, sunkiai 
dirbančius Lietuvos žmones. Šiuose eilė
raščiuose, kaip ir Bradūno, randame misti
kos. Tačiau tokių eilėraščių nėra daug. 
Nagys anksčiau rašė apie save ir kalbėjo už 
save, bet dabar jis kalba “už mus”, už lie
tuvius tremtinius, o ypatingai už lietuvius 
poetus. Jo eilėraščiuose nebeglūdi impul
syvus jausmų išreiškimas. Dabar jo žodžiai 
yra taikliai parinkti, scenovaizdžiai objek
tyviai apibūdinti. Jausmus jis išreiškia 
aprašydamas jiems atitinkančius vaizdus 
ar, dažniausiai, per “brolio” išgyvenimus.

Poetas, Nagio akimis žiūrint, yra ne
rimstantis gyvenimo šviesos - prasmės 
ieškotojas, kuris savo darbą atlieka vaka
rais ar naktimis, vis apipindamas savo sie
kimus viltingais sapnais. Poetas yra lyg 
pilgrimas, neturįs namų. Žemė ir naktis 
yra jo namai, įkvėpiantys jam kūrybinių 
minčių, suteikiantys jam nemirtingumo 
ženklą. Taip Nagys ir susitaiko su trė
mimu, su nauju gyvenimu.

“Dabar tave pažįstu. Tavo namuose 
gyvena vakaras ir tūkstančiai sapnų.
Ir žvaigždės naktimis ant tavo milžinų 
juodųjų medžių spindi, kaip rasa...

Ir vėjai tau dainuoja rudenim.
Ir lietus skleidžia tau pavasariais žiedus. 
Žiemas praklaidžioji tu skambančiom 

pušim.
0 vasaras tarp žydinčių sodų...

Dabar žinau: tu niekur neturi namų — 
(Namų tokie turėti niekados negali), 
bet pasilenk - tau šnabžda žemė ir

naktis:
kas tau namai - tu ir be jų esi karalius! 
kas tau mirtis - tu ir po jos juk gyveni”.

(“Poetas”) 
i

Nagys išlieka ištikimas paprastiems 
žmonėms, kurie gyvena pasaulyje. Tačiau 
jis save laiko aukščiau už juos, nes jo ir
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brolių dalia yra perimti dirbančiųjų žmonių 
naštas ir rūpesčius ir jų vietoje sutikti ne
žinomą rytojų. Nagys prašo, kad Dievas, 
vargų dalintojas, šiuos žmones aplenktų ir 
kad Jis nbęs vienam iš brolių parodytų, 
kokiu būdu galima būtų atsiekti kūrybos 
tikslus, kaip įvykdyti jos idealus:

“...Viešpatie, laimink visus:

Vyrą, pavargusiom rankom prie mašinos 
ratų,

pilką kareivį - jis mąsto apie namus - 
ir žmones, žmones mažose trobelėse

šiąnakt
palaimink, palengvink jų vargą...

Bet mus
palik. Mums nieko neduok. Nes mes 

ieškom Tavęs.

Mūsų brolių kraujas ir prakaitas puola 
ant mūsų...

Nieko neduok mums... Prakeik. Bet 
atverk,

atverk nors vienam akis, nors vienam iš 
mūsų:

pasakyk: ar esi? Jei ne - tai ko ieškome 
mes?!”

(“Nerimo valandos: naktis”)

Nagys, iškeldamas savo ir savo bendra
minčių brolių panašias ypatybes, ieško 
paguodos ir draugystės brolių tarpe - tų, 
kurie užjaus jį iš širdies. “Poemoje apie 
brolį” ypatingai išryškėja Nagio “brolio” 
bruožai. Tai yra visi žmonės - išradėjai, 
revoliucionieriai, poetai, filosofai, atradė
jai, - kurie nepasitenkino savo būtimi ir vis 
siekė aukštesnių, kilnesnių idealų, ne
kreipdami dėmesio į opoziciją. Nagio bro
liai yra visi tie, kurie pašventė savo gyve
nimą žmogaus asmens ir visuomenės ribų 
praplėtimui ir pagerinimui.

Nagio poezijos rinkinys “Broliai balti 
aitvarai” yra dedikuotas broliams. Jame 
dažnai užtinkame “aitvarą” ir “sakalą”. 
Lietuvių tautosakos aitvaras yra turtus 

atnešanti būtybė. Nagys pasisavino jį, kaip 
idealios kūrybos simbolį: aitvaras atneša 
kūrėjui įkvėpimą, svajones, sapnus ir nak
tis, sudarydamas geras kūrybos gimimo 
sąlygas. Sakalas, plėšrusis paukštis, yra 
pristatomas, kaip aitvaro brolis, poetų 
paukštis, kuris sugeba išlaikyti poetą 
atydžiu, kupinu nerimo, kuris yra nepa
prastai reikalingas kūrybai. Be nerimo 
kūrėjas užsnūsta ir jau nebegali kalbėti už 
savo kartą, už savo žmones, už savo bro
lius. Aitvaras ir sakalas vienas kitą pa
pildo: vienas atneša lobius, o kitas paruošia 
poetą šių turtų atpažinimui ir išnaudo
jimui:

“Norėčiau prisijaukinti sakalą, 
pilką, išdidų paukštį, 
aitvaro brolį.

Norėčiau prisijaukinti sakalą 
gintarinėm akim, 
vienai vienintelei medžioklei, 
kurios ilgėjausi visą gyvenimą.

Norėčiau prisijaukinti sakalą, 
raibą poetų paukštį, 
kad pluktą molio aslą, 
atsiminimų gadynėj, 
papuoštų plačių 
sparnų šešėliais.

Norėčiau prisijaukinti sakalą, 
aitvaro brolį, 
išdidų, pilką paukštį 
gintarinėm akim”.

(“Svajonė”)

Nagys suprato ir gilią mirties prasmę. 
Mirtis yra vienintelė jėga, kuri sustabdo 
kūrybos eigą ir skaldo brolišką žemininkų 
arba visų lietuvių vienybę:

“Neišsiskirkim, broliai, 
būkim kartu —
tegul ateina naktis visiems iš karto: 
tirpsta veidai, siluetai, žodžiai migloj...
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Nepalikime, broliai, vieni kitų — 
baltas rūkas ateina, 
balta migla.

Palieskime rankom lengvą 
lininį audeklą — 
dar sekundę vieną, 
vienas atsidūsėjimas — 
girdėsim tik aitvaro nykų plasnojimą 
gluosnių šešėlyje”.

Pagal R. Šilbajorį, Nagys kartą yra pa

sakęs, kad du dalykai buvo esminiai jo 
poezijai: vaikystės prisiminimai, kaip pra
rastas rojus ar rojus, kurio niekada ne
buvo, ir kūrybingo menininko nuolatinė 
kova su jausmų, išminties ir metafizikos 
tamsa. Šie bruožai yra lengvai randami 
Nagio kūryboje. Jo poezija yra idealistinė 
ir pasaulėžiūrinė. Nagys, kaip ir jo broliai, 
nuolatos ieško žmogaus gyvenimo pras
mės, stengdamasis susitaikyti su mirtimi, 
jausmų ir gyvenimo praeinamumu, idealų 
ieškojimu ir tobulos meilės ilgesiu.

H. NAGYS
POEMA APIE BROLĮ

“Mano brolis ragavo užginto vaisiaus. 
Rojaus paukščiai tūpė ant tavo plačių 

pečių.
Šlamėjo palmių šakos nakčia virš tavo 

miego.

Tu išbraižei ant akmeninės sienos 
medžiotoją, stumbrą ir saulę. Ugnį 

išskėlei
iš titnago ir numirusios medžio šakos.

Mano broliui kalbėjo Dievas griaustinio 
balsu.

Mano brolio burlaiviai raižė jūras ir 
vandenynus.

Brolio rankos sudėjo akmenis sfinksams 
ir piramidėms.

Tu smėlyje žuvį piešei, kuri nušvietė 
niūrią

drėgnų katakombų tamsą. Tu meldeis su 
pirmais krikščionim,

kai laukiniai žvėrys puolė arenon pro 
narvo duris.

Mano brolis valgė sprangią pelų ir 
nelaimės duoną,

užsigerdamas šaltu šaltinio vandeniu. 
Mano brolis

dainavo su baudžiauninkais apie vargą 
varteliuose žydintį.

Tu plaukei su maištaujančiais Kristoforo 
Kolumbo jūreiviais

ir verkei bučiuodamas naują atrastą 
žemę.

Mano brolį palaidojo jūroj, suvyniotą į 
burių audeklą.

Tu vienplaukis klauseisi Kristijono 
Donelaičio pamokslų

Tolminkiemio mažoj bažnytėlėj ir skaitei 
prie balanos

Aukso Altorių ir Mažvydo katekizmo 
žodžius prastus.
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Mano brolis dainavo girtas Kretos salos 
vynuogyne

ir mėtė kriaukles į juodą, raudoną ir 
žalią jūrą.

Mano brolis išgėrė Sokrato taurę nuodų.

Tu stovėjai šalia Frederico Garcia Lorcą, 
kai egzekucijų šautuvai sutrupino mūro 

sieną raudoną,
kai ant karšto Grenados smėlio sukniubo 

poetas.

Tu irklavai prirakintas kartu su vergais 
prie galerų

irklo sunkaus. Žygiavai su pilkais 
kareiviais,

kritai, žudei ir nešei savo sužeistą 
draugą iš žemės pragaro.

Mano brolio ieškojo motina sukilimų 
kartuvėse.

Jis gulėjo kartu su miško broliais 
turgaus aikštėje.

Jis kalė tėvui medinį kryžių į kietą 
Sibiro gruodą.

Mano brolis maištavo su visais 
maištininkais už laisvę.

Mano brolio rankomis buvo sugriautos 
Bastilijos sienos

ir atnešta paskutinė žinia iš 
kraujuojančio Budapešto.

Tu šaukei dangaus keršto kartu su 
Savonarola.

Tu degei su Giordano Bruno 
pasmerkimų laužo ugnyj.

Tu dėvėjai kartu su žydais geltoną 
Dovydo žvaigždę.

Tu tylėjai kartu su suomių šauliais 
raudonųjų atakos metu.

Tu išlenkei švelnią lūpų šypseną Mona 
Lizai.

Tu šaudei dažus į drobę su Salvadore 
Dali.

Mano brolis medžiojo dramblį Auksinio 
kranto džiunglėse.

Su vikingais statė laivus, su romėnais 
mainė gintarą.

Mano brolis dažė aztekų šventykloj 
derliaus dievo akis.

Mano brolis dainavo eiles trubadūrų 
turnyruose.

Ant bastūnų vieškelio valkatavo su 
Francois Villon.

Bėrė ryžių degtinę mėnesienoje su 
Li-Tai-Po.

Mano brolis kalbėjo su visais 
auksaburniais.

Mano brolis tylėjo kartu su visais 
žemdirbiais.

Mano brolis kopė į kalną paliesti Laimės 
Žiburio.

Mano brolis gyvena kartu su mumis 
mūsų karčią vienatvę.

Kvėpuoja tą patį orą. Geria tą patį 
vandenį.

Laukdamas savo mirties.

Tavęs neparklupdė kazokų bizūnai 
Kražių šventoriuj.

Tavęs nepapirko Aliaskos ledinėj upėj 
išplautas auksas.

Tavo karstui auga pušynai gimtojoj 
smiltyj”.
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APIE MITUS IR TIKROVĘ
Juozas Toliušis

Dėl tiesioginio sąryšio su “Mūsų 
Vyčio” 1975 m. nr. 1 spausdinta tema, 
spausdiname šį straipsnį ne laiškų, bet 
rašinių skyriuje. Dviem pažiūrom išsi- 
reiškus, polemikos netęsime, bet svei
kinsime nuomones specifiniais ir kon
krečiais darbų klausimais.

-Red.

Nepaprastai susidomėjęs skaičiau šio 
žurnalo 1975 m. pirmame numeryje pasi
rodžiusį fil. V. Statkaus rašinį LSS 
CENTRINIAI ORGANAI IR ASS. Ati
džiai perskaityti paskatino bent dvi prie
žastys: šias eilutes rašančio tiesioginis 
dalyvavimas straipsnyje paliestuose orga
nuose (Tarybos narys) ir, antra, vis dar su 
kartėliu prisimenami rinkimų nesklandu
mai bei iš jų išsivysčiusi, per visą kadenciją 
nusitęsusi trintis ir kitos negerovės. Galė
čiau pridėti ir trečią motyvą: rašinio auto
rius kadencijos metu nedalyvavo jokiuose 
centriniuose organuose, - pašaliečio nuo
monė paprastai būna nuoseklesnė, šal
tesnė; ypač teisininko žvilgsnis, tikėjausi, 
bus dalykiškas, besiremiąs konkrečiais 
faktais ir pan.

NUSTEBINO KAI KURIE TEIGIMAI

Jie vietomis yra tik prielaidos, kitur 
įtarimai ar net, kaip pats autorius sako, 
mitai. Pasigedau broliškesnio priėjimo bei 
konkrečių pasiūlų dalykams išspręsti.

Autorius gimė Kaune 1923 m. Baigė 
Tauragės g-ją 1941, studijavo Lietuvoje, 
Vokietijoje ir JA V. Jaun. skauto įžodį davė 
1932 m. Buvo skiltininko, draugininko, 
tunto vadijos, Brolijos vadijos ir LSS Ta
rybos nario pareigose. Spaudoje bendra
darbiauja nuo 1947 m. Premijuoto romano 
“Užtvanka ” (1968) autorius, “Skautų Aido ” 
vyr. redaktorius 1970-1973.

Rašinyje autorius duoda vien pylos sąjun
gos organams; prasmuko nepaliesta tik 
Kontr. Komisija. Broliškai nusišypsosiu: 
gal dėl to, kad anos komisijos p-kas yra 
sąjūdžio narys?

Norėčiau, mielas redaktoriau, laiško 
pradžioje pabrėžti, jog šiame nuomonių 
pasidalinime neturiu jokių paslėptų užma
čių ką nors “sumalti”. Užtikrinu, jog mano 
nuomonės, kad ir skirtingos, keliamos vien 
pozityvia prasme. Troškimas būtų, kad į 
pokalbį atsilieptų ir kiti: prašau patikslinti,
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jei suklydau. Tik nuoširdžiai išsikalbėję, 
galėsime geriau suprasti savų namų dūmus 
ir juos bendromis jėgomis išblaškyti.

Nebandau laišku savęs išteisinti prieš 
brolio Statkaus Tarybai pažertus kaltini
mus. Nuliūdina tačiau, kad rašinyje kai 
kurie teigimai nėra nei teisingi ne paremti 
faktais. Sutinku, jog Tarybos pastangos, 
ypač sprendžiant rinkiminį reikalą, nebuvo 
visad našios. Jos, tačiau, užslopo ne dėl 
Tarybos sudarymo metodo ar sudėties, 
kaip rašinyje teigiama, o visai kituose už
kulisiniuose manevruose, spaudimuose, 
kurių gvildenimas nėra šio laiško tikslas.

Kas renka Tarybą? Rašiny skaitome, jog 
nemažą jos dalį sudaro asmenys, jau ilgą 
metų eilę iš aktyvaus darbo pasitraukę, 
bet tik kas trejetą metų PRISIMENĄ 
(mano pabr.) tebeturį KAŽKADA (mano 
pabr.) gautą sk-ko laipsnį ir, ta proga, 
susimoką nario mokestį. Toliau išvedama, 
jog ši taisyklė iš dalies tinka ir kandida
tams į Tarybą.

Asmeniškai pažįstu beveik visus šios 
(1973-75) Tarybos-Pirmijos narius. Kurių 
nepažįstu, žinau juos iš Sąjungos įsakymų, 
aplinkraščių bei iš spaudos, kaip aktyvius 
narius. Tikrai nežinau, bet spėju, kad apie 
trečdalis jų yra skautai akademikai. Tei
giu, kad Sąjungos reikalus jie žino neblogai 
ir visai nėra nesąmoningi reikalų sprendė
jai, kaip V. Statkaus rašiny teigiama. 
Įdomu, kas tie keli dinamiškesni asmenys, 
nuvedę Tarybą norima (kuria?) kryptimi ir 
apdūmę akis net akademiškų laipsnių Ta
rybos nariams?

Norėčiau tiksliais skaičiais operuoti ir 
anų, kažkada gavusių ir tik rinkimuose 
prisiminusių, skautininkų atveju; gaila, 
duomenų neturiu, bet skaičiai šiuo atveju 
ir nebūtų esminiai. Šiais metais užsisegiau 
43-čią metinę žvaigždutę; esu laimingas, 
turėdamas sąlygas ir sveikatą, vis dar Są
jungoje krutėti. Nevisi yra tokie laimingi, 
bet ar ne pasididžiavimas mums, kad ir 
anie vis dar nenubyra, o sugrįžta įvairio
mis progomis. Nedrįsčiau įtarti, kad jie 
ateitų dėl tuščios garbės ar vien tik atsi
minę praeitį. Tikiu, kad ir skautininko 

laipsnis jiems buvo pelnytai suteiktas. 
Nemeskime jų laukan, - vienybėje mūsų 
jėga! Šia proga prisimena prieš keletą 
metų kito akademiko pasiūlyta mintis iš
mesti senuosius, pavadinant juos senais 
batais, netinkamais salione laikyti.

