
mCbųvytb1



TURINYS

Fit Daivos Kezienės įvertinimas............................................................................3

Žvilgsnis į priverstiną gydymą sovietų psichiatrinėse ligoninėse..................... 5

Skautų vadovui...................................................................................................... 10

Restauracija Lietuvoje..................................... 15

Amerikos daugiaveidė muzika...............................................................................20

Atsiųsta paminėti............................. -22

Įvykiai ir pastabos.................................................................................................. 27

Sumuštinis.............................................................................................................. 34

SKAITYTOJAMS -

Fil. Rimantas Griškelis redagavo “Mūsų Vytį” 1967, 1968 metais. ASS 
VADUOS PIRMININKO prašomas jis sutiko vėl įsijungti į darbą šiose parei
gose.

Pasisekimo broliui Rimantui palinkėti nėra gana. Žiūrime į Jo malonų suti
kimą kaip į labai svarbų įvykį - bendradarbių didėjimą, kuris buvo vienas 
didžiausių redakcijos rūpesčių. Tikimės, kad šios ilgos ir įtemptos pastangos 
netrukus aiškės ir kitomis pavardėmis.

Pastangos stiprinti “Mūsų Vytį” rišasi su bendradarbių, bet taip pat ir turi
nio ir gvildenamų temų pasirinkimu. Pasisekimas gali būti mieruojamas skai
tytojų skaičiaus didėjimu. Džiugu, kad šios pastangos pradėjo apsimokėti jau 
1975 metais.

“Mūsų Vyčio” ateitis atrodo viltingai. Sveikindami brolį Griškelį raginame 
jo ir “Mūsų Vyčio” neapleisti, bet drauge su šiuo redaktorium jam padėti.

-Red.

Viršelio grafika: Jūratės Okura
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FIL DAIVOS KEZIENĖS 
ĮVERTINIMAS*

Nepamirštamais 1918 metais užteko 
dvidešimties drąsiu ir ryžtingu vyru, kad 
Lietuvos nepriklausomybės aktas paža
dintų per 123 metus pavergtą tautą. Tada 
pajudėjo pulkai žvaliu ir karingu ūkinin
kaičių ir žodis laisvė tapo realybe. Niekas 
neklausė okupantų malonės nepriklauso
mybę išsikovojant. Ryžtingųjų užsidegi
mas ir kova nulėmė pergalę, tautos inspi
racijų įgyvendinimą.

Šiuo metu mūsų tauta yra pakliuvusi į 
didelę pelkę ir tik maža dalis laimingųjų 
yra pasiekę tvirtą krantą. Vasario 16-oji 
yra mums akstinas peržiūrėti mūsų darbus 
ir pastangas, kurias skiriame paliktai tau
tai padėti. Nuo mūsų priklauso ar stovė
sime ant tvirto kranto ir žiūrėsime į pagal
bos reikalingus ar imsimės veiksmo 
pelkėje įkliuvusiems padėti.

Dažnai tikimės pagalbos iš kitur ir klau
siame, kiek kiti padarė mums, mūsų reika
lui. Tačiau ar paklausiame savęs, kiek 
pastangų patys paskyrėme šiems reika
lams?

Vydūno Jaunimo Fondas remia jaunimo 
pastangas mokslo srityje. Fondas taip pat 
atžymi iškiliuosius jaunuosius veikėjus, 
menininkus, mokslininkus. Fondo valdyba, 
juos suradusi, su atžymėjimu pristato lie
tuviškai visuomenei. Tegul jų pavyzdys 
paskatina kitus pakilti dar didesniems 
darbams.

Seniai su pasigėrėjimu sekėme ilgą ir 
sėkmingą veiklą mūsų jaunesnės kartos 
veikėjų rytiniame pakraštyje, tikriau 
Niujorko apylinkėje. Visuomeninėje-huma- 
nistinėje veikloje sc °i darbuojasi eilė 
žmonių, tačiau naudu, ^ausiai ir sėkmin
giausiai joje’ pasireiškia mūsų miela sesė 
fil. Daiva Kezienė. Malonu man pristatyti 
ją ir paskelbti jums, kad už sėkmingą 
minėtą veiklą suteikiamas jai Vydūno Jau
nimo Fondo 1975 metų žymenis ir piniginė 
premija. Džiugu, kad tai sutampa su Tarp
tautiniais Moters metais.

Fil. Daiva Kezienė, 1975 m. Vydūnd 
Jaunimo Fondo apdovanota iškilios visuo- 
menininkės vardu.

Trumpai peržvelkime nuveiktus darbus, 
už kuriuos jai yra suteikiamas atžymėji- 
mas. Eilę metų ji dirba kaip Laisvės Žibu
rio radijo angliškosios dalies vedėja, 
kurioje yra perduodama informacija apie 
Lietuvą ir lietuvius. Ji rašo vedamuosius 
straipsnius radijui ir jie siunčiami JAV 
valdžios atstovams ir visuomenei. Ji pra
veda pasikalbėjimus su senatoriais, kon
greso atstovais, universiteto profesoriais. 
Plati veikla yra varoma JAV Lietuvių 
Bendruomenės rėmuose, kur ji yra Visuo
meninių Reikalų Tarybos narė. Ketverius 
metus Daiva Kezienė vedė S. Kudirkos 
bylą, kaip “American for Simas” pirmi
ninkė. Ji palaikė ryšius su laikraščiais, 
radijo, televizija, kongreso nariais, įvai-
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riom amerikiečių organizacijomis, Baltai
siais Rūmais, Valstybės Departamentu, su 
Amnesty International centru Londone 
ir t.t. Ji taip pat dalyvavo įvairiose LB 
delegacijose Vašingtone, o Helsinkio Kon
ferencijos išvakarėse pravedė laiškų rašy
mo akciją rezoliucijoms pravesti. Dabarti
niu metu ji rūpinasi, kad JAV Kongreso 
atstovo Mikicent Fenwick rezoliucija 
(A Bill - H.R. 9466) būtų pravesta ir Hel
sinkio Konferencijos žmogaus teisių sutar
tis būtų įgyvendinta. Ji ir toliau yra narė 
Amnesty International ir palaiko ryšį su 
nariais JAV ir kituose kraštuose, siekda
ma, kad lietuvių kaliniai būtų išlaisvinti.