Sukliuvau rašiny ir keliuose prieštaravi
muose. Vienoje pastraipoje autorius, aiš
kindamas apie Lietuvos laisvės priešus, 
sako, kad tokių griovikų LSS-goje dar 
nėra, o pastraipos gale skaitome, jog šių 
griovikų sukeltas nesantaikos gaisras jau 
apėmęs LSS.

Neaiški autoriaus pozicija ir LSS - ASS 
santykiuose. Keliais atvejais apibrėžęs 
akademinį bei profesinį pranašumą, pasi
taikinęs pasaulinės skautybės sąjūdžio 
suaugusiųjų nepriklausomybę, tariamą 
LSS autoritetinį tvarkymą “iš viršaus”, 
brolis Statkus sudaro įspūdį, jog ASS Są
jungoje yra žeminamas, skriaudžiamas 
ir t.t. Atrodo, jog siūloma nuo Sąjungos 
atsiskirti. Rašiny skaitome, kad LSS orga
nai šiuo būdu būsią atpalaiduoti nuo ne- 
visada jiems suprantamos naštos. Pakly
dau šioje logikoje, nes kiek toliau autorius 
teigia, kad, nors ir ASS atsipalaiduos nuo 
prasmės netekusio formalaus ryšio, tuoj 
pat sako, jog išsiskirti iš LSS organizaci
niai nebūtų protinga. Tai kam tas ryšis, jei 
trijuose puslapiuose peikiama, Tarybą 
pavadinant nesąmoninga, Garbės Teismą - 
neveiksmingu dėl narių išsiblaškymo, dėl 
nežinojimo teisenos dėsnių (ar autorius 
suabejoja net ir G.T. sudėtyje esančio 
kolegos teisininko kvalifikacijomis?), ne
aktyviems skautininkams prikišant jų kaž
kada gautus laipsnius. Jei aš būčiau jų 
kailyje, jausčiausi skaudžiai užgautas.

Pokalbiui tęsti, meskime žvilgsnį ir į 
ASS. Kas jį sudaro? Baigę mokslus bei 
profesiniai pasiruošę asmenys ir dar tebe- 
studijuojąs jaunimas; žinome, kad filiste
riuose yra ir aukštojo mokslo nebaigusių 
asmenų. Džiaugiuosi, kad šis įvairių inte
lektualinių gradacijų sąjūdis yra sukūręs 
savitą asmenybę (ne “asmenybę” kabutė
se, kaip rašiny sakoma), - judrią ir veržlią. 
Studijuojančių įsiliejimas duoda vis naujo
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kraujo ir palaiko sąjūdį jauną; kitu atveju 
jis greit pasentų. Jeigu ten yra studijuo
jančio jaunimo, tai ir jame dar vyksta, kaip 
ir skautuose, tam tikras brendimo proce
sas, tobulinimasis vyresniųjų akademikų 
priežiūroje ir pan. Sąjūdyje, kaip ir kitose 
šakose ar organuose, taip pat yra naminių 
dūmų, - tokia gal būtų gyvenimo tikrovė. 
Bet ir į tai turime surasti šviesesnį žvilgs
nį: kur katilas kunkuliuoja, verda, ten yra 
gyvybė. Turime džiaugtis, kad dar neuž
migome.

NAUJAS SKAUTŲ ŽENKLAS - 
KURIUO KELIU EITI?

Šioje vietoje noriu prieiti ir prie svar
biausio savo laiško klausimo: ar ASS 
turėtų išeiti iš LSS? Mano atsakymas yra: 
ne, jokiu būdu! Tam turiu ir keletą 
motyvų.

1. Nesu teisininkas, nedrįstu nagrinėti 
visų rinkimų nuostatų interpretacijų, pa
ragrafų, kuriuose anąkart sukliuvome ir, 
kartėlio pilni, sprendėme, pykomės, ra
šėme kaltinančius bendraraščius ir t.t. Ne
sklandumai, galvoju, nebuvo nei ideologi
nėje nei principinėje plotmėje; greičiau 
techniški ir procedūriniai. Net manau, kad, 
esmėje, konflikte buvo ne LSS centrai su 
ASS, o dalykai išsiplėtė kaip tik dėl kon
flikto atskirų dalyvių asmenybės savumų, 
ką rašinio autorius palieka nuošalyje.

Kaip tik dėl to ASS neturėtų išeiti. No
rėčiau net pridėti, jog nesu net girdėjęs iš 
kitų sąjūdžio narių, kad jie tokiam žings
niui yra pasiruošę.

2. Lietuviškasis reikalas būtų pats svar
biausias, o šio momento rašinyje pasi
gedau. Esu įsitikinęs, kad skautybė šiuo 
metu mums yra tiek reikalinga, kiek ji 
padeda lietuvybę išlaikyti ir ją puoselėti. 
Kitaip buvo nepr. Lietuvoje, kai buvome 
laisvi. Tikrovėje, juk jau ir neskautaujame 
taip, kaip tikrai turėtume. Įtariu, jog 
amerikiečiai skautai praktikoje yra arti
mesni skautybei, negu mes; jei to siek
tume, galėtume jungtis ten; ačiū Dievui, 
nesijungiame. Negalėtų šia prasme pavyz

džiu būti nei rašiny pateiktos pasaul. skau- 
tybės suaugusiems skirtos organizacijos. 
Mes nesame tarptautinis, o tik mažutis 
lietuviškos kovos dalinys - neįtalpinamas į 
štandartinį rėmą ir gal net unikumas 
visame skautų judėjime. Tik pažvelkime: 
mūsų gretose pusė ateivių, pusė čia gimu
sių; amžius nuo aštuonmečio iki senelio; 
skautaujame vienu sykiu net trys kartos; 
iki šiol broliškai-seseriškai sutilpome, susi
kalbėjome tarp savęs visi: profesoriai, 
mokslininkai, fizinio darbo žmonės, stu
dentai, namų šeimininkės, gimnazistai, 
prekybininkai.

Šis tamprus ryšis išlaiko mus krūvoje tik 
todėl, kad riša lietuviškumas; tik šiam - 
svarbiausiam - tikslui mes susibūrėme. 
Jam turi palinkti ir skautybė ir akademiš- 
kumas; jei kai kurie skautai akademikai 
mano, kad jiems dėl savo intelekto ar 
spaudimo šioje šeimoje yra ankšta, - 
sudiev!

3. Išėjimas dėl tariamo ar tikro spau
dimo irgi turėtų būti atydžiau persvars
tytas. Keli žodžiai apie tą autoritetinį 
spaudimą “iš viršaus”. Prie jo brolis Stat
kus prieina pasakęs, jog centrinių LSS 
organų paskirtis yra tvarkyti MAŽAME
ČIŲ ir NEPILNAMEČIŲ organizaciją. 
Teigimas yra tik dalimi teisingas, nes sta
tute sakoma: LSS nariais yra jaunuoliai ir 
suaugusieji, kurie siekia skautybės idealų, 
sutinka su LSS prievolėmis etc. Apie Ta
rybą skaitome: rūpinasi lietuvių skautijos 
gerove ir augimu.

Tai yra mūsų Sąjungos esencija: nariais 
yra jaunimas ir suaugę, jų VISŲ gerove 
(drįstu čia įjungti ir akad. skautiją) rūpi
namasi! Noriu priminti, jog praktikoje 
didelė Sąjungos dalis susideda iš suaugu
sių, nemaža jų, kaip ir sąjūdžio gretose, 
yra baigę mokslus, tapę profesionalais; jie 
nėra menkesni už ASS narius. 0 vis dėlto, 
jie paklusta aukštųjų organų subordinaci
jai. Tai yra privalu organizaciniame rėme.

ASS, mano supratimu, visai nėra spau
džiamas “iš viršaus”, nesikišamą į jo 
veiklą, metodus, sričių darbą ar pan. 
Administr. ar organiz. ryšis yra minima-
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lua, uei jis įuretų būti išlaikytas vienybės 
vardan. Tik ją išlaikę būsime stiprūs.

4. Ką atneštų atsiskyrimas? Faktas: 
prisiminkime, kas atsitiko su Jūrų Skau- 
tija? Kiek išėjo ir kiek grįžo; kur dingo ne- 
grįžę? Norėčiau būti klaidingas pranašas, 
bet tas pat atsitiktų ir su ASS. Pralaimė
tume visi, akadenffkai labiausiai. Atsisky
rus, nutruktų natūralūs skautų plaukimas 
sąjūdin. Skautų akademikų būrys, ir dabar 
nėra gausus, ir jis susitrauktų į mažiausią 
lietuvišką organizaciją.

Suprantama, jog esamą trintį reikia pa
šalinti. Neturiu saliamoniško sprendimo, 
bet, jei jau sėdome prie stalų 10 kartų, 
bandykime dar sykį. Raskime naują, švie
žią priėjimą, nepradėkime vėl nuo 1972 m. 
rinkimų. Numuškime truputį savo kainas; 
šalia paragrafų, parodykime ir širdies, 
pakartokime ketvirtą skautų įstatą. Pasi
naudoju ir brolio Statkaus žodžiais: bent 
kol tarsimės, užmirštinas “liguistas palin
kimas kivirčytis dėl niekų, antipatijos 
kitiems organizacijos nariams”.

Diskutavau aukščiau minėtus dalykus su 
tikru sunkumu širdy, nes niekad spaudoje 
nerašiau kritiškų pastabų. Visada esu 
ieškojęs dalykų, kurie mus riša, o ne tų, 
kurie skiria. Ir šio laiško pašnekesys buvo 
broliški patikslinimai ir gal sugestijos toli
mesnio bendravimo pagrindui ieškoti.

NE AKADEMIKO ŽVILGSNIU Į ASS

Norėčiau ta pačia proga pažiūrėti paša
liečio, neakademiko žvilgsniu ir į kitą 
skautų akademikų veiklą. Gal ji kada nors 
bus prisiminta, svarstant ASS ateities už
mojus.

a) Visada didžiavausi ASS, nes jis yra 
padaręs didelių darbų, kokių anksčiau Są
jungoje neturėjome. Dvi darbo sritys, 
kurios ypač ryškios ir našios yra Vydūno 
Jaunimo Fondas ir Akademinės Skautijos 
Leidykla. To lietuviai skautai niekad ne
būtų pasiekę be ASS. Neturiu sugestijų 
leidyklai, bet VJF galėtų savo darbą pra
plėsti. Numanu, kad, lietuviams finansiškai 

praKuius, ir pasnoių uaviniaa mawja. 
tai tiesa, ar nebūtų laikas pasidairyti, kur 
tą kapitalą kitur investuoti, pvz., skelbiant 
specialios literatūros konkursus, paruo
šiant ar leidžiant liet, literatūros, mokslo, 
lituanistikos veikalus, plokšteles, filmus ar 
kitą; prisidedant prie kun. A. Kezio užsi
motų veikalų serijos. Tai tik kelios suges
tijos smegenims padirginti.

b) Kitas ASS nuopelnas - įlieta į Sąjun
gos arterijas daug akademiško kraujo. 
Turime prisipažinti, kad nei Lietuvoje, nei 
atsikūrus išeivijoje, to neturėjome. Gal dėl 
tų pačių aplinkybių kita prasme šiek tiek 
nukentėjome: plačios visuomenės pažiūra 
ir į akad. skautiją liko panaši, kaip ir į 
skautus - jie tebelakstą trumpomis kelnė
mis po miškus, dainuoją arabiškas dainas 
ir t.t. Apie tai sugrįšiu toliau.

Šioje plotmėje (akad. skautai sąjūdyje ir 
brolijoje-seserijoje) ryškėja savotiškas 
atvejis. Pažvelgę į paskutinių kelerių metų 
registracijos duomenis, matome, kad akad. 
skaičiai banguoja labai įdomia kreive: 
1971 m. -157 nariai, 1972 - 231, 1973 - 108, 
1974 - 153. Priekabus kritikas pasakytų: 
štai, ir akad. skautai rinkiminiais 1972 
metais sutelkė neaktyviuosius narius, 
kurie, šia proga susimokėję nario mokestį, 
atėjo balsuoti! Po rinkimų registracija vėl 
smuko!

Registracijos motyvų nežinau, - gal jie 
pakilo dėl kitų priežasčių, bet, norint kriti
kuoti, galima, statistiką savaip interpre
tuojant, pakreipti sava linkme.

Čia buvo tik gudragalviavimas, - iškelti 
norėjau ką kita. Iš statistikos taip pat ma
tome, jog dar kita gausoka akademikų 
skautų dalis nesiregistravo per ASS, bet 
per Brol.-Seser. vienetus, kuriuose jie 
dirbo. Matome tokią vienetuose veikiančių 
akademikų lentelę: 76, 84, 47, 42 
(1971-74 m.).

Jau įsisenėjusia tvarka, registruojamasi 
per savo aukštesnį vienetą, pvz., Tarybos 
nariai, tuo pačiu metu dirbą tuntuose, re
gistruojasi per Tarybą ir t.t. Klausimas: ar 
anie akad. skautai aukštesniu laiko savo 
vienetą ar ASS? Kodėl ASS jų neapjungia
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po savo sparnu: gal jis nedaro pastangų, o 
gal jie patys ten neranda įdomumo, pa
traukimo, užsiėmimo? Vienas ASS darbų ir 
turėtų būti: patyrinėti šias priežastis ir 
bandyti visus akademikus įjungti savo 
veiklon. O gal mano priėjimas netikslus: 
gal ASS, suteikęs jiems spalvas, išleidžia 
atgal dirbti į vienetus visuomeninio gyve
nimo srityse, duoti tam gyvenimui įnašų, 
išplaukiantį iš akad. pasiruošimo ir t.t. 
(skolinuosi brolio Statkaus žodžius).

c) Grįžtu prie trumpų kelnių ir arabiškų 
dainų. Visa tai yra puiku. Menu ir brolį 
Statkų, viename lauže dainuojantį “ar ne
matei mano tėvo skrybėlės”; politinių 
mokslų daktaras T. Remeikis kartu su vil
kiukais Jaunimo Centre vertėsi per galvą, - 
tai tik rodo, kad mes galime ir turime būti 
kartu.

Prastesnioji šio medalio pusė yra ta, kad 
savosios visuomenės susidarytas vaizdas 
apie akad. skautiją nedaug nuo to skiriasi. 
Visuomenė nėra pilnai pajutus akademiško 
pulso. Atskiri akademikai puikiai pasireiš
kia ir reprezentuoja mus įvairiose šalyse, 
tačiau sąjūdis liet, bendruomenėje stokoja 
stipresnio užsiangažavimo. Seniau jie dar 
suruošdavo parodas ir t.t., dabar visa tai 
atslūgo. Čia ir reikėtų pagalvoti, kaip vie
tovių skyriai galėtų papurenti lietuvių 
kultūrinę ir kitą dirvą.

Skaitome apie Losangelo verdantį kul
tūrinį lietuvišką katilą; ar jame yra ir ASS 
skyriaus įnašas? Čicagos penktadienių va
karonės, taut, namų kavutės ir kitos liet, 
veiklos Serijos, - visose jose pasigendu 
sąjūdžio aktyvesnio įsijungimo.

Kaip ASS skyriai galėtų savo vardą iš
kelti kitose liet, kolonijose: suruošdami 
akademijas, išleisdami LITU ANUS nu
merį, vesdami literatūros - muzikos - jau
nimo festivalius? Tai tik užuominos pa
galvoti.

d) Jaučiu, jog trūksta talkos ir savai 
spaudai. Antai, D. Korzonienė bara 
“MŪSŲ VYČIO’r redaktorių, kad jis nuže
minęs žurnalo lygį. Miela sese, patikėk: 
lietuvių išeivijos spaudoje dalyvauju jau 
29-ri metai, - jaučiuosi ją šiek tiek pažįstąs.

Vien redaktoriai spaudos nepadaro: ji 
kuriama su gausia bendradarbių talka. 
Redaktoriai yra tie liežuvius iškišę skali
kai, kurie be perstojimo bėga, maldauja 
talkos. Liūtas, žinau, prašo atsiklaupęs 
(o šiaip jis lengvai nėra paklupdomas!).

Iš tikrųjų, kur yra tie akademiško lygio 
bendradarbiai? O jei į “MŪSŲ VYTĮ” tik 
studentai terašo, gal tik jiems vieniems 
savo spauda ir terūpi?

Sąjūdžio vadovybė turėtų patyrinėti, 
kas žurnalą skaito, kokio lygio, linijos ar 
medžiagos kiti akademikai pageidautų. 
Gaila, kad nuomonę pareiškė tik sesė D. 
Korzonienė; bent šimtinė turėtų pasisa
kyti. Ir ne tik pasisakyti, o tiesiog - į žur
nalą rašyti!

Ir bendrinėje mūsų spaudoje lauktina 
daugiau akademikų žodžių savo sambūrio 
lūkesčių, siekimų, darbų užmojų bei pro
pagandos prasme. Vien kronikinio savų 
švenčių ar kitų įvykių aprašymo neuž
tenka.

“Lituanicos” vadovas fil. Algis Paužuolis 
1975 m. birželyje pasipuošė žaliu kaklari- 
šiu. Jį sveikina fil. V. Tallat-Kelpša. ‘

Fbto G. Plačo

LIETUVOS 
NACIONALINE“ 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA

97

20



ŽMOGAUS FORMAVIMAS 
SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Bronius Juodelis

“Mūsų spauda kartais bando formuoti 
žmogų. Nereikia žmogaus formuoti. Jis 
pasiskaitys įvairius žurnalus ar laikraščius 
ir pats susiformuos”. Toks pareiškimas 
buvo padarytas vieno iš auditorijos kalbė
tojų Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo foru
me “Išeivijos lietuvių periodinės spaudos 
užduotis mokslinėje ir kultūrinėje srityje” 
Čikagoje, 1969 m. lapkričio mėn. 28 d. 
Kadangi auditorijos kalbėtojas nenurodė, 
kodėl nereikia spaudai formuoti žmogų, 
rekomenduodamas palikti paties susifor
mavimui, nepatiekė šio klausimo analizės 
ir premisų, kurios paremtų kalbėtojo iš
vadą, - pareiškimas liko neįrodytas. Abe
jojantiems tokiu pareiškimu iškilo eilė 
klausimų ar ištikrųjų taip turėtų būti? Ar 
vyksta spaudoje žmogaus formavimas? Jei 
nevyksta, - nereikalingas ir toks teigimas. 
Jei vyksta, - kaip ir kur tas vyksta, ir kokią 
žalą atneša žmogui? Jei tas atneša žmogui 
bei žmonijai naudą, kodėl spauda turi likti 
pasyvi? Kam priklauso žmogaus forma
vimas?

Intensyvus žmogaus formavimas vyksta 
jo mokykliniame amžiuje, jo brendimo lai
kotarpyje. Galima teigti, kad plačiąja 
prasme žmogaus formavimas vyksta per 
visą jo kūrybinį amžių. Formalią žmogaus 
formavimo funkciją atlieka mokykla, ben
druomenė, organizacijos, jau nebekalbant 
apie šeimos reikšmę, .kur koeficientas yra 
labai įvairus. Spauda yra visų šių žmogaus 
formavimo funkcijų priemonė. Mokykla 
pirmiausia suteikia šių priemonių panau
dojimo galimybes - išmoko skaityti. Vidu
rinė mokykla vysto tolimesnes priemones 
žmogaus formavime, mokydama rašyti ir 
perduoti mintis kitam asmeniui. Aukštoji 
mokykla konkrečiai įsijungia į žmogaus 

formavimą, vystydama asmens pajėgumą 
galvoti ir spręsti. Greta to vyksta ir profe
sinis paruošimas, kuris turi daugiau ar 
mažiau įtakos į asmens žmogiškąjį forma
vimą. Žmogaus formavime labai stipriai 
dalyvauja religinės ir ideologinės organi
zacijos. Tos organizacijos ištisose tautose 
bei valstybėse kontroliuoja pirmąją žmo
gaus formavimo priemonę - mokyklą ir 
nustato kitus formavimo rėmus. Ar mo
kykla gali atlikti savo paskirtį be atitinka
mos spaudos, be joje žmogų formuojančių 
straipsnių? Ar aukštoji mokykla, bendruo
menė, organizacija, kuri gan konkrečiai 
stengiasi formuoti žmogų, gali šį darbą 
atlikti be laikraščių ir žurnalų? Atrodo, kad 
ne. Spauda, laikraščiai, žurnalai vis dar 
tebėra pagrindinė, lengviausiai prieinama 
komunikacijos priemonė. Jų puslapiuose 
kiekvieną dieną mes rasime labai daug 
žmogų formuojančios medžiagos. Žmogaus 
formavimą atlieka ne tik mokslo ir kultū
ros žurnalai, bet ir kasdieninė informacinė 
spauda, su gyvenimo vaizdais ir prekybi
nėmis reklamomis. Kokias priemones 
šiandien naudoja totalitarinės sistemos, ar 
revoliucinės kairės sąjūdžiai naujo žmo
gaus, naujos bendruomenės formavime? 
Jų pirmasis talkininkas yra jų idėjas skel
bianti spauda. Jau vien tik Čikagos miesto 
centrinių gatvių kampuose per dienas stovį 
ilgaplaukiai, labai garsiai reklamuojantieji 
ir kiekvienam praeiviui kišantieji jų ideo
logijos žmogų beformuojančius žurnalus, 
rodo, kad ši priemonė yra patogiausia ir 
sėkmingiausia. Šiomis priemonėmis su
šaukiamos šimtatūkstantinės protesto 
demonstracijos, kurių šališki aprašymai 
spaudoje toliau tęsia toje šviesoje vedamą 
žmogaus formavimo darbą. Kampiniuose
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spaudos kioskuose parduodamos brošiūrom 
ir žurnalai kartais labiau veikia jaunimą, 
negu mokyklų vadovėliai bei mokytojų 
pastangos. Ir visa tai skiriama žmogaus 
formavimui.

Ar galėtų pats žmogus formuotis, be
skaitydamas žurnalus ar laikraščius, jei 
ten nebūtų žmogų formuojančios medžia
gos? Kiek galima išmokti iš tuščių knygos 
puslapių? Objektyvios nuomonės suforma
vimui reikalingas įvairių kompetetingų 
nuomonių ir faktų pažinimas. Gi žmogaus 
bei asmenybės formavime yra labai svar
bus platus, įvairių šaltinių ir autorių min
čių pažinimas, kad tas žmogaus susiforma
vimas vyktų humanistinėje šviesoje. Prie 
bendrojo žmogaus formavimosi negalime 
neprijungti ir mūsų tautinės misijos. Jei 
šios misijos skelbėjai ir perdavėjai nenau
dos kultūros žurnalų bei laikraščių, - iš ko 
pažins, kaip supras lietuvybės aspiracijas 
mūsų jaunoji karta, beformuojanti savąjį 
žmogų? Kur, jei ne kultūros žurnaluose, ar 
knygose mūsų vyresnioji karta paliks atei
nančioms ar dabartinėms kartoms savo 
vertingą patirtį, per daug metų surinktus 
lietuvių tautos mokslo, meno bei kultūros 
lobius, kad dabarties ir ateities žmogaus 
formavimasis nebūtų bespalvis, beformis 
ir bedvasis? Mes negalime pamiršti, kad 
esame tik mažas lietuviškas medelis išeivi
jos dideliame miške, tarp įvairiausių me
džių su viliojančiais žiedais, vaisiais ir nuo
dingais lapais. Mes visi, o labiausiai mūsų 
jaunesnioji karta, lyg tie paukščiai, skrai
dome šiame miške ir lietuviškam medžiui 
reikia turėti labai ryškius žiedus, jų malo
nų kvapą, kad šie paukšteliai suktų lizdus 
lietuviško medžio šakose. Jei lietuviškoji 
spauda nepatieks tų patrauklių žiedų, jei ji 
nevilios tų paukščių į savas šakas, kas kitas 
atliks lietuvybės išlaikymą besiformuojan
čiame žmoguje?

Tautų, valstybių, ideologijų, bendruo
menių tęstinumo procese žmogaus forma
vimas yra begalo svarbus. Visur tam ski
riama labai daug pastangų, gausios lėšos ir 
labai daug spaudos puslapių. Šiam reikalui 
dar daugiau pastangų ir puslapių turi skirti 

svetur egzistuojanti lietuvių bendruomenė 
ir jos spauda. Koks žmogus, tokia ir šeima, 
tokia bendruomenė, tokia tauta, tokia ir 
žmonija. Kad ji būtų tokia, kokios mes 
norime, mūsų dėmesys turi būti nukreip
tas į žmogų, į jo formavimą. Nuo žmogaus 
susiformavimo priklausys ateities mokslas, 
menas ir kultūra. Šio pilnutinio žmogaus 
formavime turi dalyvauti ne tik mūsų 
mokslo ar kultūros žurnalai, laikraščiai bei 
kita spauda, bet ir kiekvienas asmuo, ver
tinantis individo pastangas siekti pilnuti
nio žmogaus.

DEŠIMTS METŲ NUO ŽYGIO Į 
JUNGTINES TAUTAS

Lapkričio 13 suėjo lygiai dešimts metų 
nuo mūsų jaunimo demonstracijos JUNG
TINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBOJE. 
Iš Korp! “VYTIS” ir ASD narių šiame 
žygyje dalyvavo ir buvo ASS VADUOS 
įvertinti TĖVYNĖS SūNAUS/DUKROS 
žymenimis šie mūsų nariai:

ANDRIUKAITIS, Bronius, sj. 
BOBINAITĖ, Virginija, kand. 
DOMARKAITĖ, Rūta, t.n. 
GARBONKUS, Vacys, junj. 
GALINYTĖ, Giedrė, t.n. 
KREGŽDYS, Juozas, sj. 
KUBILIUS, Uogintas, sj. 
KUBILIŪTĖ, Aušra, t.n. 
PALILIŪNAITĖ, Živilė, t.n. 
PENČYLA, Giedrius, sj. 
ŠENBERGAS, Jurgis, fil. 
TALLAT-KELPŠAITĖ, Janina, t.n.

Vienas iš šio įvykio pagrindinių organi
zatorių, fil. Romas Kezys paskolino čia 
jungiamą pilno puslapio skelbimą NEW 
YORK TIMES dienraštyje.

Ruošdamiesi paminėti įvykį, stengėmės 
gauti jo dalyvių pasisakymus ir lyginamus 
įvertinimus dabarties perspektyvoje. De
ja, praeitis - užmarštis.
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The Baltic 
Question

AN APPEAL TO THE 
CONSCIENCE

OF THE UNITED NATIONS

World War II ended twenty years ago and peace-loving nations 
joined in a quest for a permanent international organization to 
promote self-determination and freedom among all nations. This 
summer the representatives of many countries met at San Fran
cisco to observe the twentieth anniversary of the United Nations.

During its short history, the United Nations has expanded from 
51 to the present 117 member nations. Many of the newest nations 
have only recently been freed from their status as colonies and 
welcomed as fully independent member nations. Ironically, as 
Western colonialism is ceaaing to exist, colonialism under the guise 
of Communism has expanded ruthlessly.-

THE BALTIC NATIONS OF ESTONIA, LATVIA AND 
LITHUANIA were member states of the League of Nations. These 
countries (four times the area of Denmark and roughly equivalent 
in population to Ireland, Israel and Sicily) were accorded full in
ternational recognition and diplomatic representation. During 
their independence these countries were prosperous and progres
sive members of the world community of nations.

In December, 1917, the Soviet Commissar of Foreign Affairs 
had said- that “To demand self-determination for people in the 
territories of'enemy countries and deny self-determination to the 
people within one’s own country and colonies would be the most 
undisguised, the most cynical kind of imperialism.”

During the period 1918-1922 the Great Powers extended de jure 
recognition to the independent Baltic States. Soviet Russia, in 
treaties with the three Baltic States, “recognized without any re
serve the sovereignty and independence of Estonia, Latvia and 

Lithuania with all juridical consequences resulting from such 
recognition, and voluntarily and forever renounced all sovereign 
rights possessed by Russia.” (Peace Treaty 1920, Article I).

The Baltic States enjoyed full sovereignty and independence 
only until the conclusion of the Mobtov-Ribbentrop Pact of Non
Aggression between Scviet Russia and Nazi Germany on August 
23rd, 1989. According to a secret protocol of the Pact, Estonia, 
Latvia and Lithuania were given over to the Soviet “sphere of 
influence.”

While the attention of the world was absorbed in the struggles 
of World War II, the Soviet Union enforced its "sphere of influ
ence.” In June, 1940, troops and tanks of the Red Army poured 
into Estonia, Latvia and Lithuania. Moscow hastily set up “libera
tion” governments. A single list of representatives, hand-picked 
by the Communists, was proposed to the “liberated" countries. To 
insure the election of the Communist candidates, tens of thousands 
of people were arrested on the eve of the “elections” as a threat to 
those who might protest by their refusal to vote. The decisions of 
the "elected representatives” to "request” incorporation of the three 
Baltic States into the Union of Soviet Socialist Republics were pre
pared in Moscow and carried out by the occupying Red Army.
The evidence It overwhelming end conclusive that Estonia, Latvia and Lith
uania were forcibly occupied and illegally annexed by the U.S.S.R. Any claims 
by the U.S.S.R. that the electiona conducted in July 1940 were free and volun
tary, or that the resolutions adopted by the resulting parliament petitioning 
for recognition as Soviet Republics were legal, are false and without founda
tion in fact.

Report of the Select Committee to Investigate Communiet Aagreeeion and 
the Forced Incorporation of the Baltic Statee into the U.S.S.R., House 
of Repreeentativee, United Statee Congr.u, H5i.

The forceful annexation of the Baltic States violated every 
basic principle of trust among nations. The words of Winston S. 
Churchill cannot continue to be ignored:

Wo have never recognized the 1941 frontieri of Russia . . . They were 
acquired by acts of aggression and shameful collusion with Hitler. 
The transfer of the people of the Baltic States to Soviet Russia against 
their will would be contrary to all of the principles for which we are 
fighting this war and would dishonor our causa . . . The Baltic States 
should ba sovereign, independent peoples.

President Dwight D. Eisenhower stated the American posi
tion clearly:

The Soviet Union, in violation of solemn treaty agreement, seized control 
of the Baltic Republics of Estonia, Latvia and Lithuania, and then, after 
having illegally incorporated these countries into the Soviet Union, pro
ceeded to deport and liquidate great numbers of their citizens. These 
wrongs of aggression and terror have left a profound impression on the 
American people. It is reflected in our steadfast policy of continuing to 
recognize the diplomatic representatives of the independent Baltic Statei 
and m our cherished hope that these countries shall again live in freedom.

Recognizing the injustice remaining as an aftermath of the 
Second World War, President John F. Kennedy stated:

All of ns . . . must be faithful to our conviction that peace In Europe 
can never be complete until everywhere in Europe men can choose, in 
peace and freedom, how their countries shall ho governed.

The unchallenged annexation of small nations can only en
courage further attempts at imperialism. History has adequately 
provided lessons showing that a policy of acquiescence can only 
buy temporary peace at an exorbitant price. We do not believe 
that the United Nations is ready to pay the price of unquestion
ing subservience which Soviet Communist expansion demands.

AN APPEAL TO THE MEMBER STATES OF THE UNITED NATIONS
We appeal to the conscience of the member states of the 

United Nations Organization to schedule, for discussion 
in the General Assembly, the Baltic Question. We deny 
that the forced annexation of the Baltic States Is an 
internal affair of the U.S.S.R.

We appeal to the United Nations “Committee of 24 to 
Investigate Colonialism** to schedule for discussion and 
action the incessant Russification of Estonia, Latvia and 
Lithuania. The Baltic States have a right to preserve 
their own languages, customs and traditions which are 
separate and distinct from those of Russia. Soviet colo
nization has imposed tens of thousands of foreign settlers 
to erase all traces of indigenous civilization in the Bal
tics, and to assimilate the people into an alien Russian 
culture.

■Rues
We appeal to the United Nations to undertake the 

restoration of full independence to Estonia, Latvia and 
Lithuania.

Our appeals are made in the spirit of the United Nations 
Charter which states:

To reaffirm faith in fundamental human rights, in the 
dignity and worth of the human person, in the equal 
rights of men and women and of nations large and 
small...

(Charter of the United Nationt, Preamble)
All Members shall refrain in their international rela

tions from the threat or use of force against the terri
torial integrity or political independence of any state, or 
in any other manner inconsistent with the Purposes of 
the United Nations.

(Chapter 11, Article IV)
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A mass rally will be held at noon, Saturday, November 13th at Madison 
Square Garden, New York, to appeal to the United Nations to take up the 
Baltic Question. The demonstration will conclude at Dag Hammarskjold 
Plaza with an appeal for action. The public is cordially invited.

I approve of your appeal to the United Nations urging that the queation 
I of the Baltic States be placed on the agenda of the United Nations. 
| I am also interested in your booklet THE BALTIC COUNTRIES.