Šalia šių svarbiausių tarptautinio mąsto 
darbų Daiva Kezienė dar dirba Maironio 
šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje, 
kurioje dėsto visuomeninius mokslus. O 
Daivos ir Romo Kezių namuose auga penki 
sūnūs.

Gėrėdamiesi laureatės darbais, sveiki
name ir linkime jai sėkmingos veiklos ilgus 
metus. Tebūna ji daugeliui gražiu, pa
traukliu pavyzdžiu.

♦V. Mikūno kalba pasakyta 1976.11.29 
Jaunimo Centre Čikagoje įteikiant 1975 m. 
Vydūno Jaunimo Fondo žymenį ir premiją.

1976 m. vasario 29 d. fil. Daivos Kezie- 
nės apdovanojimo iškilmėse, iš k. į d. fil. D. 
Kezienė, fil. E. Korzonas, A.S.S. Čikagos 
skyriaus pirm. fil. V. Germanas, fil. L. 
Grybauskaitė ir fil. R. Kezys.

Foto A. Korzono

Brangaus filisterio, buvusio FSS pirmininko 
VYTAUTO ŠLIŪPO motinai,

GRASILDAI ŠLIŪPIENEI-KARTANIENEI mirus, 

fil. Vytautq ir Vandq Šliūpus ir artimuosius 
užjaučia ir drauge liūdi

AKADEMINIS SKAUTU SĄJŪDIS, 
VADIJA IR FILISTERIAI
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ŽVILGSNIS J PRIVERSTINĄ GYDYMĄ SOVIETŲ 
PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE

E. Goldstein’as, M.D.*

Nuo seniausių laikų psichiatrija stengėsi 
ne tik gydyti protiniai nesveikus, bet ir 
apsaugoti bendruomenę nuo kitiems pavo
jingų. Šita psichiatrijos paskirtis savyje 
slepia įvairių laipsnių asmens laisvių su
varžymą.*) Yra svarbu žinoti, ar psichi
atrija atlieka šias pareigas, kiek ji naudoja 
ar piktnaudoja jai patikėtas teises ir ar 
tam tikroje politinėje bendruomenėje 
psichiatrijos piktnaudojimas nėra įpilietin- 
tas administratyviniame vyksme ar net 
įstatymuose.

Mano supratimu, sekančios aplinkybės 
skatina psichiatrijos piktnaudojima So
vietų Sąjungoje:
° klinikinių ir stebėjimų diagnozių neto

bulumas ir laisva jų interpretacija, kai 
ribos tarp “normalaus” elgesio ir patolo
giškų**) simptomų nėra aiškios;

° netiksli ir netobula įstatymų formulacija 
ir teismo eigos nuostatai;

° socio-ideologinės įtakos, kurios kai 
kuriais atvejais išnaudoja pirmas dvi 
sąlygas (diagnozės ir teismo netobulu
mus) sprendimo pateisinimui.

Pirma aplinkybė gali būti paaiškinta 
įsigilinant į šchizofrenijos***) apibūdini
mą, kurį prieš penkiasdešimtį metų patie
kė žinomas vokiečių psichiatras Karolis 
Jasperas: “šchizofrenija nėra aiškiai nu
statoma, bet labai daugialypė sąvoka. Ji, 
tačiau yra. Jos negalima apibūdinti pa
prastais objektyviais mastais, o tik kaip 
visišką žmogaus stovio sumą”. Nežiūrint 
didelių pastangų ir atsiekimų, šchizofreni- 
jos sąvoka iki šiai dienai nėra pilnai išryš
kinta. Psichiatrinės pagalbos reikalingų 
šchizofrenikų skaičius, tačiau, didėja tiek 
vakarų pasaulyje, tiek ir Sovietų Sąjun
goje.

Panašioje padėtyje yra ir psichopatiš- 
ko****) elgesio apibrėžimas. Jį nustaty
dami psichiatrai visuomet remiasi ben
druomeniško elgesio normomis. Žmonių 
santykiavimo normos įvairiuose kraštuose 
ir skirtingais laikotarpiais nėra vienodos. 
Patalogiškas elgesys vienoje sistemoje gali 
būti priimamas, kaip visai normalus kitoje 
bendruomenėje. Šiuo būdu, gyventojas 
JAV neprivalėjo pasižymėti psichopatiš- 
komis savybėmis, jei jis rėmė prez. 
Niksono pašalinimą. Atsižvelgiant į So
vietų Sąjungos sąlygas, tačiau, parašų rin
kėjas reikalavimui, kad Brežnevas būtų 
teisiamas, Maskvoje būtų skaitomas tikrai 
“nenormaliu”. Toks vertinimas atatinka 
vidutinio sovietų piliečio galvoseną, kuri 
jam buvo įskiepyta nuo kūdikystės ir 
kuri yra valstybinės socio-kultūrinių ver
tybių sistemos toliau jame skatinama.