Enclosed Is J______________ to help defray the expense of this appeal.
I
j NAME__________________________________________________________

I ADDRESS_______________________________________________________
I _________________________________________
Į Pita., mak, ,cur oontribution to:

Committee to Restors Lithuania’s Independence
29 West 87th Street, 10th Floor, New York, New York 1001*

;*£ >£• •

I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
.1

COMMITTEE TO RESTORE LITHUANIA'S INDEPENDENCE
ExMntin Coordinators I Rt Rev. Msgr. John Balkonas, Algirdas Budreckls, Romas K.iys, Anthony B. Mazaika, Jr, Joa.ph Mikloraa, Anthony V. Snlackns
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MOTERŲ KOVOS DEL TEISIU

Audra Pakalniškytė*

Moters lygių teisių kovos nėra naujas 
išradimas. Nuo seniausių laikų moterys 
stengėsi pagerinti savo padėtį ‘vyrų pa
saulyje’. Moterų kovos pasižymėjo ne tik 
balsavimo teisių reikalavimais, bet ir 
norais savo gyvenimą papildyti. Kovos 
skyrėsi kiekvienoje tautoje, nes kiekvie
noje buvo vis kitokios sąlygos. Žiūrint į 
pirmutines ir į dabartines kovas, matome, 
kad jų pasisekimas priklausė nuo to, kaip 
moteris norėjo išsireikšti ir kiek ji ištikrų- 
jų norėjo laisvės;

Dauguma kovų prasidėjo 18-tame šimt
metyje, kai vystėsi kapitalizmo sistema ir 
federalizmas baigė nykti. Moterys prisi
dėjo prie sunkaus darbo namuose, ūkiuose 
ir fabrikuose, nes mašinų išradimai pasku
bino gamybą. Jos jautėsi nuskriaustos, nes 
joms nebuvo pripažinta balsavimo teisė. 
Sufražistiniai judėjimai buvo labai gyvi. 
Moterys manė, kad su balsavimo teise 
visos problemos pradings. 1792 metais, 
pirmą kartą Europoje, Mary Wollstone
craft iškėlė teisių klausimą parašydama: 
“Moters Teisių Pripažinimą”. Žiūrint į šią 
veiklą, atrodo, pasaulis tuomet nežinojo, 
kas moteriai užėjo. Sufražistiniai judėjimai 
veikė stipriai, bet moterims pravesti įsta
tymus nepasisekė. Gal vyrai bijojo, kad 
davus moterims kelias teises, jos sieks 
daugiau ir daugiau.

Nuo 1908 m., kai pirma moteris buvo iš
rinkta Anglijoje burmistre, moterų teisių 
kovos pasidarė atkaklios. Viešos demon
stracijos, bado streikai ir protestai buvo 
populiarūs. Pirmas pasaulinis karas šią 
kovą pertraukė, bet moterys tada prisidėjo 
prie krašto tvarkymo ir vyrai tam nesi-

* ASD Losangelo sk. kandidatės tema, 
skaityta 1974.X.18.

priešino. Karas pirmą kartą padėjo pasau
liui pripažinti, kad moterys gali dirbti 
lygiai su vyrais ne tik todėl, kad jos to 
reikalauja, bet ir todėl, kad pajėgia. Po 
karo moterys gavo lygias teises su vyrais 
Austrijoje, Čekoslovakijoje, Danijoje, 
Airijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokieti
joje ir kituose kraštuose. Kitose valsty
bėse teisės moterims buvo duotos su 
smarkiais apribojimais. Pvz., Belgijoje ir 
Italijoje moterys gavo teises rinkti tik 
narius į savivaldybes; Šveicarijoje mote
rys rinkimų teisių neturėjo, ir net 1960 m. 
jos pačios nutarė, kad su lygiom teisėm 
joms bus uždėtos ir sunkios pareigos. Iš to 
spėjame, kad moterys nejautė sunkumo 
tarnauti tik savo šeimoje.

Amerikoje moterų teisių kovos prasi
dėjo dėl kitos priežasties - kovos prieš ver
giją. Abi kovos buvo artimai surištos. 
1848 m. JAV susiorganizavo pirma Moterų 
Lygių Teisių konferencija. Tai buvo kovos 
pradžia už teisę balsuoti. Vienas iš įdo
miausių įvykių šioje kovoje buvo tame, kad 
ir vyrai prie moterų prisidėjo. Čia pasirodė 
pasaulio sistemų skirtumas. Vyrai dau
giausia prisidėjo prie vergijos panaikinimo 
kovos. Bet kai užsibaigė karas ir visi buvo 
laisvi, moterys pajuto, kad tos sritys joms 
nepriklausė. Po karo moterys siekė ne tik 
balsavimo teisių, bet taip pat teisių į savok 
vaikus, algas ir turtą. Anuomet Amerikos 
vyrai turėjo teisę į visą savo žmonos turtą. 
Moteris jautė, kad tai nėra teisinga.

Amerikos moterys balsavimo teises 
gavo 1920 m., lygiai, kaip ir daugumoje 
Europos valstybių. Amerikos moteriai to 
užteko, nes ji manė, kad ir visos kitos tei
sės bus iškovotos. Bendrai, tais laikais 
moteris įgijo ekonominę ir nepriklausomy-
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bės padėtį ir jos reikalavimai buvo rimčiau 
priimami.

Nors kituose kraštuose moterys jautėsi, 
kaip vyro turtas, Lietuvoje moteris nie
kuomet nesijautė, kaip vergė. Ji nešė lygią 
atsakomybę šeimoje ir darbuose. Pirmoji 
moterų organizacija buvo įsteigta Vilniuje 
dar caro laikais ir vadinosi Lietuvių Mo
terų Susivienijimas. Jos tikslas buvo ginti 
moterų teises. Vėliau susikūrė dvi kitos 
organizacijos: Lietuvių Moterų Sąjunga ir 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija. Ona 
Mašiotienė, Lietuvių Moterų Sąjungos 
pirmoji pirmininkė po Pirmo pas. karo, 
buvo vienintelė kovotoja, kuri priminė 
vakarietiškas sufražistes. Jos kovos pasi
reiškė įvairiais būdais ir jos tikslas buvo ne 
tik gauti teises, bet ir jas apsaugoti. Ma
šiotienė ir kitos, kurios vedė šią kovą, buvo 
baigusios aukštuosius mokslus ir buvo ne 
vien tik šeimininkės. Gal jos ir jautėsi nu
skriaustos, kad jų teisės buvo pažeistos ir 
ypatingai, kad nebuvo daug moterų atsto
vių Lietuvos Seimuose ir susirinkimuose.

Nepriklausomybės pradžioje, kiekvienas 
lietuvis buvo reikalingas. Užtat nebuvo 
daromas skirtumas tarp teisių. 1920 m. 
Steigiamojo seimo priimtoji laikinoji Lie
tuvos valstybės konstitucija ir 1922 m. 
Lietuvos Valstybės konstitucija skelbė, 
kad “visi Lietuvos piliečiai vyrai ir mote
rys yra lygūs prieš įstatymus”*. Seime 
taip pat buvo pakeisti seni rusų įstatymai, 
kuriais moterų teisės buvo sulygintos su 
vyrų turto valdymo ir paveldėjimo 
prasme.

Vėliau moterys pamatė, kad jų teisės 
buvo siaurinamos (pvz., rinkimuose į savi
valdybes ir miestų tarybas buvo įvestas 
mokslo ir mokesčių cenzas. Dauguma mo
terų to cenzo neturėjo ir dėl tų reikalavimų 
kilo protestai). Pasikeitimai įvyko, kai 
1937 m. Kaune buvo sušauktas antras 
moterų suvažiavimas, kuris paskelbė eilę 
rezoliucijų:*

° kad teikiant valstybinę, visuomeninę ar 
mokslinę tarnybą būtų atsižvelgiama ne 
į lytį, o į kandidato sugebėjimus, turimą

stažą ar mokslo laipsnį.
° kad moterims būtų užleista vadovauja

moji vieta jaunosios moterų kartos švie
time ir leista dalyvauti komisijose, 
kurios tvarko ir ruošia mokyklų pro
gramas.

° kad darbo įmonių inspektavime, kur tiek 
daug moterų yra priverstos uždirbti sau 
ir savo šeimai duonos kąsnį, turėtų žodį 
ir moterys inspektorės.

° kad moterims būtų leista prisidėti prie 
civilinio kodekso rengimo darbų ir kad 
joms būtų suteikta proga dalyvauti 
mūsų krašto įstatymdavystės darbuose.

Šis suvažiavimas buvo paskutinis vie
ningas Lietuvos moterų pasireiškimas. 
Lyginant su kitomis tautomis tais pačiais 
laikais, lietuvės moterys buvo gana toli 
teisių kovoje pažengusios. Jų kovos neat
rodė tokios drastiškos ir jų pageidavimai 
buvo įmanomi be didelių pasipriešinimų.

Žiūrėdami į praeitį, matome, kad mote
rys daugiausia kovojo už politinę teisę ir 
lygybę. Dabartinė moteris jaučia, kad to 
neužtenka. Dabar Amerikoje matome kitą 
veiklą - naujo moteriškumo judėjimą.

Paskutiniuose dešimtmečiuose, išsimoks
linusių moterų skaičius aukštai pakilo. Bet 
daug kas dar nepripažįsta moterims lygaus 
protavimo sugebėjimų. Naujos moterų 
organizacijos susikūrė tam, kad galėtų pa
keisti įstatymus, kurie skriaudžia moteris 
ypatingai darbų ir atlyginimų srityse. Šios 
organizacijos pajuto, kad jų darbas turi 
vykti sistemos viduje. NOW organizacija, 
kuri buvo įsteigta Betty Friedan’s, nėra 

; visai revoliucinio tipo. Jos tikslas yra pa- 
1 kelti moterų ekonomišką padėtį ir suly
ginti darbo sąlygas. Jos stengiasi prisilai
kyti prie “Civil Rights Act”, kuris nustato, 
kad moterys turi lygias teises su vyrais.

Moterų atlyginimo situacija nėra geras 
Moteris, kuri tą patį darbą dirba, gal net ir 
geriau, dažnai gauna mažesnę algą vien dėl 
to, kad ji yra moteris. Yra faktas, kad 40% 
darbininkų Amerikoj yra moterys ir kad jų 
vidutinis atlyginimas yra tik apie 58% 
vyrų uždarbio. Dauguma moterų dirba
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žemesnio atlyginimo darbus ir tik 37% 
dirba savo profesijose.**

Mano nuomone, visos kovos yra padėju
sios moterims. Sistema turi pripažinti, kad 
moterys yra pajėgios mokytis, dirbti ar bet 
kaip išsireikšti, jei jos to nori. Išmokslintos 
moterys ieško pilnesnio gyvenimo ir siekia 
dirbti savo srityje. Jos neturi būti nu
skriaustos, kai nori ir šeimą auklėti. Dėl to 
matome, kad šeimos struktūra keičiasi. 
Yra daugiau ir daugiau moterų, kurios iš 
reikalo ar dėl kitų priežasčių eina dirbti. 
Dėl to didėja ir vaikų prieglaudų skaičius.

Moterų kovos tęsis tol, kol moterų teisės 
bus pripažintos tautų bendruomenėje. Tai 
nereiškia, kad kiekviena moteris norės ar 
įsijungs į tas kovas. Tai priklausys nuo jos 

išsimokslinimo, auklėjimo ir gyvenimo 
sąlygų.
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reikia. 1975 m. skiltininkų kursų laida ir tantas), sj. A. Pūras, sj. A. Eidukas, D. 
vadovai akademikais fil. G. Plotas (vedė- Ramanauskas, E. Andriušis.
jas), t.n. M. Kupcikevičiūtė, fil. A. Kašins- . ' < Foto G. Plačo
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LIETUVIU MENAS:

ČIURLIONIS, TAMOŠAITIS, STANČIKAITĖ

Danutė Sigutė Stulgytė*

Jaunystės dienose, lankydama lituanis
tikos mokyklą, mokiausi istoriją, grama
tiką, literatūrą, geografiją, tautosaką, dai
nas ir tautinius šokius. Stovyklaudama ir 
lankydama organizacijas ir minėjimus, 
turėjau progos pakartoti visą tai, ką iš
mokau. Tačiau, yra viena sritis, kuri mūsų 
programoje nėra pilnai išvystyta - lietuvių 
menas. Pasigendame žinių apie meninin
kus ir kaip jų gyvenimas ir jausmai atsi
spindi jų kūryboje. Knygų lentynos yra 
pilnos istorinių ir literatūrinių raštų, bet 
palyginant yra mažai kas parašyta apie 
lietuvius menininkus. Dauguma tokių 
knygų yra privačiuose namuose, ir mums 
nėra prieinamos. Būtų gerai, kad lietuviai 
savo ir angliškiems knygynams parūpintų 
knygas apie lietuvių meną ir menininkus.

Lietuvių tautos menininkų yra daug, 
tačiau jie yra išsiskirstę po platų pasaulį, ir 
retai tenka girdėti apie jų darbą. Šių daili
ninkų meną tenka išvysti tiktai ypatingo
mis progomis, pavyzdžiui, kongresuose ir 
suvažiavimuose. Praverstų surinkti žinias 
apie visus dailininkus ir išleisti “meno 
enciklopediją”, aprašant menininkų gyve
nimus ir atvaizduojant jų kūrybą spalvoto
mis nuotraukomis. Tokia knyga parodytų 
lietuvių tautos savotišką kūrybingumą nuo 
senų iki dabartinių laikų, ir apimtų visas 
rūšis meno, liaudies, istorines ir modernias 
temas. Lietuviai turi daug ką parodyti

* ASD Toronto sk. kandidatės tema, 
skaityta 1974.VIII.19.

* ž. iliustracijas “MV” 1975 Nr. 2. 

svetimtaučiams. Jų menas yra pilnas tau
tinių jausmų, ir tai yra labai patrauklus 
būdas svetimtaučius supažindinti su lietu
vių tauta, ir ne tiktai su jos dailininkais.

Šioje temoje pažvelgsiu į tris lietuvius 
menininkus ir jų kūrybą. Du yra gerai pa
žįstami plačiajai visuomenei; trečioji, taip 
pat yra pasižymėjusi, bet jos kūryba man 
paliko nepaprastai gilų įspūdį. Kiekvieno 
meninis turinys yra skirtingas savo iš
raiška.

Pirmiausia, man teko susipažinti su 
Čiurlionio kūryba. Nors mažai težinau apie 
jo asmenišką gyvenimą, stebėdama jo 
meną, jaučiu, kad jis gyveno fantazijų ir 
gražių sapnų pasaulyje. Jo kūryba remiasi 
nerealiomis temomis. Čiurlionio sapnų 
pasaulis vaizduoja ūžiančias jūras, pilis 
debesyse ir užburtas karalystes jūros 
dugne. Plačiausiai žinomi jo kūriniai yra 
“Jūros Sonata”*, “Rojus”, “Pavasario So
nata”* ir “Auka”*. Didesnė dalis jo tapy
bos susidaro iš akvarelių, kuriose naudoja
mos spalvos yra išblukusios. Šie pasteliniai 
tonai, kaip tik pabrėžia Čiurlionio minčių ir 
temų nerealumą. Tačiau, prisipažįstu, kad 
nesu pilnai įsigilinus į Čiurlionio kūrybą ir 
mano kritika yra grynai asmeniška, pa
remta tuo, ką esu regėjus ir girdėjus apie 
šį žmogų ir jo darbą.

Čiurlionis išgarsėjo savo kūryba Lietu
voje, panašiai, kaip A. Tamošaitis yra 
žinomas tremtyje, ypač Kanadoje. Tamo
šaičio kūryba nėra prie širdies kiekvienam 
lietuviui, tačiau visuomenė jį palaiko, kaipo 
labai kūrybingą žmogų. Jo tapyba nepa
naši į klasikinę meno formą - paėmęs liau-
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A. TAMOŠAITIS / PASIVAIKŠČIOJIMAS/ TAPYBA
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V. Stančikaitė
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dies temą, pavyzdžiui Rūpintojėlį, Tamo
šaitis jį nupiešia tiesiomis linijomis ir ap
supa Rūpintojėlį kampuotomis detalėmis. 
Žiūrint į šį paveikslą rodosi, kad vaidmuo 
reprezentuoja labai griežtą, nepalankų 
asmenį, ne tiktai liūdną ar susirūpinusį. 
Žiūrovui tai nesąmoningai sukelia nusidė
jėlio jausmus. Dauguma jo liaudies temų 
yra atvaizduotos tamsiomis arba “žemiš
komis” spalvomis, pavyzdžiui, juoda, ruda, j 
tamsiai raudona, oranžiniai-geltona, sama
niniai žalia, kurios pabrėžia Tamošaičio 
stiprų ryšį su gamta, tauta ir žmonija.

Turėjau kelias progas aplankyti šio dai
lininko studiją Kingstone, kur esu mačiusi 
jo darbą. Jis yra linkęs tapyti nuobodžio
mis apsiniaukusiomis spalvomis, o pasku
tinius darbus ypač dominuoja juoda spalva. 
Menininko grožio pajutimas kažkaip ir 
pradingsta - pasilieka tik jo bedvasiška, 
primityvi pasaulėžiūra. Retas šmotelis 
ryškesnės spalvos, rodos, veržiasi iš
sprukti iš po tamsaus debesies. Tai sukelia 
liūdnus, beviltiškus, apsunkintus jausmus. 
Jo kūryba man primena viduramžius, kada 
žmonija buvo pasimetus ir nesuinteresuota 
grožiu ar menu. Atrodo, kad pačiam indi
vidui trūksta meniškos dvasios.

Norėčiau čia padaryti pastabą, kad nors 
abu, Čiurlionis ir Tamošaitis pergyveno 
gilius tautinius jausmus, jų kūryba nepa
prastai skiriasi savo išraiška nuo vieno 
kito. Pirmasis niekaip negali apčiuopti 
realybės; antrasis yra tiek pavergtas 
realybės, kad neįstengia išsiveržti. Čiur
lionis buvo žymus muzikas ir daugelis jo 
kūrinių turi pavadinimus su muzikiniais 
priedeliais, kaip sonata arba simfonija. 
Skirtingai, Tamošaitis savo idėjas ima iš 
tautosakos, ir jis vadina savo kūrinius tau
tiškais vardais.

Man teko klaust, ar lietuvių tautoje ne
siranda daugiau menininkų šalia tų, ku
riuos jau minėjau. Turėjau progą apsilan
kyti meno parodoje Toronte ir susipažinti 
su vienos lietuvės menininkės - Stanči- 
kaitės-Abraitienės darbais. Nors ji nėra 

ateivė į meno ratelį, tačiau jos kūryba nėra 
taip plačiai žinoma, kaip Čiurlionio ir Ta
mošaičio. Gerus įspūdžius man paliko 
El Greco, Kandinsky ir Picasso, bet iš visų, 
nė vienas man nesukėlė tokių gilių tautinių 
jausmų, kaip Stančikaitė. Mano mėgia- 
miausieji yra sekantys jos darbai: “Ginta
rinė klumpaitė”, “Mergaitė su kanklėmis”, 
“Paparčio žiedas”, “Rudens viltis”, “Rau
doni batukai”, “Šokio improvizacija”. Bet 
vienas pralenkia visus: jis turi du pavadi
nimus - “Vaidila” arba “Kanklininkas”. 
Šiame paveiksiu Stančikaitė vartoja ryš
kias spalvas, suderindama istoriją ir liaudį 
seno žmogaus ir dviejų vaikučių vaidme
nyse. Paveikslas turi raminantį, paguo
džiantį efektą. Visi atsakymai apie tauti
nius klausimus savaime paryškėja pažvel
gus į “Vaidilą”.

Stančikaitės kūryba yra klasikinės for
mos. Paveikslai yra atlikti ryškiomis spal
vomis; vaidmenys išbraižyti lenktomis 
linijomis (nėra to griežtumo, kuris randa
mas pas Tamošaitį), pagražinti ir sumalo- 
ninti. Stančikaitė vaizduoja realybę su 
optimistiška dvasia. -

Šioje temoje trumpai pažvelgiau į tris 
lietuvius menininkus. Jaučiu, kad lietuvių 
menas yra užsipelnęs literatūrinės ir ma
terialinės paramos, ypač tam, kad parody
tume svetimtaučiams lietuvių kūrybinę 
jėgą, o ne tiktai patys gėrėtumėmės savo 
tautos meniniu pajautimu ir išraiška. Yra 
dar svarbiau, kad mes lankytume parodas. 
Tada ne tiktai susipažintume su meninin
kais, bet ir pastebėtume lietuvių liaudies 
meno gilumą ir įvairumą.

NAUDOTI ŠALTINIAI:

Plačas, Juozas. GINTARAS, vadovėlis 
lituanistinių mokyklų aštuntajam skyriui, 
Chicago, JAV LB Kultūros Fondas, 1961.

MOTERIS, lietuvių moterų žurnalas. 
1967 m. Sausis - vasaris, nr. 1 (55).
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Mintyse paskendę - P. šalčiūnas, T. 
Remys, A. Pacevičius (1974 Jub. stov.).

Foto J. Vaičiūno

VOODOO
Rasa Griganavičiūtė *

Civilizuotame pasaulyje dažnai iškyla 
klausimai ir diskusijos apie antgamtini 
velnio tikėjimą ir piktas dvasias. Dabarti
niais laikais labai populiari tema yra okul
tizmas. Toji tema buvo iškelta kartu su 
filmu “The Exorcist”. Šios temos nėra 
naujos. Mes apie tai visi skaitėm ir lietuvių 
literatūros, istorijos knygose, legendose ir 
pasakose. Net mūsų senovės papročiai yra 
pilni prietarų. Moderniam žmogui yra 
sarmata tikėti į laumes ir burtus, bet neiš
lavintam žmogui - tai yra jo gyvenimas. 
Vienas iš stipriausių ir įdomiausių tikėjimų 
yra voodoo (vodun - dvasia), kuris yra 
praktikuojamas Haiti.

Voodoo yra mišinys Afrikos kilmės tikė
jimų ir apeigų su stipriais ryšiais ir skolin
tais papročiais iš katalikybės. Voodoo pa
sekėjai tikisi iš savo tikybos, to paties, ko 
trokšta visi žmonės. Tai yra pasigydymo 
priemonė, kuri išpildo tikinčiojo norus ir 
suteikia jam vilties, kad siela neužges po jo 
mirties.

* AŠD Čikagos sk. kandidatės tema, 
skaityta 1974.VI.7.

Voodoo garbintojai tiki į vieną aukščiau
sią Dievą, kuris yra geras, niekuomet ne- 
užpyksta ir tiki į daugelį dvasių, kuriom 
kultas yra aukojamas: loa - vietinės dva
sios, marasa - dvynukai ir mirusieji. Susi
siekimas tarp voodistų ir antgamtinio 
pasaulio yra įveikiamas, kai žmogus būna 
dvasios apsėstas. Asmuo pasidaro dvasios 
instrumentu ir išreiškia savo naują asme
nybę, kuri turi dievybės ypatybes, šokda
mas, valgydamas, kalbėdamas, ar net duo
damas patarimus, kaip ligonį išgydyti. Kai 
apsėdimas baigiasi, žmogus apie tai nieko 
neatsimena. Šitas dvasinis apsėdimas 
tampa psichologine tranformacija.

Voodoo labai daug siūlo savo garbinto
jams, todėl jis yra toks populiarus. Tikėji
mas reguliuoja visą Haiti žmogaus gyve
nimą, politiką, bendruomenės ir šeimyniš
kus sąryšius. Jis yra idealiausias įgimtos 
sielos išreiškimas ir buvo įrodyta, kad tai 
yra pastovus paguodos ir vilties šaltinis su 
stipriu jausminiu sąlyčiu. Haiti juodukai tą 
supranta ir juo labai pasitiki.

Voodoo nėra neveiklus atgailavimas.
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Vietoj to, jis yra labai aktyvus kultas. Kai 
iškyla pasikalbėjimas apie Voodoo, eilinis 
vietinis gyventojas būna apimtas kvailos 
baimės, lyg užhipnotizuotas, o išsilavinęs 
žmogus gėdinasi ir šalinasi nuo tokios kal
bos. Eilinio žmogaus baimė yra reikalinga. 
Baimė padaro juos klusnius ir iš baimės jie 
gali atlikti neįmanomus dalykus. Stiprios 
paslaptingos jėgos kontroliuoja žmonių 
gyvenimą.

Voodoo turi daug neišaiškinamų paslap
čių, kurias randame visose tikybose. Dau
guma paslapčių yra daug lengviau priima
mos ir suprantamos žeminių žmonių, negu 
civilizuotų, modernių žmonių, kaip mes. 
Baltas žmogus teršia gamtą, neprižiūri jos, 
neįvertina jos, nes jis jos nesupranta. Juo
dukas dievina tą gamtą, kuri buvo sukurta 
jo pasigrožėjimui ir pasinaudojimui. Jis 
supranta gamtą ir įvertina jos grožį ir 
reikšmingumą.

Kultūringam žmogui tai, tur būt, skam
ba barbariškai. Šis tikėjimas atrodo pago
niškas ir apsėsto žmogaus elgesys - nenor
malus. Tačiau viskas yra labai normalu. 
Modernus pasaulis laikosi pažiūros, kad 
voodoo kultas yra neurotiškas. Dr. Dor- 
sainvil įrodė, kad nėra jokių neurotiškų 
linkmių voodoo šeimose. Apsėdimas yra 
labai normalus, yra svarbi jų kultūrinio ir 
kasdieninio gyvenimo dalis. Apsėdimas 
atleidžia psichinį įtempimą ir parodo kelią į 
neišpildytų norų patenkinimą. Yra labai 
klaidinga apsėdimą tirti psichologiniais 
metodais, nes tai yra, iš pagrindo, klai
dinga pažiūra.

Katalikų bažnyčia turi klaidingą nuo
monę apie voodoo ir norėjo jį išnaikinti, 
kaip ir visus kitus tikėjimus. Katalikai 
pralošė karą prieš voodizmą. Buvo sakoma, 
kad voodistai yra žmogėdros, bet tas pa
protys išsivystė, kai voodistai nenorėjo 
būti priversti priimti katalikų tikėjimą ir 
gindamiesi pradėjo kunigėlius naikinti. Bet 
šiame kulte yra daug katalikiškos įtakos. 
Voodoo apeigos jungia daug katalikiškų; 
elementų, pvz.: maldas “Sveika Marija”, 
“Tėve Mūsų”, “Šventųjų litanija”; persi- 
žegnojimą, krikštą (krauju), varpus,; 

žvakes, kryžius, šventųjų paveikslus; pri
imamus penkis sakramentus (krikšto, 
komunijos, moterystės, išpažinties ir pa
skutinio patepimo). Afrikietiški elementai 
yra būgnai, šokiai ir, svarbiausia, elemen
tai liečiantys senovės tikėjimus apie dvy
nukus. Būgnai ir dainos yra pritaikyti įvai
rioms progoms, tam tikrų dvasių iškvie
timui. Voodistai yra labai religingi; regu
liariai eina į bažnyčią. Voodistų pagrindinis 
priekaištas Bažnyčiai yra, kad ten reikia 
duoti piniginę auką už religines apeigas ir 
Bažnyčia nenori lavono palaidoti veltui. 
Bažnyčia yra finansiniai per brangi, ima 
aukštus mokesčius už krikštus, vestuves 
arba laidotuves. Bet voodoo tikėjime pini
ginė suma yra labai maža. Dažnai priima ir 
kokią nors mažą auką (ne piniginę) ar kokį 
gyvuliuką dievams dėl palaimos.

Bažnyčia išreikalavo, kad voodoo apei
gos būtų amerikiečių numalšintos per jų 
okupaciją Haityje. Visi instrumentai, ka
roliai, šventi dalykai buvo sunaikinti, su
deginti. Smarkios buvo bausmės už voodoo 
šokius arba apeigų atlikimus.

Pagal Haiti gyventojus visos jėgos yra 
dvigubai kontroliuojamos. Jie meldžiasi 
dievui ir šventiesiems atskirai. Taip yra 
atskiri laikai jo kasdieniniame gyvenime 
afrikietiškiems ir bažnytiniams tikėji
mams.

Čia yra aprašytas žmonių tikėjimas, 
kuris reguliuoja visą jų gyvenimą, kuris 
yra įgimtas nuo kūdikystės. Civilizuotas 
pasaulis smerkia tokius tikėjimus ir jų 
apeigas. Smerkėjai teisinasi, įrodydami, 
kad šis tikėjimas yra barbariškas ir nekul
tūringas. Toks yra dažnas atsakymas, nes 
žmonės bijo voodoo, nes jo nesupranta ir 
mažai apie jį žino. Jie nesupranta, kad 
voodistai daugiau išmano apie gyvenimą, 
nes jie yra labai artimi gamtai ir jos jė
goms, nes slaptos jėgos kontroliuoja jų 
gyvenimą. Jų kunigai yra pirmos klasės 
psichologai. Tai yra tikėjimas, kuris yra jo 
garbintojų įvertinamas ne taip, kaip dau
guma krikščioniškų tikybų, kurių pasekė
jam nėra svarbi jų religija ir jos išlai
kymas.
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SKAUTU VADOVUI

MŪSŲ JĖGOS SILPNĖJA

Gintaras Plačas

1974 metų pabaigoje A.S.S. Čikagos 
nariai bandė pažvelgti į ateitį (ž. “MV” 
1974 Nr. 3/4). Autorius dabar gvildena 
įtakas, kurios išeivių organizuotą gyve
nimą gali sunaikinti. Rašinys yra disku
sinis.

-Red.

Savo jausmais mes norime tikėti, kad 
Akademinis Skautų Sąjūdis liks gyvas ir 
tolimoje ateityje. Blaivas žvilgsnis į ap
linką, tačiau, rodo, kad daug jėgų veikia 
prieš lietuviškų organizacijų išsilaikymą. 
Jų tarpe yra:

IŠSISKLAIDYMAS. Žmonėms kraus
tantis į priemiesčius, organizacijų nariai 
vis rečiau randa norą vykti į sueigas, iš
vykas. Didėjantys nuotoliai bendravimą 
labai apsunkina.

IŠTAUTĖJIMAS. Kuo mažiau narys 
jaučia pareigą savo tėvynei, tuo mažiau jį 
traukia tautiškas gyvenimas. Vienintelė 
išliekanti patraukli jėga yra noras ben
drauti su pažįstamais. Jausmas, kuris taip 
stipriai rišo anksčiau atvykusius lietuvius 
prie organizacinio gyvenimo, nuolatos 
silpnėja.

Pažintys ir bendradarbiavimas kitatau
čių tarpe taip pat kenkia lietuviško gyve
nimo išlaikymui. Kuo daugiau lietuvių pa
tenka į atsakomingas pareigas, kuo jie 
daugiau bendrauja su savo lygio kitatau
čiais, tuo mažiau yra reikalo ir laiko daly
vauti lietuvių tarpe.

PASITIKĖJIMAS SAVAIS. Anksčiau 
lietuviai jautė gana didelį pasitikėjimą 
savo tautybės nariais ir nepasitikėjo kita
taučiais. Kiek kartų girdėjome tėvus 
sakant: “eikim pirkti pas lietuvį... jis ir 
nuolaidą padarys, ir neapgaus...” Šis jaus
mas nyksta ir pradedama lygiai pasitikėti 
ir kitataučiais prekybininkais.

MEDŽIAGINĖ PADĖTIS. Imigrantai 
savo tarpe buvo gana lygūs: visi be pinigų 
ir be darbų. Dabar daugelis, ypač pirmos, 
antros kartos lietuvių, yra pasiekę gana 
geras vietas pramonėje, mokslo įstaigose 
ir net vietos visuomenėje. Jau dabar yra 
būriuojamasi pagal medžiaginį pajėgumą. 
Yra grupės, į kurias kitos klasės lietuviui 
patekti nėra įmanoma. Kuo daugiau gru
pių, tuo yra sunkiau tos pačios tautybės 
žmonėms tarp savęs rasti bendrus inte
resus.

DIDŽIAVIMASIS. Žmonės nori pasiro
dyti prieš kitus. Išmokslintų tarpe yra 
dažnai matomas noras pabrėžti, kad jie ką 
geriau už kitus žino. Daug tokių gudruolių 
atsiranda organizacijų tarpe ir tai jas 
skaldo.

IDEOLOGINIAI SKIRTUMAI. Griežtai 
pabrėžiami nuomonių skirtumai organiza
cijas siaurina. Tie, kurie steigė organizaci
jas, buvo užsidegę jų idealais ir rūpestis 
jais tiems žmonėms buvo nenutrūkstanti, 
visas jėgas atimanti, būtinybė. Nauji nariai 
nebejaučia tokio pat stipraus noro dirbti, 
nes jie nėra tiek pat senų tikslų skatinami. 
Kuo daugiau pasikeitimų būna organiza
cijų vadovybėje, tuo daugiau pati organi
zacija keičiasi. Jei ideologinis turinys nėra 
stiprus ar gerai dokumentuotas, greičiau 
yra pamirštami pagrindiniai tikslai ir 
organizacija ištyžta - pavirsta socialiniu 
vienetu, kurio nariai rišasi tik draugystės 
ryšiais. Tai organizacijos ateitį labai su
silpnina.
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L. Grinius

Sąjungos gyvenime, ypač gyvai skau- 
taujančiuose vienetuose randame daug 
nuoširdžių pastangų ir asmeniško pasi
aukojimo. Darbas kalba pats už save, bet 
jis dažnai praeina negirdom - tie, kurie 
dirba, retai apie save parašo ir “aukšta 
politika” neužsiima.

Gal dėl to akin labiau krinta kitos rūšies 
poreiškiai. Norėtume jų nepastebėti, skai
tyti juos nereikšmingomis išimtimis, jų 
nematyti. Deja, daug metų buvo laikytasi 
pažiūros, kad negerovės Sąjungos arba 
vadovų autoriteto saugojimo dėliai neturi 
būti užmenamamos, dar mažiau spaudoje 
keliamos. Tai būtų gera, jeigu nematy
tume, kad blogis ne tik ne mažėja, bet kar
tais tampa gyvenime priimamu reiškiniu. 
Gal tai yra kaip tik todėl, kad vengiame 
pasisakyti prieš blogį, nutylime stengda
miesi išvengti nemalonumų ir tuo pačiu 
pamiršdami savo - vadovų pareigą. Skau
tiškas auklėjimas vyksta pavyzdžiais. 
Auklėjamą įtaką daro geri, bet taip pat ir 
nepapeikti, nesustabdyti blogi pavyzdžiai.