Iš šio matome, kad darosi neįmanoma 
atskirti vidutinio žmogaus psichologiją nuo 
klinikinių normų. Kaip pavyzdį, atsimenu 
vieną kriminalinę bylą, kurioje vienintelis 
motyvas kaltinamojo psichiatriniam tyri
mui buvo tame, kad jis negėrė svaigalų. 
Toks elgesys, atsižvelgiant į visuotiną gir
tavimą Sovietų Sąjungoje, buvo pakanka
mas, kad tardytojas siektų kaltinamojo 
dvasios stovio tyrimo.

Sovietų teisė neatsižvelgia į psichiatri
nės diagnozės sunkumus ir interpretacijos 
subjektyvumą, bet reikalauja iš psichiatrų 
visiškai aiškaus atsakymo, ar kaltinamasis 
yra atsakomingas už savo veiksmus ir 
todėl yra baustinas. Teisėjas, remdamasis 
psichiatro atsakymu, turi išspręsti, ar 
kaltinamasis yra nusikaltėlis, ar protiniai 
nesveikas. Pastaruoju atveju, įstatymai 
nemato nusikaltimo net ir tuomet, kai 
kaltinamojo veiksmai buvo pavojingi 
bendruomenei.
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Vadovaujantis Sovietų įstatymais, as
muo, kuris kritikuoja valdžią ar jos įstai
gas, gali būti nusikaltęs. Žmogus, kuris 
savo asmeniškame knygyne turi knygą, 
kuri yrayaldžios laikoma nepageidaujama, 
gali būti nusikaltęs. Asmuo, kuris išreiškia 
nepasitenkinimą kai kuriais gyvenimo 
reiškiniais, gali būti nusikaltęs. Baudžia
masis statutas apibūdina: “šmeižiančių 
gandų skleidimą, kuriais yra nuvertinama 
Sovietų valdžia, prieš sovietinės raštijos 
laikymą ir skleidimą, piliečių teisių pažei
dimą vykdant tikybines apeigas”, kaip 
nusikaltimus. Kiekvienas asmuo, kuris 
nusikalsdamas parodo “keistą” elgesį, 
privalo būti ištirtas kriminalinių psi
chiatrų.

Protesto išraiška totalitarinėje siste
moje gali tikrai atrodyti “keista”, nes san
tvarkoje, kurioje yra stipriai slopinami 
asmens pasireiškimai, bet koks protestas 
prieštarauja kovos už būvį ir išsilaikymo 
instinktui. Kai kurių psichiatrų nuomone, 
“normalus” žmogus privalb prisitaikyti 
prie aplinkos. Totalitarinėje sistemoje 
užaugusiam žmogui yra iš mažumos 
įdiegtos tam tikos elgesio ir atsakomybės 
valstybei ir valdžiai normos. Žmogus, kuris 
savo elgesiu prieštarauja visuotinam kovos 
už būvį ir išgyvenimo instinktui todėl ne
gali būti “normalus”. Sekant šią nuomonę 
iki kraštutinumo, kai kurie Sovietų psi
chiatrai laiko “teisybės ieškotojus”, ro
mantikus, heretikus, poetus, žmones, kurie 
yra linkę pasiaukoti, ir nepriklausomai 
mąst ančius idealistus “nenormaliais”. Atsi
eit, kuo daugiau asmuo išsiskiria iš daugu
mos, tuo daugiau drąsos jis turi parodyti 
kovodamas su jį slopinančia santvarka už 
savo “aš” išlaikymą ir tuo labiau jis darosi 
nenormalus.

Soviet ų teisės praktika skiriasi nuo 
vakaru valstybių, kurių teismuose gynyba 
ir prokuratūra gali kviesti nepriklausomus 
ekspertus, tuo, kad Sovietų Sąjungoje visi 
kriminaliniai psichiatrai dirba tik Viešosios 
Sveikatos ministerijos žinioje. Vienkarti
niai ir trumpalaikiai tyrimai yra paprastai 
vykdomi ambulatorijoje, kurioje pacientas 
negyvena. Juos vykdo 3-4 psichiatrų komi
sija, kurių vienas jai pirmininkauja. Kiek- 
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vienas komisijos narys susipažįsta su kal
tinamojo bylos medžiaga ir gali pasikalbėti 
su tyrinėtoju. Tyrimams pasibaigus, būna 
paruošiamas raportas, kuris yra patiekia
mas prokuratūrai. Jeigu komisija abejoja 
kaltinamojo dvasios stoviu ar jei ji negali 
sutarti, ji gali rekomenduoti, kad kaltina
masis būtų paskirtas į psichiatrinę ligo
ninę, kurioje, kaip taisyklė, jis būna išlai
komas iki 30 dienų. Kai kuriais atvejais, 
esant diagnostiniams sunkumams, komi
sija gali pareikalauti ir ilgesnio tyrimų 
laiko. Komisijos rekomendacijos pagrindu 
tardytojas kaltinamąjį patalpina į krimina
linės psichiatrijos palatą. Tokia palata 
buvo Leningrado antroje psichiatrinėje 
ligoninėje, bet ji vėliau buvo perkelta į 5-tą 
ligoninę. Pastarojoje buvo dvi tokios psi
chiatrinės palatos.

Šalia paprastų psichiatrinių palatų, sau
gumo policija (KGB) turi savo atskirą psi
chiatrinę ligoninę į kurią yra talpinami 
kaltinamieji, kurie arba įvykdė bendruo
menei pavojingus veiksmus būdami suimti, 
arba pasireiškė psichiškais sutrikimais po 
suėmimo, arba buvo teismo pripažinti ne
sveiko proto ir todėl yra nebaustini. Dau
guma šios ligoninės pacientų serga 
psichoze ir yra ypač labai nusikaltę. Šios 
ligoninės aptarnautojais dažnai yra pa
prasti kaliniai, kurie joje dirba teoretiškoje 
administracijos priežiūroje. Yra buvę 
atvejų, kad pacientai buvo šių tarnautojų 
mušami.*****) Visas medicinos personalas 
KGB ligoninėje, įskaitant psichiatrus, yra 
saugumo tarnautojai ir dėvi saugumo 
žinybos uniformas. Ligoninės administra
cija yra direktbriaus, vyriausio gydytojo ir 
direktoriaus pavaduotojo (kalėjimo tai
syklių vykdytojo) žinioje. Kaltinamųjų pa
skyrimas į tokią specialią (KGB) psi
chiatrinę ligoninę prieš teismui bylą 
sprendžiant, yra vienašališkas. Jis gali būti 
padarytas paprastos psichiatrinės palatos 

' direktoriaus nuožiūra. Iš tikro, ši praktika 
yra neteisėta, nes teismas nėra nustatęs 
nusikaltimo.

Šalia minėtos kriminalinės psichiatrijos 
komisijos, teismo ir tardytojo įstaigos turi 
savo psichiatrus. Šie dažnai dalyvauja 
politinėse bylose drauge su saugumo
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(KGB) ligoninės ekspertu. Politiniai nusi
kaltėliai būna paprastai tiriami Maskvos 
Serbskio instituto specialioje palatoje, kuri 
yra saugumo (KGB) psichiatro žinioje.

Pagal įstatymus priverstinas kaltina
mojo psichiatrinis gydymas gali būti pa
skirtas jei, yra nustatyta, kad kaltinamasis 
įvykdė įstatymuose apibrėžtą kriminalinį 
nusikaltimą, ir jei yra nustatyta, kad nusi
kaltėlis yra protiniai nesveikas ir todėl 
nėra atsakomingas arba nekontroliuoja 
savo veiksmų.

Jei psichiatrinė komisija nustato, kad 
kaltinamasis nėra protiniai atsakomingas, 
teismo sprendimas tampa tik formalumu - 
kaltinamasis šiame sprendime nedalyvauja 
ir teismui liudijančių skaičius būna smar
kiai sumažintas. Ši formali praktika re
miasi psichiatrų komisijos nuomone, kuri 
yra tik įvairių galimybių hipotezė. Kadangi 
kitus ekspertus kviesti nėra įmanoma, o 
visi kriminaliniai psichiatrai yra valdžios 
tarnautojai artimai dirbą su saugumo 
(KGB) atstovais, psichiatrų komisijos 
hipotezė tampa aksioma.

Kelis žodžius reikėtų taip pat skirti ir 
bendrose ir specialiose psichiatrinėse ligo
ninėse vykdomam priverstinam gydymui. 
Pirmiausia, visi vaistai, kurie yra naudo
jami Sovietų Sąjungoje, yra taip pat nau
dojami ir ne Sovietų praktikoje. Galima 
klausti, ar Šie vaistai yra naudojami teisė
tam gydymui abejotinos diagnozės atvejais 
ir ar jie nėra naudojami, kaip bausmė? 
Pavyzdžiui, sieros preparato (sulfazono) 
įšvirkštimai, taikomi kraštutino psichomo
torinio nervuotumo atvejais paciento 
apraminimui, sakoma, buvę įšvirkščiami 
bausmės vietoje pacientui šių simptomų 
neturint.******) Man pačiam, tačiau, ne
teko patirti apie jokių nelegalių priemonių 
naudojimą.

Teismai, paskirdami kaltinamąjį pri
verstinam psichiatriniam gydymui, nenu
rodo gydymo laiko, bet naudoja sekančią 
formulę: “Kaltinamasis yra reikalingas 
priverstino gydymo iki jis bus pagydytas”. 
Jei. tačiau, ligoninės gydytojai nutaria, 
kad kaltinamasis pasitaisė ir gali būti grą
žintas namo, teismai dažnai to neleidžia. 

profesoriai - kon-

Teismai savo sprendimus pateisina tokia 
formule: “paciento gydymo laikas neata- 
tinka jo padėties rimtumui ir jo grėsmei 
bendruomenei”.