• Be abejo, esame žmonės ir dažnai gyve
nime suklystame. “Gėris” ir “blogis” nėra 
visuomet aiškios sąvokos ir kai kam yra 
sunku susilaikyti nuo pagundų, kuomet 
gražus tikslas atrodo gali pateisinti ir ne 
visai priimtinas priemones jo siekiant. 
Taip ir sušlubuojame, savęs, savo motyvų 
nesverdami skautiškų ir visuomeniškų 
principų šviesoje.

Paskutinių kelių mėnesių bėgyje, Sąjun
gos suvažiavimo ir vadovų kadencijos pa
baigos progomis, buvo padaryta gana daug 
konstruktyvių pareiškimų, bet jų tarpe 
pasitaikė ir tokie, kurie neatrodo nutylė- 
tini, nes tyla jų atžvilgiu neša gilias pa^ 
sekas ateičiai. Teatleidžia tie, kurie visuo
met nori matyti tik šviesias spalvas už 
kelių išsireiškimų ir veiksmų įvardinimą 
tam, kad jie nebūtų priimti, kaip Skautiškai 
ir visuomeniškai sektino elgesio pavyz
džiai.

TYLA NE VISUOMET 
TYLA NEVISUOMET 

YRA GERA BYLA

RINKIMINIAI AIDAI. Kiek 1975 m. 
LSS visuotinas suvažiavimas - vadovų rin
kimai pasižymėjo skrupulingu ir sklandžiu 
Prezidiumo darbu, tiek kai kurie jo dalyvių 
išsišokimai paliko ne labai aukšto lygio 
skautiškų asmenybių įspūdį. Turime 
omenyje tris faktus: neleistiną kandidatų 
siūlymą nepasitikrinus, ar siūlomi asmenys 
sutinka kandidatuoti; Seserijos tarpe iš
vystytą propagandą už ir prieš varžoves 
Vyriausios skautininkės pareigoms; ir LSS 
Tarybos Pirmininko įsikišimą svarstyti 
vieno dalyvio mandato teisėtumo klausimą 
pačioje rinkimų pabaigoje.

- Kandidatų ir propagandos reikalais kal
tę reikia skirti ne vien išsišokusiems, bet ir 
LSS suvažiavimų nuostatams ir vyresnie
siems vadovams.

LSS suvažiavimų nuostatai reikalauja, 
kad kandidatus pristatantys turėtų siūlo
mo sutikimą. Nežiūrint priminimų LSS 
vadovybei, kad sutikimas turėtų būti raš
tiškas, toks reikalavimas nebuvo perreda
guotuose nuostatuose įrašytas. Šio pasė
koje, aštuoni kandidatai buvo pasiūlyti 
dviem pareigom, o vienas - net trim parei
gom iš karto. Be abejo, kažkas elgėsi ne 
skautiškai ir nedrausmingai. Ar atatinka
mų šakų Garbės Gynėjai dėl to reagavo, 
neteko girdėti, bet atrodo, kad skautiško 
elgesio, drausmės ir bendradarbiavimo 
etikos priežiūra yra Garbės Gynėjų pa
reigų apimtyje.

Propaganda už ir prieš renkamus kandi
datus buvo pradėta pačios pareigas bai
giančios Vyriausios Skautininkės. Pozicija 
tarė, kad ji turi teisę ir pareigą Seserijos 
lėšomis leidžiamoje spaudoje “patepti” 
savo parinktą. Opozicija reagavo priva-
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čiom lėšom spausdintu ir siuntinėtu lape
liu, kuris ne tik bruko savo kandidatę, bet, 
svarbiausia, įrodinėjo oponentės netinka
mumą. 0 tai jau pasirodė tiek neseseriška, 
kad net patys autoriai ir siuntinėtojai ne
drįso pasirašyti. Atsieit, pasirinkta veikti 
anonimiškai.

Atvira ir neužgauli propaganda UŽ pa
sirinktą kandidatą nėra esmėje peiktina. 
Nepasisakome prieš vadovų teisę savo 
va\du skatinti kitus remti jų pasirinktus 
kandidatus. Abejojame, tačiau, Vyriausios 
Skautininkės (ar bet kurio kito pareigūno) 
teise naudoti organizacijos lėšas agitacijai. 
Anonimiški ir asmeniškai užgaulūs lapeliai, 
tačiau, dar blogiau kalba apie mūsų vadovų 
pilietišką ir skautišką lygį.

Trečias įvykis, deja, išsiskiria iš pirmųjų 
tuo, kad jis prasižengė ir su LSS statutine 
teise, ir su Garbės Teismo kompetencija, ir 
su skautiško sugyvenimo normomis, ir tuo, 
kad jis buvo įvykdytas paties aukščiausio 
pareigose vadovo.

Šio įvykio pagrindai glūdi 1963 metų 
LSS Garbės Teismo sprendime, pagal kurį 
vienas asmuo buvo nubaustas “pašalinant 
iš Lietuvių Skautų Sąjungos, be teisės 
grįžti” ir 1973.VI.23 LSS GT įpareigojime 
Tarybos Pirmininkui “suteikti papildomų 
informacijų šiuo reikalu”, kas, matyt, visai 
nebuvo įvykdyta. Taip, po dviejų, jei ne po 
daugiau metų, LSS Tarybos Pirmininkas 
rado “skubų” reikalą .^stabdyti 1975 m. 
LSS Suvažiavimo balsų skaičiavimą iki 
Taryba šio vieno žmogaus klausimą iš
spręs.

Triktis, tačiau, yra ne tame, bet LSS 
statuto labai aiškiame nurodyme: “LSS 
Garbės Teismo sprendimus vykdo Pirmija, 
ir jie privalomi visiems LSS organams ir 
nariams” (45 str.). TAIGI, GARBĖS 
TEISMO SPRENDIMO NEGALI KEISTI, 
NEI PIRMIJA, NEI TARYBA. Niekas, 
žinoma, nebūtų galėjęs Tarybos Pirminin
kui drausti 1963 m. nubaustojo bylą pra
šyti LSS Garbės Teismo persvarstyti. 
Deja, priešingai aiškiam teisės nuostatui, 
nubaustojo asmens reikalas buvo perimtas 
iš 1975 m. LSS Suvažiavimo Prezidiumo 

rankų ir atiduotas spręsti Tarybai. Neži
nome, kaip Tarybos dauguma reagavo 
(Pirmininkas protokolų jau keliolika metų 
nerodo), bet manome, kad balsavimas “už” 
ar net “susilaikau” tiesiogiai žeistų LSS 
statutą.

Klausimo pristatymas Tarybos svarsty
mui yra keistokas ne tik logikos trūkume, 
bet ir pasirinktame 15 puslapių apimties 
dėstyme:

“Chicagoje, tų tvarkymų ir skaldymų 
centre, buvo karšta. Provincijoje ir įvai
riuose mažesniuose centruose to įkarščio 
daugiausia buvo tiek, kiek pajėgdavo 
chicagiečiai įkaitinti”.

“Ligi LSS statutas 1962 m. Chicagoje 
buvo perdirbtas, Lietuvių Skautų Są
junga... turėjo tik dvi šakas... Ne vie
nam, giliau skautybe ir jos idealais besi
rūpinančiam, tada kilo baimė, kad Są
junga pasukama netikra linkme”.

Ir pabaigai, pasiūlymo logika yra dar su
tvirtinama grąsia mintimi, kad-

“Kalbamasis G. Teismo nutarimas ga
lėjo būti laikomas iš esmės neteisėtas, 
nes nutarimas remiamas LSS GT nuo
statais, kurie neatatiko LSS statuto 43 
strp.”.

Manding, užmenami LSS GT nuostatai 
buvo patvirtinti tik 1974.X.27 Toronte ir 
iki tos dienos daryti visi sprendimai turėjo 
būti neteisėti... Nagi, po šios dienos LSS 
GT, berods, nėra jokių sprendimų daręs, 
tad Sąjunga visą tą laiką gyveno tik Gar
bės Teismo iliuzija. Iš kitos pusės, gal mes 
visi gyvenome ir dirbome ne tik be GT, bet 
ir be kitų teisėtų institucijų, nes ir jos gal 
veikė be dabartinio LSS Tarybos Pirmi
ninko užtvirtintų nuostatų?

Užteks ištraukų ir spėliojimų. Penkiolb 
kos puslapių rašte juk paliečiama ne tik 
Čikaga, bet yra įvairiai įvardinama net 50 
veikėjų - vis naudojantis LSS lėšomis sau- 
laitiškai propagandai vystyti.

Quod licet bovem, non licet iovem!
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SKAUTU VADOVUI - TĄSA
LANKSTYMAISI. Vos LSS suvažia

vimo daviniams paaiškėjus, akin krito 
žymių vadovų pareiškimai:

RAŠO V.S. Č. SENKEVIČIUS - “Even
tualaus išrinkimo į LSS Tarybą atveju 
pareigas Taryboje tegalėčiau pradėti, bai
gęs pratęstąją LSS Garbės Teismo kaden
ciją”. (1975.X.7, LSS suv. biul. nr. 2). Ke
turiems mėnesiams po šio pareiškimo pra
slinkus, šis LSS Garbės Teismo pirminin
kas pranešė - “išrinktas į LSS Tarybą... 
nuo š.m. II.9 pasitraukia iš LSS Garbės 
Teismo...” (1976.IL6 laiškas LSS Tarybos 
II.7 informacijoje).

“V.S. A. SAULAITIS prašė pažymėti, 
kad jis kandidatuoja į LSS Tarybą nariu ir 
nebus kandidatas į LSS Tarybos pirmi
ninkus”. (LSS 1975 m. suv. biul. nr. 2). 
Kaip bebūtų, šio veterano skautininko 
(skautas nuo 1920 m. Šiauliuose) karjera 
emigracijoje yra įdomi: išrinktas į Tarybą 
1947 m. suv. Kaselyje, 1952 m. rinkimuose 
tapo penktu kandidatu (26 iš 120 balsų); 
1963 jis surinko 83 iš 215 balsų, 1966 - 142 
iš 302,1969 - 211 iš 339, 1972 - 223 iš 385 ir 
1975 - 146 iš 322! LSS Tarybos pirmininku 
v.s. A. Saulaitis buvo išrinktas, fil. v.s. E. 
Korzonui baigus pareigas, tris kartus: 1966 
gaudamas 13 iš 22 balsų, 1969 - 25 iš 26 
(1 susilaikius), 1972 - 15 iš 26.

RAŠO 1973-1975 M. TARYBOS PIR
MININKAS - “Sudaromas LIETUVIŠKO
SIOS SKAUTUOS FONDO valdybos 
branduolys: a) LSS Tarybos Pirmija iš
renka vieną narį 4 metų kadencijos laikui, 
kitus 2 palieka išrinkti sekančios kadenci
jos Pirmijai. b) LSS Tarybos Pirmija iš
rinko LSS TP vicepirmininkę-iždininkę v.s. 
F. Kurgonienę LSF valdybos nariu ligi 
savo kadencijos galo”. (LSS TP 1975.X.1 
pranešimas). 1975 m. LSS suvažiavimui 
pasibaigus, sausio 10 paaiškėjo, kad v.s. F. 
Kurgonienės pareigos LSS Taryboje ir 

Pirmijoje baigiasi - ji nebuvo išrinkta. Ir 
vėl skaitome kadenciją bebaigiančios Pir- 
mijos nutarimą - “v.s. F. Kurgonienę iš
rinkti LS Fondo valdybos nariu 4 metų 
kadencijai”. (LSS TP 1976.1.28 informa
cija).

Be abejo, kiekvienas žmogus ir kiekvie
na vadovybė turi teisę pakeisti savo nuo
monę, ypač, kad pirmu atveju yra svarbu 
kas balsuos už 1976-1978 metų kadencijos 
LSS Tarybos pirmininką, o paskutinis 
kalba apie senas draugystes and įtakos 
išlaikymą... Tokia politika, deja, LSS gy
venimo nestiprina.

RAGANŲ MEDŽIOKLĖS. PIRMŪNAS 
P. JURGĖLA kartoja girdėjęs, “jog tarp 
skautų vadų yra ateistų - iš jų net trys yra 
LSS Tarybos nariai. Vienas iš jų grupei 
visuomenės veikėjų pareiškė, jog jis yra 
ateistas ir savo vaikus su skautiška unifor
ma auklėja be Dievo”, s. J. MATULAITIS 
iš Losangelo sako, kad “laikas peržiūrėti ir 
mūsų ‘laisvamanius’ skiriant vadovais ar 
darant pakėlimus” (LSS 1975 m. suv. biul. 
nr. 3). s. V. SVIDERSKAS, taip pat iš 
Losangelo, pritaria žodžiais, kad “jaunieji 
vadovai viešai rodo savo netikėjimą Die
vui” ir siūlo išspręsti, ar Romas Kalanta, 
susideginęs Kaune, ir laisvės kovotojai, 
žuvę ar patys susisprogdinę, yra savižu
džiai ar lietuviai didvyriai (LSS 1975 m. 
suv. biul. nr. 4).

Stebėtina, kad pastabos apie ateizmą 
pakartojamos klione kiekviename LSS su
važiavime ir kad jos šiuo kartu keliamos iš 
karto iš rytų ir vakarų. Žinant rajonų 
vadovus, klausimai be faktų atrodo akade
miški, t.y. ne LSS suvažiavimo apimtyje. 
Jeigu, tačiau, yra faktai, šie klausimai 
turėtų būti keliami ne suvažiavime, o LSS 
garbės institucijose. Iš kitos pusės, “raga
nų medžioklės” ir Sąjungos skaldymas pa
siremiant ar tai kova su komunizmu ar 
kryžiaus karu, nėra naujiena.
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ĮVYKIAI IR PASTABOS

RAMUNĖ V. KVIKLYTĖ, ilgametė 
“Mūsų Vyčio” redaktorė, 1975 m. lapkri
čio 15 sumainė žiedus su Vincu A. Luku.

T.N. DALIA PETREIKYTĖ laimėjo 
pirmą 1975 m. VYDŪNO JAUNIMO 
FONDO kalėdinių sveikinimų projektų 
konkurso premiją. Antra premija buvo pa
skirta A. AMBROZAITYTEI, o trečia - L 
MITKUTEI. Konkurse dalyvavo penki 
dailininkai. Kūrinių vertinimo komisijos 
nariai buvo fil. Jūratė Eidukaitė-Okara ir 
Vincas Lukas.

Iškilmingas premijų įteikimas įvyko 
ASS Čikagos skyriaus metinėje šventėje 
lapkričio 1 d.

FIL. DANUTĖ EIDUKIENĖ priėmė 
VYDŪNO JAUNIMO FONDO Tarybos 
Prezidiumo pirmininkės pareigas, kurias 
iki mirties ėjo fil. Albertas Vengris.

FIL. V.S. N. KERSNAUSKAITĖ, 
devynis metus išbuvusi Klyvlendo “Nerin
gos” tunto tuntininke, perdavė savo parei
gas FIL. S. A. MULIOLIENEI.

Sesė Nijolė pasižymėjo, kaip viena 
stipriausių skautijos teoretikių, kuri kiek
vienai sueigai pasiruošdavo iš anksto, kuri 
rūpinosi naujoviškumais ir skautiško gy
venimo įvairumu. Šalia, tur būt, ilgiausiai 
JAV ir Kanadoje išlaikytų pareigų, N. 
Kersnauskaitė šešis metus vadovavo 
Seserijos skaučių skyriui ir savo pareigų 
apimtyje paruošė vadovėlį “Saulės taku”.

Linkime sesei Nijolei savo patirties ir 
skautiško išradingumo nepamesti, bet jį 
toliau taikyti naujose ir reikalingose parei
gose. Sesei Muliolienei, gi, linkime tuntą 
toliau vystyti išnaudojant tvirtus tunto 
pagrindus dar gyvesniam skautavimui.

ELENA JUCIŪTĖ, 1932 metais gavusi 
ASD spalvas, buvo pagerbta ASS (FSS) 
Čikagos skyriaus sueigoje Jaunimo Centre 
1975 gruodžio 16. Šios sueigos metu ASD 
narės jai iškilmingai prisegė ASD ženklelį 
ir spalvas.