Priverstiną pacientų gydymą specialiose 
(KGB) psichiatrinėse ligoninėse nutraukti 
yra dar sunkiau, nes jis gali būti atleistas 
tik pacientą perkėlus į paprastą psichiatri
nę ligoninę. Bet ir perkėlimas dažnai ne
padeda. Antai, vienas gąna garsus politinis 
prieštarautojas, nuo 19159 m. patalpintas į 
specialią KGB ligoninę už “Sovietų san
tvarką ir valdžią žeminančių melų sklei
dimą”, buvo komisijos ųastas protiniai ne- 
atsakomingu. 1973 m. spalyje jis buvo per
keltas į Leningrado jmtrą psichiatrinę 
ligoninę. 1973 m. lapkrityje komisija nu
tarė jo gydymo nesustabdyti, nors įu 
palatos gydytojai ir jos vedėjas nelaikė Ho 
nesveiku. Du kiti pacientai” buvo Ulan 
Utės teismo rasti protiniai neatsakomingi 
šchizofrenijos pagrindu. Ir jiems buvo pa
skirtas priverstinas gydymas. Abu tebėra 
Leningrado psichiatrinėse ligoninėse, nors 
palatos gydytojai ir du 
sultantai juose nerado jokių psichinių 
sutrikimų. Abiejų tyrim ii rodė tik “dėmesį 
budizmui”, bet ne paiokiską sutrikimą. 
Kitas priverstino psichiatrinio gydymo 
atvejis liečia žinomą kariškį, kuris buvo 
laikomas specialioje psichiatrinėje ligoni
nėje keleris metus. Psichiatrų komisija, 
kurios tarpe buvo ir vienas žinomas psi
chiatrijos profesorius, nerado jokių proti
nių sutrikimų ženklų. Komisija savo pra
nešime nurodė, kad visi paciento veiksmai 
rėmėsi jo asmeniškais įsitikinimais ir jis 
nerodė jokių savęs apgaudinėjimo ženklų. 
Ši komisija 1969 m. nurodė, kad “nėra 
jokios abejonės dėl jo protinio pastovumo 
ir priverstinas jo gydymas yra nepataria
mas”. Dviejų mėnesių bėgyje Serbskio 
instituto komisija rado šį kariškį protiniai 
neatsakomingu ir pasiuntė jį gydymui į 
paprastą psichiatrinę ligoninę iš kurios jis 
nebuvo išrašytas net po to, kai kita komi
sija nutarė jo priverstiną gydymą sustab- 
(įĮytj *******)

Daugeliu atveju, kai teismai atleidžia 
pacientą nuo priverstino gydymo, jis būna
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iš ligoninės išrašomas ir paskiriamas ste
bėjimui vietos psichiatrinėje ambulatori
joje, kurioje jis būna registruotas, kaip 
“pavojingas bendruomenei”. Jei tokia 
registracija ir pateisinama, vietos ambula
torijos dažnai imasi neteisėtų žingsnių 
prieš pacientą. Pavyzdžiui, instrukcijos 
nurodo, kad pacientai privalo būti nedel
siant talpinami į ligoninę jei jų sveikatos 
stovis to reikalauja.' Instrukcijos, tačiau 
nenurodo, kad pacientai turėtų būti talpi
nami į ligonines prieš šventes ar prieš 
svarbių įvykių dienas. Dauguma tokių 
“bendruomenei pavojingų” asmenų (tai 
liečia tuos, kurie rodo nepasitenkinimą 
esama santvarka) būna priverstinai talpi
nami į ligonines ir atleidžiami vieną ar dvi 
savaites po tokių įvykių. Antai, Ričardo 
Niksono lankymosi metu Leningrade, psi
chiatrinės ligoninės tarnautojai sakydavo, 
kad pacientai serga “niksoničiu”.

Šitoks administratyvus pacientų laisvės 
varžymas remiasi vien psichiatrų sprendi
mais. Deja, nei sąžiningumas, nei skrupu
lingumas nėra savybės, kurios būna išduo
damos su diplomais. Įstatymai, žinoma, 
negali ir neturi galios psichiatrų sprendi
mams. Bet įstatymai privalo apsaugoti ne 
tik protiniai nesveikus, bet ir visus, kurie 
patenka psichiatrų žinion.

Šiandien Vakarų valstybių psichiatrų 
tarpe yra keliamas klausimas, ar privers
tinas socio-politiškų prieštarautojų gydy
mas Sovietų Sąjungoje yra vykdomas 
todėl, kad ten yra vadovaujamasi skirtin
gomis nuo vakarų valstybių diagnozės 
normomis, ar todėl, kad yra psichiatrų, 
kurie sąmoningai ar nesąmoningai tampa 
politinio žmonių persekiojimo įrankiais. 
Man šis klausimas atrodo teoretinis ir ne
atrodo svarbus. Klausimo esmė yra tame, 
ar priverstinas iš visuomenės “normos” iš
siskiriančių asmenų gydymas yra visuomet 
teisėtas? ar galima pasitikėti kriminaliniu 
psichiatrų nustatytomis šchizofrenijos 
diagnozėmis ir ar jų diagnozės yra parem
tos pakankamai moksliškais įrodymais, 
kad jų pagrindu būtų leistinas neribotas 
pacientų gydymas?

Be abejo, psichiatriniai paciento asme

ns tyrimai gali nurodyti psichopatolo- 
kus simptomus, kurie nėra pačiam žmo- 
ar kitiems jo aplinkos žmonėms pastė- 

ii. Juk antibendruomeniškos psicholo- 
3s ir nesocialios psichopatijos sąvokos ir 
diagnostinės kategorijos yra randamos 
iriimtos Amerikos ir Europos psichiatrų 
tuose. Tik Sovietų Sąjungoje, tačiau, 
ūkinė analizė yra pakeista ideologinė- 
; spekuliacijomis ir tik Sovietų Sąjun- 
e žmonės yra įkalinami ilgiems metams 
diiatrinėse ligoninėse tik todėl, kad jie 
■iškė politiškų reformų mintis. Politiš- 

ideologijos įvesdinimas į ekspertų 
įndimus įgalina psichiatrijos piktnau- 
mą, kaip tą rodo 1969 m. psichiatrų 
>rto ištrauka: “Atsižvelgiant į pakarto- 
s pastangas skleisti prieš valdžią nu- 
ptas fabrikacijas, kaltinamasis turi 

patalpintas į specialią psichiatrinę 
linę priverstinam gydymui”.

'‘Autorius, dr. Edgar’as Goldstein’as, 
seniai imigravo į JAV. Jis anksčiau buvo 
ningrado kriminalinės psichiatrijos ko- 
sijos narys ir dirbo kaip etatinis psi- 
iatras Leningrado psichiatrijos klinikos 
nelių (geriatrkos) palatoje. Jam teko iš- 
•ti virš 12000 kriminalinių pacientų, 
irių dauguma nerodė psichiatrinių ne- 
>rmalumų, nors jų tarpe buvo ir narko- 
anai, alkoholikai, psichopatai ir įvairių 
išių protiniai neišsivystę asmenys. Kiek 
(trumpintas straipsnio “Compulsory 
ceatment in Soviet Psychiatric Hospitals:

view from the inside” (Psychiatric 
pinion, Vol. 12, nr. 7, Copyright 1975 by 
pinion Publications, Inc. 82 Cochituate 
oad, Farmington, Ma 01701) laisvas ver- 
mas čia spausdinamas autoriui ir leidėjui 
laloniai leidus.
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VERTĖJO PAAIŠKINIMAI:

*) Bendruomenės ir paciento apsauga 
yra privaloma daugelyje valstybių. JAV, 
pvz., Floridos įstatymai (Bėkerio aktas) 
reikalauja priverstino protiniai nesveiko 
paciento gydymo jei jis yra sau ar kitiems 
pavojingas. Gydymo laikotarpis yra ribo
tas dviem savaitėm. »

**) Patalogiškas (gr. “pathos” - aistra, 
jausmas, “logicos” - sistema, kritika išlai
kąs derinys, “pathologicos” - mokslas apie 
aistras) - išsiskirias iš vidurkio normos, 
neįprastas.

***) ŠCHIZOFRENIJA (gr. “schizo” - 
perskelti, “phren” - protas) - “perskilusi”, 
daugialypė asmenybė, pasireiškianti sutri
kusia, su aplinka nesiderinančia, galvosena 
ir elgesiu.

****) PSICHOPATIJA (gr. “psyche” - 
protas, dvasia, “pathicos” - patirtis, išgy
venimas) - protinė liga, arba protiniai ne
pastovus elgesys, kuris dažnai pasireiškia 
geru aplinkos suvokimu, bet neatsako- 
minga pažiūra į bendruomeniškus ir mora
liškus įsipareigojimus, kriminaliniu elgesiu 
kitų atžvilgiu.

♦****) šia tema neabejotinai galėtu pa
pildyti priverstina psichiatrinį gydymą 
patys išgyvenę asmenys, kuriu daugelis 
yra žinomi vakarų pasaulyje. Antai, 
Reuterio agentūros nurodymu, ukrainietis 
matematikas Leonidas Pliuščas buvo pri
verstinai gydomas psichiatrinėje ligoni
nėje pustrečių metų. Jo liudijimu, “politi
niai ligoniai” yra sužvėrėjusiu kriminaliniu 
nusikaltėliu - “vyresnių sanitarų” priežiū
roje.

***'**♦) Pliuščo teigimu, kai kuriems 
pacientams buvo įšvirkšciami haloperidolio 
ar sieros preparatai, kurie sukelia nepa
prastus skausmus. Jam pačiam buvo 
įšvirkšciami vaistai, nuo kurių jis jautėsi 
mieguistas ir apatiškas. L. Pliuščas 
1975 m. buvo ištremtas į vakarus tiesiai iš 
psichiatrinės ligoninės.

*******) Viktoras Fainbergas 1975 m., 
Londono Sunday Times nurodo eilę So
vietų psichiatrinėse ligoninėse priverstinai 
“gydomu” asmenų, kurie nusikalto savo 
protestais prieš santvarka: gen. Grigo- 
lenko, taip pat Semioną Gluzmena, kuriam 
buvo priteistas priverstinas gydymas už 
gen. Grigolenko apgaulingos diagnozės iš
kėlimą viešumon. Teko girdėti ir apie kai 
kurių lietuvių prieštarautojų pasmerkimą 
tokiam priverstinam gydymui, tačiau jų 
atvejai, deja, nėra pakankamai dokumen
tuoti.

SENJ. ALEKSUI JANKŪNUI

tragiškai mirus, sktn. Larisa ir p. Aleksą Jankūnus 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
NARIAI IR VADOVAI
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SKAUTŲ VADOVUI 
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

v.s. Jonas Kuprionis*

Šiems prisiminimams pagrindą sudaro 
neperseniai (1975 gale) išleistas v.s. Petro 
Jurgėlos veikalas “Lietuviškoji skautija”. 
Šiemet mūsų skautai mini 57 metų sukaktį: 
22 metus nepr. Lietuvoj ir 35 - išeivijoj. Šie 
du periodai viens nuo kito labai skiriasi 
tiek veiklos forma, tiek savo vaidmeniu. 
Minėtas veikalas apima tik pirmąjį perio
dą. Tad į jį tenka žiūrėti kaip į praeities 
istoriją. Autorius labai kruopščiai surinko 
gausią medžiagą. Tačiau kaip jis pats išsi
reiškė, veikalo rašymas užtruko net 20 
metų. Tai ne dėl to, kad gabiai autoriaus 
plunksnai būtų reikėję tiek laiko, bet vei
kalo turinys sąlygojo jo išleidimą. Taisy
mai ir perrašinėjimai paėmė tiek laiko. 
Suprantama, ir istorija neišėjo visai tokia, 
kokia tikrumoje buvo.