E. Juciūtė buvo mokytoja, partizanė, 
tremtinė Sibire. Pasiekusi JAV, ji parašė 
544 psl. knygą “PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE”, kuri buvo įvertinta žinomo 
Lietuvos valstybininko ir social-demokratų 
partijos veikėjo a.a. Kipro Bielinio paliki
mo premija. Knygos pirma laida buvo vei
kiai išparduota ir buvo išleista antra at
spaudą. Dr. A. Mickūnas ruošia jos ver
timą anglų kalboje. Įdomiausi E. Juciūtės 
atsiminimai knygoje, tačiau, liečia ne kan
čias priverčiamųjų darbų stovyklose (lite
ratūra šia tema yra gana gausi), bet jos 
kryžiaus kelius stengiantis įsipilietinti iš 
Sibiro Lietuvoje. Šios temos literatūra yra 
labai reta ir ji yra įdomi ypač kasdieninio 
Sovietų gyvenimo tyrinėtojams. Lietu
viams ši tema yra įdomi tuo, kad vaizduoja 
Lietuvoje esančių biurokratų sąlytį su 
Sovietų kalintais savo tautiečiais.

Tikimės, kad sesė Elena perpras Nau
jojo Pasaulio aplinką ir ateityje pasidalins 
savo įžvalgiomis pastabomis apie Lietuvą 
ir apie mus pačius su “Mūsų Vyčio” skai
tytojais.

NAUJAS FONDAS. LSS Taryba 1975 
metais nutarė įkurti LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDĄ skautiškai veiklai 
remti ir iš savo lėšų (daugiausiai iš sto
vyklų pelno) jam paskyrė $10,000 kapitalui 
ir $500 Fondo įteisinimo reikalams tvar
kyti.

LSF valdybon 1975.IX.16 buvo išrinktas 
v.s. Č. Kiliulis (4 metų kadencijai) ir v.s. F.
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Kurgomenė (iki 1975 m. kadencijos galo). 
Kiti du valdybos nariai Pirmijos nutarimu 
turėjo būti išrinkti naujos Pirmijos, tačiau 
lapkričio 26 šis sąstatas buvo papildytas 
išrenkant fit dr. J. Gimbutą (4 metų ka
dencijai) ir įtraukiant į valdybą (šakų va- 
dijų pristatytus - ?) v.s. S. Šatienę ir s. K. 
Nenortą. Pirmijos nutarimu, Fondo lėšos 
bus laikomos Bostone.

LSS Tarybos Pirmija buvo jau seniai 
skatinama iš stovyklų pelno sukauptas ne 
mažas lėšas “atšaldyti”. LSF mintis todėl 
buvo palankiai sutikta. Be abejo, rasis 
nuomonių, kad naujo fondo steigimas ne
buvo būtinas. Juk jau virš dvidešimties 
metų sėkmingai veikia VYDŪNO JAU
NIMO FONDAS, kurio praplėtimą galima 
būtų buvę aptarti. Žinoma, juk jau virš 
penkių metų veikia ir AKADEMINĖS 
SKAUTUOS LEIDYKLA IR KNYGOS 
KLUBAS, kuris taip pat netrukdo Pirmijai 
savo knygas leisti atskirai.

Naujam LSF linkime sėkmės skautiško
je tarnyboje tikėdamiesi, kad skautų šei
moje lygiagrečių ir nederintų pastangų 
nebus.

VLIK’as praneša savo 1975 m. sausio - 
lapkričio mėn. (11 mėnesių) išlaidas se
kančiai:

VLIK’as:
Bendri reikalai
Leidiniai
Radio
Bražinskų byla
Konferencijos

VISO

TAUTOS FONDAS:
ELTA
Raštinė
Lėšų rinkimas
Kitos

VISO

$15,705.77
15,168.72
6,592.00
8,387.85
3,396.51

$49,250.85

$49,646.80
800.00
800.00
250.00

$51,499.80

Įdomu, kad šiose sumose nematyt kelio
nių, telefono, telegrafo išlaidų, atlyginimų 
tarnautojams ir vadovams (pvz. “už posė
džius” - ?). Įdomiai atrodo ir “apvalos” su

mos raštinei, lėšoms rinkti ir “kitoms” iš
laidoms. Iš atskaitomybės atrodo, kad šalia 
propagandos, vienintelis kitas “valstybi
nės” reikšmės VLIK’o darbas buvo pa
galba tėvui ir sūnui Bražinskams (17% iš
laidų). Bražinskų byla VLIK’ui nuo 1970 
metų kainavusi $40,726.13 ir $3,600.00 
(skolos).

1976-1978 laikotarpiui VLIK’ui vadovaus 
nauja valdyba iš: dr. K. VALIŪNO (pirm.), 
dr. B. NEMICKO (vicepirm. politiniams ir 
teisiniams reik.), inž. J. VALAIČIO (vice
pirm. visuom. reik.), adv. B. BIELIUKO 
(n. inform, ir sekr.), A. VEDECKO 
(n. finans. reik.), inž. A. SABALIO (n. jau
nimo reik.) ir agr. J. AUDĖNO (reikalų 
ved.).

“ATEITIS” paskelbė konkursą bendra
darbiams už atsiųstus rašinius, poeziją ir 
iliustracijas 1975 lapkričio 1 - 1976 rugsėjo 

,15 bėgyje. Geriausi šeši darbai bus apdo
vanoti po $50.-, o antrų ir trečių vietų lai
mėtojams bus paskirtos žurnalo prenume
ratos.

Panašią mintį - honorarų skyrimą jau
niems autoriams - kėlė ir “Mūsų Vyčio” 
redakcija, bet ji, deja, tebelaukia mecenatų 
ir vykdytojų. Mums atrodo, kad medžiagi
nėje aplinkoje gyvenantiems, piniginiai 
paskatinimai ir varžybos dėl jų yra būtinos 
priemonės spaudos turinio kokybei kelti.

41-MAS EUCHARISTINIS KONGRE
SAS įvyks Filadelfijoje 1976 m. rugpiūčio 
1-8 d.d. JAV lietuvių Kunigų vienybės pir
mininko prelato J. Balkūno pranešimu, tai 
bus antras pasaulio katalikų suvažiavimas ‘ 
JAV (pirmas įvyko 1926 m. Mundelein, i 
prie Čikagos). Lietuvių dalyvavimui ir 
programai įvykdyti reikėsią 75,000, ku
riuos norima surinkti aukomis.

Įdomu, kad svarstant JAV dviejų šimtų 
metų valstybės sukakties minėjimo vietas, 
norėta pagrindinę šventę vykdyti taip pat 
Filadelfijoje, bet šiam planui neatsirado 
lėšų. Romos Katalikų Bažnyčia ne mažes
nio mąsto Eucharistinio kongreso vykdy
mui gebėjo rasti ne tik ryžtą, bet ir lėšas.
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III PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS, vykęs Buenos Aires, 
Montevideo ir Sanpaulo miestuose 
1975.XII.20 - 1976.1.6 dienomis, pasibaigė. 
Neturime smulkesnių žinių apie jo daly
vius, įvykius ir vertinimą, bet būtų įdomu 
apie tai patirti.

Devynių metų bėgyje (nuo I PLJK 1966 
metais) daug kas pasikeitė. Mums atrodo, 
kad yra atėjęs laikas rasti kokius nors 
mąstelius šitų ir panašių įvykių įverti
nimui.

Kongreso pasisekimus ar nepasisekimus 
galima sverti daugeliu būdų. Pavyzdžiui, 
kokią įtaką padarė Jaunimo kongreso re
zoliucijos ateities lietuvių visuomenės 
gyvenimui? Arba, kiek ir kaip sustiprėjo 
lietuvių jaunimo gyvenimas vietose, ku
riose kongresai vyko? Arba, kiek jaunuolių 
buvo įtraukta į lietuvišką gyvenimą po I, II 
ir III kongresų? Pasisekimą galima sverti 
net ir labai asmeniškai, pvz., klausiant, 
kiek naujų lietuviškų šeimų buvo sukurta 
kongresų pasėkoje?

Tokio mąsto įvykius reikia taip pat 
sverti pagal išlaidas. Jei, sakykim, I PLJK 
kainavo $150,000, II - $100,000, o III - 
$75,000, tai visuomenė gali klausti, kokia 
nauda buvo atsiekta už šiuos pinigus lietu
vių tautos kultūrinimui, tautiškumo ir 
(o gal ar - ?) politiško darbo sustiprinimui? 
Parodytos sumos, juk sudaro tik mažą 
mūsų visuomenės išlaidų šiems įvykiams 
dalį. Jei į paskutinį kongresą važiavo apie 
600 vyresniųjų, jaunimo ir atstovų, tai 
tikrosios bendrai padarytos išlaidos, tur 
būt, siekia apie pusę milijono dolerių. To
kia suma labai vaizdžiai kalba apie išeivių 
pajėgumą, bet ji gali vaizdžiai kalbėti ir 
apie neracionalų išlaidumą...

Mums, paprastiems žmonėms, tokias 
dideles sumas yra sunku įsivaizduoti. Bet 
pamėginkime į jas pažiūrėti iš mažos ben
druomenės taško. Kolumbijos lietuvių 
bendruomenėje yra gal 60 ryšį palaikančių 
šeimų. Iš Bogotos ir Medejino į kongresą 
važiavo bene 12 jaunuolių, kurių pasiunti
mas kainavo arti $12,000. Lygiai išdalinus 
tai būtų po $200 kiekvienai šeimai. Bet 

“viešų” pinigų suma, skirta Kolumbijos 
atstovų dalyvavimui paremti, buvo ne 
$12,000, o vos $750...

Po trijų PLJ kongresų, tur būt, atėjo 
laikas pasvarstyti jų vertinimo mąstus ir 
klausti, kas šiomis didelėmis sumomis yra 
nuperkama, ar jos tikslingai naudojamos, 
ar yra našesnių tikslų tokioms išlaidoms. Šį 
klausimą reikėtų statyti kongresų daly
viams, ypač jaunimo atstovams, jį reikėtų 
taip pat statyti kongresų organizatoriams, 
jų buvusiems pirmininkams - I-jo: fil. A. 
Zaparackui, II-jo: R. Sakadolskiui,, ir 
III-jo: fil. A. Saulaičiui, S.J.

AMERIKOS SPAUDA primena 1904 m. 
Izraelio Zangvilio parašytą vaidinimą 
“Tautų lydinys” (The melting pot), kurio 
vardas prigijo ir iki 1960-tųjų metų apibū
dino JAV. Tautybių sulydinimo ir tautos 
vientisumo mitą būk tai pirmieji sugriovė 
negrai, kurių įkandin apie 1970-tuosius 
metus atsirado nauji baltųjų imigrantų 
kilminiai sąjūdžiai.

Baltieji, ypač pietų ir rytų Europos kil
mės amerikiečiai (jų tarpe nedalyvauja 
balti protestantų tikybos anglosaksai, 
negrai, indėnai ir ispaniškai kalbantys) 
dabar teigia, kad jie yra mažumos, kurių 
teisės buvo ignoruojamos. Šiai pažiūrai 
geriausiai atstovauja EMPAC (Ethnic 
Millions Action Committee) steigėjas, 42 
metų katalikas M. Novak (Bayville, N.Y.), 
knygos “Nesulydinamų tautybių atbudi
mas” (The rise of unmeltable ethnics, 1972) 
autorius.

Baltųjų kilminiai sąjūdžiai kai kur save 
stipriai pabrėžė. Belmonto, Mass, armėnai 
gavo 42 subsidijas iš federalinės valdžios ir 
reikalauja, kad viešosiose mokyklose būtų 
dėstomi armėnų kultūros dalykai, kad jie 
būtų proporcingai atstovaujami vietos 
savivaldybėse ir kad televizija skirtų laiką 
jų programoms. Kalifornijos portugalų 
susivienijimas išreikalavo Sanfrancisko 
pusiasalio mokyklose dvikalbes progra
mas. Inglevudo (Englewood, N.J.) miesto 
valdyba, reaguodama į nedarbę mažumų 
tarpe, paskelbė, kad žydams, indėnams
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ir... moterims darbdaviai turi teikti mažu
moms taikomas darbų pirmenybes.

Kilminių kultūrų pabrėžimas turbūt pir
miausiai buvo iškeltas a.a. prez. J. F. 
Kenedžio. Dabartiniai sąjūdžiai, atrodo, 
savyje slepia ir religinę diferenciaciją 
(pietų ir rytų Europos katalikai prieš 
anglosaksus protestantus) ir, kaip Har
vardo sociologas O. Patersonas (pats 
negras) nurodo, yra savo praduose nusi
teikę prieš negrus. Inglevudo rabinas 
Izaokas Sviftas teigia, kad šie sąjūdžiai 

veda prie nesąmonės, nes tarp mažumų 
niekas nebus mažuma, nes visi atstovaus 
mažumą.

Mums atrodo, kad daugialypis kultūrų 
pažinimas gali bet kurią tautą praturtinti 
nesuskaldydamas vienos pilietybės ir išti
kimybės vienam kraštui. “Citizenship” ir 
“nationality” nėra sinonimai, nors jie JAV 
ir buvo sutapatinami.

Neteko girdėti, kad lietuviai būtų prie 
šių sąjūdžių prisidėję ar pasinaudoję vietos 
ar federalinės valdžių lėšomis savo kultū
riniam gyvenimui sustiprinti.

T.n. D. Korzonienė ir fil, R, Dirvoms, 
1976-1978 m. LSS Tarybos (ASS) nariai, 
fil. V. Garbonkus, Korp! "Vytis" CV pirm.,

fil. E. Korzonas, ASS Vadijos pirm., fil. L.
Grinius, “MV” red. 197^-1975 metais.

J
Foto J. Vaičiūno (1971+)
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

125 PUSLAPIAI ŽINIŲ

Akademinio Skautų Sąjūdžio Akade- 
mikių Skaučių Draugovės Kandidačių 
programos konspektas, 5V2 x 8V2 colių, 
125 psl., brošiūruota. Akademinės Skau
tuos Leidykla, Čikaga, 1975. Reddakto- 
rius, tiražas ir kaina nenurodyti.

Šių metų pabaigoje pasirodė nedidelis, 
bet malonios išvaizdos gausiai iliustruotas 
žinių rinkinys skautėms akademikėms.

Šis darbas atstovauja bene pirmą Aka- 
demikių Skaučių Draugovės žingsni spau
doje, kuris nurodo penkiasdešimto jubilie
jaus datą ir yra paskirtas fil. Gražinos 
Musteikytės atminimui. Knygelė yra paly
dėta dviem įvadais iš kurių matyt, kad ji 
buvo baigta 1974-1975 metų kadencijos 
ASD Centro Valdybos, ypač kandidačių 
globėjos fil. R. Bartuškienės rūpesčiu. Ji 
naudojosi 1962 m. fil. S. Statkienės vado
vaujamos komisijos paruošta programa, 
1970-1972 m. kandidačių globėjos t.n. R. 

‘Nasvytienės naujai ruoštos programos 
dalimis ir kitais žinių šaltiniais. Taigi, už 
paduose įvardintų pavardžių ir valdybų 
(kurios šį darbą tvirtino) slepiasi daugelio 
metų ir daugelio darbininkių pastangos.

VeikąįėlįOGsąrąnga yra maloni ir labai 
vykusiąį (įęsto.pet tokius “neįdomius” da
lykus, ,^ąąp statutinius reikalavimus ir 
organizacinę santvarką. Trumpi skyreliai 
apie Korp! “VYTIS”, Filisterių Skautų 
Sąjungą, Akademinį Skautų Sąjūdį, jo 
institucijas, Lietuvių Skautų Sąjungą ir 
Ketyvių visuomeninį gyvenimą turinio ne- 
apstmkina, nors protarpiais jis ir pasikar

toja. Redaktorės žodžiais, kandidačių pro
grama reikalauja trejopo pažinimo - aka
demiško, lietuviško ir praktiško. “Prak
tiški” reikalavimai gal geriau būtų buvę 
pavadinti administraciniais ar organizaci
niais (santvarkiniais ar sąranginiais).

Sklaidant knygelės puslapius dėmesį 
labiausiai patraukia vykusiai įderintos 
šešių fotografų iliustracijos. Žiūrint į jas, 
taip ir norisi kui; nors (gal pabaigoje) rasti 
įvykio apibūdinimą, veidų pavardes, datą, 
vietą ir, žinoma, autorių. Tai nebūtų buvę 
įkyru, bet gražiai papildytų ASD gyve
nimo istoriją. Kelis puslapius užimantis 
spaudos sąrašas yra be adresų, kurie nu
rodyti tik jaunimo ir skautų periodikai. 
Šiame sąraše per neapsižiūrėjimą yra 
įvardinta tik 1970-1972 metais ėjusi 
“Skautija-Gabija-Krivulė-Ad Meliora! - 
Skautybė”, bet trūksta “Ad Meliorem!”, 
“Gabijos” ir “Krivūlės”. Laikraščių tarpe 
yra parodytas “Argentinos Lietuvių Bal
sas”, bet nėra “Vienybės”, o politinių žur
nalų tarpe praleistas “Varpas” ir “Sėja”. 
Pasigendamos ir lietuviškų knygų leidyk
los ir jų platintojų (bent paštu) Adresai.