Į praeitį žvelgiant, netenka naudotis 
kieno nors pasakojimais ar spaudoj tilpu- 
siom žiniom. Aplinkybės susiklostė, kad 
man teko būti dalyviu pačioje pirmojoje 
liet, skautų užuomazgoje Vilniuje 1918 m. 
ir įsijungti į veiklą organizuojant ir vado
vaujant skiltims, draugovėms ir tuntams 
iki 1928 m. provincijoje ir 1929-30 m. 
Kaune. Taip pat man teko dalyvauti visuo
se skautų vadų suvažiavimuose, kurie 
buvo iki šios organizacijos suvalstybinimo 
1930 m., įskaitant ir patį pirmąjį suvažia
vimą Kaune 1922 m., kuriame buvo disku
tuojami ir patvirtinti šios organizacijos 
pagrindai.

v
KAIP SKAUTŲ ORGANIZACIJA 
LIETUVOJE KŪRĖSI

t
1918 metais vyko Lietuvos valstybės 

atsikūrimas. Visame krašte dominavo gai
vališkai pakilęs entuziazmas ir idealizmas. 
Jaunimas tuomi, tiesiog, degte degė. Kū-

Šio rašinio autorius, Prof. v.s. Jonas 
Kuprionis, savo bityne.

rėsi įvairios organizacijos, o nuo seniau 
veikusios - plėtėsi ir stiprėjo. Mes, moks* 
leiviai (o ir čia rašantis tada buvo tik že
mesnių klasių gimnazistukas), stodavome į 
daugelį organizacijų, jei jos nebuvo viena 
kitai priešingos. Iš pasaulėžiūrinių arba 
ideologinių organizacijų tada plačiau veikė 
jau seniau įsikūrę ateitininkai ir aušrinin
kai. Abi buvo giliai patriotinės organizaci
jos, ypač pirmoji. Aušrininkų veidą kiek 
drumstė jų pasinešimas į internacionaliz
mą ir jų veikloj ryškus bruožą? buvo Karo
lio Markso “Kapitalo” nagrinėjimas. Tame
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laikotarpyje gimnazijose pradėjo kurtis ir 
skautai: negirdėta ir egzotiško vardo 
organizacija. (Jei tuo metu JAV nebūtų jau 
buvę “Vyčių” vardo organizacijos, liet, 
skautai šiandien vadintųsi vyčiais). Skautų 
obalsis rodė juos esant ideologine, krikš
čioniškai tautine organizacija, ir šiuo at
žvilgiu - panašią ateitininkams. Bet jos 
veikimo būdas buvo visai naujas. Vietoj 
sėdėjimo salėje ir diskusijų, skautai buvo 
skatinami judėti ir veikti praktiškai. Ska
tinimas riteriškumo, praktiško įstatų vyk
dymo, vykimo į gamtą, patraukdavo į 
skautus ir kitose organizacijose dalyvau
jančius. Ir pats pirmasai skautų būrelis su
sidarė iš jaun. ateitininkų, kurių susirin
kime P. Jurgelevičius (dabar Jurgėla) 
1918 m. spalio mėn. paskaitė pirmąją pa
skaitą apie skautus.

Pagrindinis liet, skautų organizacijos 
kūrimosi ir veiklos bruožas buvo tas, kad 
tai buvo išimtinai paties jaunimo, mokslei
vių sąjūdis. Pats P. Jurgelevičius tada 
buvo tik Vilniaus liet, gimnazijos 6-tos kla
sės gimnazistas. Būdamas plačios iniciaty
vos, didelio darbštumo ir entuziazmo, jis 
sumaniai sugebėjo pasauliniai besiplečiantį 
skautų sąjūdį įžiebti liet, jaunimui. Tada 
dar ir pasaulinė skautija, prasidėjusi apie 
1907 metus, tebuvo tik apie 10 metų se
numo. Lietuvoje apie ją beveik niekas 
nieko nežinojo. Vyresnieji į šią naują, 
savotiško pavadinimo organizaciją daugu
moje žiūrėjo skeptiškai. Gimnazijose iš 
mokytojų tik vienas kitas skautus parem
davo. O kur vyravo liberališkesnės pažiū
ros, skautai susidurdavo su stipriais prie
šingumais. Tik gimnazijų kapelionai kiek 
daugiau padėdavo, o pirmosios pagalbos 
pamokyti daug kur buvo lengviau prisi
prašomi vietos gydytojai.

Literatūros apie skautus, net ir pasauli
nės, tada dar nedaug tebuvo, o ir ta lietu
viams buvo beveik neprieinama. Lietuvių 
kalba jos visai nebuvo. Tik 1920 m. žurna
las “Ateitis” savo priedu išleido P. Jurge
levičiaus 42 puslapių veikalėlį “Pirmieji 
skauto žingsneliai”. Ten buvo tik skautų 
įstatai, įsakymai ir šiek tiek bendrų žinių 
apie organizacijos santvarką, veiklos pro

gramas ir pan. Šis mažas veikalėlis mums 
tada buvo labai didelis. Kiekvieną žodį 
išanalizuodami, interpretuodami ir atmin
tinai išmokdami, pridėdami žaidimus ir ri
kiuotę, susidarydavome pakankamai me
džiagos sueigoms. Nežinojom kas yra išky
los. Pamenu, Panevėžyje, vieną kartą su
sirinkome į gimnazijos kiemą, išsirikia
vome ir dainuodami patraukėm į artimesnį 
mišką. Ten susikūrėme laužą, pažaidėm ir 
rikiuotėje dainuodami grįžom. Visi buvome 
labai patenkinti nauju “išradimu” - mes jau 
mokame iškylauti.