Kalbos atžvilgiu, kuri yra gana sklandi, 
tik su nežymiomis skyrybos ir korektūros 
klaidomis, akį rėžia nesuderinta miestų 
rašyba (Čikaga, Clevelande), dainos 
“Stoviu aš parimus” rašyba ir nerangus 
“Dvasios vadų” įvardinimas ASS schemo
je. Lyginant ASD programos reikalavimus 
(knygos pabaigoje) su turiniu, konspekto 
naudotojas pasiges kai kurių žinių (pvz., ar 
yra ASS šūkis ?, kaip santykiauja ASD 
skyrius ASS skyriuje ?), bet šie maži trū
kumai galės būti vyresniųjų vadovių leng
vai papildyti žodžiu ir gyvenimas parodys, 
kokie konspekto skyriai turės būti pra
plėsti, kurie sumažinti.
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1970-1972 metų kadencijos bėgyje LSS 
Tarybos Pirmija leido jungtinį vadovybių 
biuletenį “Skautija - Gabija - Krivūlė - Ad 
Meliora!- Skautybė” vardu. Jis nebuvo tę
siamas 1973-1975 metais dėl sunkumų iš
laikyti tvarkaraštį ir pasitaikiusios cenzū
ros. ASŠ dalį, kuri pasirodė 6 laidose 18 
puslapių apimtyje, redagavo ASS Vadijos 
pirminirikas. Perspausdiname paskutinės 
laidos pi|rmą puslapį, kurio mintys, atrodo, 
galėtų J)ūti gvildenamos ir taikomos ir 
1976-19'(8 metų laikotarpyje.

ATEITIES KLAUSIMAI
1969 metų ASS suvažiavime Čikagoje buvo pristatyta 

šio pavadinimo programa 1970 metų kadencijai. Ja sekant 
pavyko padėti gana gerus pagrindus tvarkingam Sąjūdžio 
gyvenimui ateityje, šie pagrindai gali tapti papročiu, jei 
jie bus toliau sekami, prisimenami, tobulinami. Tęsdami 
iš praeities todėl turime naudoti viską, kas gera, o kei
timus daryti su saiku, leisdami kuo didesniam skaičiui 
gyvų narių pareikšti savo nuomonę, pasidalinti pasiūly
mais ir pasisiūlymais darbus geriau atlikti.

1969 metų kelrodis atrodo tebegaliojąs, tačiau laikas 
jj papildyti ir dėmesį išplėsti. 1972-1975 metų kadencijai, 
šalia reikalo tęsti kas pradėta, reikėtų susirūpinti dar 
trim užduotim: vadovų parengimu, kandidatų programo
mis ir Sąjūdžio įvykių uždarymu ne nariams.

VADOVŲ PARENGIMAS
Mūsų silpniausia vieta yra studentų tarpe. Čia reikia 

didžiausio dėmesio. Pasisekimas pareis nuo pasirinkto me
todo, filisterių gyvos talkos ir asmeniškų ryšių.

Skautiškas narių vystymo metodas yra išbandytas — 
sėkmingas. Reikia tik jį pažinti ir mokėti taikyti. Tai yra 
— ’’mokomės žaisdami, vykdydami, dirbdami” — sistemą. 
Ji nesiremia biurokratiškais ryšiais, bet vadovo gyvu pa
vyzdžiu ir į darbą įsijungusių narių uždavinių vykdymu. 

-Mįjms trūksta vadovų, kurie moka šį metodą taikyti, bet 
sūrime išradingai verstis tomis jėgomis, kokios yra.

Pirmiausia, yra svarbu kiekvienoje vietoje rasti ener
gingą ir dvasioje jauną vadovą. Neturėtų būti svarbu, ar 
jis yra vyras, ar moteris. Toks ASS vadovas yra būtinas 
Sąjūdžio metodų aiškintojas savo pavyzdžiu, instrukcijų 
vertėjas žodžiu, pagjindinis ryšininkas su centru.

Skyriuose paprastai filisterių netrūksta, tačiau va
dovų, kurie pasižymi reikalingais sugebėjimais ir atsida
vimu, pasigendama. Kaip verstis? Geriausias ir efektin
giausias būdas yra lankant skyrius, prisidedant prie jų 
programos įvykdymo, netgi padedant programą planuoti 
suderintai su kelione. Be abejonės, vienas, žmogus negali 
to įvykdyti. Reikia neformalaus ’’instruktorių” būrelio.

’’Instruktorių” neturime. Jų paruošimas turėtų būti 
antras Vadijos rūpestis: įvykdytini savaitgalio kursai gry
nai studentų amžiaus sueigų planavimo, metodo vystymo 
tikslu. Kursai turėtų būti ne paskaitų, bet gyvo veiksmo —

Dievui, Tėvynei ir Artimui 

f meliora/
Akademinis Skautu Sąjūdis

1972 N*. 9-10

praktiško pobūdžio. Jų ruošėjai ir instruktoriai patys dau- 
giausiai išmoks. Iš jų rasis pirmieji skyrių lankytojai. 
Per metus ar du reikėtų panašius kursus įvykdyti kiek
vienoje vietoje, kad kiekvienas skyriaus pirmininkas būtų 
bent šiek tiek parengtas savo atsakomybei. Galima būtų 
kursų dalyviais kviesti ir skautus vyčius, vyresnes skau
tes. ASS atliktų reikalingą darbą Brolijos/Seserijos gre
tose.

KANDIDATŲ PROGRAMOS
Jautri vieta yra junjorų ir kandidačių programų vyk

dyme. Trūksta ruošos, patirties ir vienodumo tarp skyrių. 
Sąjūdžio tikslas nėra visus priimti. Kas pigiai įgyjama, 
nėra vertinama. Ir gyvenamos aplinkos reikalavimai yra 
konkurenciniai: niekas lengvai neįgyjama. Sąjūdžio pa
grinde yra vyčiavimo tąsa. Reikėtų to laikytis — nariais 
priimant tik patenkinusius vyčių, vyresnių skaučių rei
kalavimus, suvokusius žodžio ’’tarnauti” esmę.

Junjorų ir kandidačių ruošimui reikia apie 8-10 laiš
kų. Tokių, kurie tiktų tėvūnų/globėjų naudojimui skyriuo
se ir kurie būtų tinkami naudojimui korespondenciniu 
būdu.

Nutarimas, kas priimtinas į senjorus ir tikrąsias na
res turėtų būti daromas tik gavus atliktus darbus, patik
rinus juos skyriuose ir atsiuntus su rekomendacija Centro 
valdybai peržiūrėti ir spręsti, čia neturėtų būti daromos 
išimtys ir pasiteisinimai, kad pritrūko laiko, ar kad kan
didatas yra ’’labai malonus studentas”.

SĄJŪDIS YRA NARIAMS
Kalbėdami apie Sąjūdį turime galvoti kam mes dir

bame ir kaip galime jį stiprinti. Sąjūdis nėra nei prieglau
da ne skautiškos nuotaikos pramogų ieškotojams, nei tar
naitė ne nariams. Sąjūdžio vadovai dirba atsidavę idėjai 
ir nėra teisinga manyti, kad jie turi dirbti ir priimti atsa
komybę už nekviestų svečių linksminimą. Tiek skyriai, 
tiek Vadija turi uždaryti duris tokiems svečiams, kurie 
viskuo naudojasi, bet niekuo neprisideda, o dažnai dar ir 
drausmės problemas kelia.

šie pasiūlymai nėra ilgi, bet juos prijungus prie 1970- 
1972 kadencijos kraičio, Sąjūdis žengs stiprėjimo kryp
timi. Nurodytas dviejų lygiagrečių žingsnių ir praktiško 
gyvo ir jauno metodo išvystymas yra didelis darbas, ne
abejotinai vertas trijų metų kadencijos pastangų, šiuo ke
liu žengdami tikrai kopsime Sąjūdžio laiptais vis aukš
tyn, vis geryn.
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FU. R. Bartuškienė, ASD CV kandidačių 
globėja, ASD konspekto ruošėja, riša spal
vas naujoms narėms ASS Jubiliejinėje 
(197Jt m.) stovykloje.

Foto M. Griauzdės

Skaudžiausi šio darbo trūkumai yra 
ASD-ASS istorijoje, kuri turėtų būti bent 
atitaisymų lapeliu kuo greičiausiai patai
syta. Iš jų ryškiausi: 1935 įsteigtos Skau
tiškųjų Studijų D-vės moterims vadovavo 
B. Jurgelevičiūtė (praleista pavardė); 1936 
pradėtos neformalios pastangos organi
zuoti vyrus filisterius (ne 1935); 1938 
įsteigta Filisterių Skaučių Sąjunga, kurios 
pirmininke buvo išrinkta fil. S. Danilevi
čiūtė-Jurkynienė (nepaminėta); 1939 Vi
daus Reikalų Ministerijoje įteisinta Filis
terių Skautų Sąjunga vadovaujama fil. J. 
Damausko (neteisinga data ir ne VDU rė
muose); ASS įkurtas Kaselyje 1947 (o ne 
Hanau); pirmos ASD Čikagos “Gražinos” 
skilties vadove berods buvo V. Baukytė, 

tik po jos vadovybę perėmė A. Kalvaitytė; 
IV Tautinė stovykla įvyko 1958 (o ne 1957); 
1963 ASS (ir ASD) dalyvavo Jubiliejinėje 
stovykloje Camp Childs, Ma. (nepaminėta); 
abejotina, kad ASS Jubiliejinė stovykla 
būtų įvykusi Kalifornijoje 1964 m.; ASS 
Jubiliejinė “Atgimimo” stovykla įvyko 
Plaskett Creek, Ca. 1967 (o ne 1966); 1969 
įvyko ASS (ir ASD) suvažiavimas Čikagoje 
(nepaminėta); 1972-1973 vyko korespon
dentinės ASS (ir ASD) sueigos (nepami
nėta); 1973 Jubiliejinėje stovykloje nei 
ASS, nei ASD, kaip LSS trečia šaka ar 
šakos padalinys, nedalyvavo. Tik šios ke
lios klaidos rodo, kaip yra sunku atkurti 
istorines datas. Ateičiai, o ypač ruošiamo 
ASS VADOVO dėliai, praverstų ASS ir jo 
padalinių chronologiją labai kruopščiai pa
ruošti ir patikrinti prieš spaudą.

Šį, pirmą, ASD Centro Valdybos darbą 
spaudoje ir įdėtas pastangas reikia nuošir
džiai sveikinti. Akademinės Skautijos Lei
dykla pasitarnautų konspektą platindama 
ne tik ASD, bet visų ASS narių tarpe. 
Skaitytojai, gi, turėtų būti raginami nedel
siant siųsti savo pastabas.

L. Grinius

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA, 1950 - 
1975. Redagavo J. Narbutas, viršelį piešė 
A. Vazalinskas, išleido A.V. parapijos 
komitetas. 9,3 x 5,9 colių, 136 psl., įskaitant 
6 psl. skelbimų, minkštais viršeliais. Kaina 
ir tiražas nepažymėti.

Per amžius žmogus stengėsi statyti 
paminklus sau, savo aplinkai, savo dievų 
garbei. Šis kuklus leidinėlis yra taip pat 
paminklas tėvų jėzuitų parapijietiškam 
darbui, Montrealio lietuviams ir antrojo 
pokario ateiviams. Tai nėra pirma 
Montrealio parapijų istorija - 1974 metų 
bėgyje “Nepriklausomoje Lietuvoje” tilpo 
kun. J. Gaudzės “Šv. Kazimiero parapijos 
istoriniai metmenys” - senesnės parapijos 
ir Montrealio lietuvių istorijos aprašymai, 
iš kurių sužinome, kad pirmutinis iš trečios 
lietuvių imigrantų bangos Kanadą ir 
Montrealį pasiekė 1946.IX.8 kun. J. Kul-
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bis, S.J. Ši, trečioji, imigracija buvo ir 
gausiausia, nes nuo 1946 iki 1964 metų į 
Kanadą atvyko 13,224 lietuviai. Apie šiuos 
lietuvius daugiausia ir kalba Aušros Vartų 
parapijos istorija.

Priešpriešiais istorinėms knygoms, 
“Aušros Vartų parapija” yra tik lengvai ir 
vykusiai parašyta prisiminimų ir kai kurių 
faktų atranka - paminklėlis, bet ne kruopš
čiai dokumentuotas veikalas, nors joje yra 
ir įdomių žinių:

“Pirmoji lietuvių mokykla Montrealyje 
buvo įsteigta 1918 m. Šv. Kazimiero para
pijos klebono kun. JL Višniausko pastango
mis. 1919 m. Point St. Charles Įsteigta 
antroji mokykla. 1922 m. kun. J. Šimkaus 
rūpesčiu atidaryta lietuvių mokykla Ville 
Emard. 1926 m. kunigo J. Bobino pastan
gomis įsteigta mokykla Rosemonte, kurios 
vedėja buvo M. Arlauskaitė” (- taip, ta pati 
pirmoji Montrealio liet, savaitraščio “Ne
priklausoma Lietuva” redaktorė, apie 
£§rrį, deja, ši istorija neužsimena). “Tai 
buvo normalios, valdžios išlaikomos mo
kyklos. Visi dalykai buvo dėstomi lietuvių 
kalba, tik abi valstybinės kalbos - anglų ir 
prancūzų, kaip privalomi dalykai” (70 psl.).

Iš istorijos sužinome irgi, kad vyresniųjų 
skaučių “VAIVOS” draugovė, įkurta 
1948 m. pavasaryje (ž. “M.V.” 1975 nr. 2), 
buvo pirmas liet, skaučių vienetas Šiaurės 
Amerikos žemyne, iš kurio jau 1951 m. 
Montrealyje išsivystė “NERINGOS” tun
tas.

Knygoje skaitome, kad dvidešimts ir 
penkiems metams praėjus nuo šios, antros, 
Montrealio liet, parapijos įkūrimo, para
pija turėjo padidėti 212 parapijiečių, nes 
iki to laiko buvo pakrikštyta 523 vaikai, 
palaidota 311 žmonių, o sutuoktuvių buvo 
242. Bet 1951 metais parapijoje buvo re
gistruota 741 šeimos ir 72 viengungiai, o 
1973 m. tik 364 šeimos ir 82 viengungiai 
(129 pusi.). Liūdnai ir lemtingai turi šie 
skaičiai slėgti ne vien ne pirmos jaunystės 
sulaukusį parapijos steigėją (ASS Dvasios 
Vadovą R.L ir ASD Garbės narį kun. J. 
Kubilių, S.J.), bet ir visus šiuos žodžius 
skaitančius.

Nežiūrint knygelės pastangų tylomis 
aplenkti sunkumus, nepabrėžti kliūčių ir 
nusivylimų, Montrealio antros parapijos 
gyvenimo kančias, tur būt, geriausiai vaiz
duoja jos pačios steigėjo atsiminimų frag
mentas:

“Visuomet prisiminsiu pirmą naktį šitoje 
klebonijoje... Bijodamas, kad nelikčiau be 
ausų ir nosies, turėjau keltis ir ieškoti 
kokios nors dėžės, kad galėčiau pridengti 
nuo jų atakos nors veidą. Atradau numestą 
seną dėžę. Išpiovęs joje vietą kaklui ir 
skylių orui ir, taip apsisaugojęs nuo visokių 
netikėtumų, užmigau... Kova tarp manęs ir 
žiurkių tesėsi tol, kol įsigijau kates 
(19 psl.).

Knygų apie lietuvių gyvenimą svetur 
yra bent keletas (pvz. A. M. Miluko - 
“Spaudos laisvės ir Amer. Liet, organizuo- 
tės sukaktuvės” - be datos; kun. K. A. Ma
tulaičio - “Londono lietuviai”, 1939; J. 
Gliaudos - “Šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles mieste”, 1966; A. Ambrose - 
“Chicagos lietuvių istorija”, 1967; ir kt.). 
Jos visos liudija apie nelengvą imigrantų 
gyvenimą ir organizuotę svetur. Ši, pasku
tinioji, kalba apie tėvų jėzuitų įnašą šiame 
kelyje. Gal ji yra net pirmoji jėzuitų pa
stangų istorijėlė. Ją reikia skaityti ne vien 
eilutėmis, bet tarp eilučių ir neužteks 
gūžtelti pečiais, tariant - “Sic transit 
mundus”, bet derės sustoti ir paklausti, ar 
tikrai tik pasaulis keliauja? Gal ir mes, 
parapijiečiai, kunigai, pasauliečiai vadovai, 
turime šiokią tokią įtaką į kelionės kryptį, 
tik kasdieniniuose rūpesčiuose skęsdami, 
tarnaudami šiandien, nemokame rasti 
rakto lietuviškos bendruomenės gyvenimo 
bėgiams pakreipti?

VYDŪNO LAIŠKAI SKAUTAMS. 
Vydūno Jaunimo Fondas skelbia, kad 
spausdinama šio pavadinimo knyga talpins 
12 laiškų. Knygą paruošė fil. V. Mikūnas. 
Prieš septynis metus VYDŪNUI buvo 
skirtas specialus “MŪSŲ VYČIO” numeris 
(1968 nr. 4), 64 psl., kuris sulaukė labai 
gero įvertinimo net iš Lietuvos, bet šio 
sąsiuvinio laida yra išsibaigusi.
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