Iškylavimas bei stovyklavimas buvo 
didesnė naujiena miestų skautams. Ten 
bendrai buvo daugiau miesčioniškos dva
sios, ką pats patyriau, kai, pirmiau veikęs 
provincijoje, 1929 m. perėmiau Kauno 
tunto vadovavimą. Provincijos draugovėse 
būrėsi kaimo jaunimas. Iškylas ir stovyk
las ir jie mėgo, bet jiems tai nebuvo nau
jiena. Kiekvienas buvo išėjęs 3-4 vasarų 
bandos ganymo stažą, dienų dienas pra
leisdavo laukuose su vyturėliais ir pempė
mis, girioje uogavę, riešutavę, jodami 
naktigonių, kuriose jie susikūrę laužą, 
kepdavo bulves ar, kiaušinienę. Jiems 
“gyvenimas gamtoje” buvo įprastas daly
kas. Dėl to įstoję į skautus kaimo vaikai 
daugiau domėjosi ir vertino ne jos formą, 
bet idėjinę pusę. Skautų obalsis, įstatų 
vykdymas, “geras darbelis”, skautas ne
geria ir nerūko ir kt. buvo šventenybė, 
kurią peržengti jiems buvo didelis nusikal
timas.

VISUOMENĖS POVEIKIS SKAUTŲ 
ORGANIZACIJAI

Skautai kūrėsi ir veikė vedini jaunatviš
ko entuziazmo. Iš vyresniųjų, bendrai 
imant, parama buvo daugiau negu ribota. 
Tik vienas kitas ja tesusidomėdavo. Tatai 
žymioj daly galima paaiškinti tuo, kad tada 
išvis inteligentinių pajėgų visur trūko. 
Antra, skautai, pagal jų obalsį, yra idėji
niai patriotinė organizacija. Ji yra arti
mesnė krikščioniškos pasaulėžiūros visuo
menei. Atrodo natūralu būtų, kad ši visuo-
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menė ir turėjo skautus labiausiai paremti. 
Bet visuomenė jau turėjo savo globotinius - 
plačiai veikiančią ateitininkų organizaciją. 
0 skautai buvo nauji - svetimo vardo - ne
aišku, kas iš jų dar gali išeiti. Ir taip jie 
daugiausiai buvo palikti patys sau. Kai 
kuriais atžvilgiais ne visai taip buvo. Atsi
rasdavo visuomeninės grupės, norinčios 
šią organizaciją “globoti”. Ne tam, kad 
būtų buvęs didesnis noras skautus tiesio
giniai paremti, ypač finansiniai, ko skau
tams labai trūko, bet buvo noras turėti į 
juos savo įtaką. Ir čia vystėsi, sakyčiau, 
gana įdomi ir savotiška “globojimo” meta- 
marfozė.

1919 m. įsisteigė “Lietuvos Skautų 
Paspirties Draugija”. įdomu, kad šioje 
draugijoje svarbiausieji iniciatoriai buvo 
daugiausiai iš kairiosios visuomenės - 
socialdemokratų bei liaudininkų - liberali
niai socialistinių pažiūrų žmonės, pav., dr. 
J. Alekna, Step. Kairys, B. Grigaitytė- 
Novickienė, Myk. Šleževičius, C. Mošins- 
kienė ir kt. Žinant, kad Lietuvos social
demokratai buvo marksistinės krypties, 
buvo įdomu, kad tokių pažiūrų žmonės 
susiinteresavo organizacija, turinčia obalsį- 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Gal tai buvo 
dėl to, kad skautai yra savotiškai tarptau
tinė organizacija, o gal, kad kai kuriuose 
kraštuose tada kūrėsi liberališkieji skau
tai. Kaip ten bebūtų, šios, t.y. Paspirties 
draugijos pirmininku buvo dr. J. Alekna. 
Jis skaitėsi ir skautų organizacijos šefu. 
Nežinia kodėl, jis skautų iškilmėse saliu
tuodavo iškeldamas tik vieną pirštą. Ta 
Paspirties draugija bgvo daugiau tik po- 
pieryje. Tik šefas daugiau reiškėsi vyriau
sio skautų štabo sudaryme. Tolimesnė jos 
raida buvo šitokia.

Kadangi skautų organizacija ideologiniai 
labai artima ateitininkams, o tada jauni
mas mėgo dėtis prie daugelio organizacijų, 
tai pasidarė, kad gal trečdalis ar net pusė 
skautų kartu priklausė ir ateitininkams. 
Krikščioniškos pasaulėžiūros visuomenėje 
kilo susirūpinimas, kad skautų priešakyje 
esant priešingos ideologijos žmonėms, jie 
gali turėti įtakos ir į organizacijos kryptį. 
1924 m. buvo suorganizuotas Paspirties 

draugijon naujų narių prirašymas ir, suda
rius savo daugumą, buvo išrinkta nauja 
draugijos valdyba, šiuo kartu iš krikščio
niškos pasaulėžiūros žmonių. Skautų šefu 
buvo pakviestas Resp. Prezidentas A. 
Stulginskis. Kaip pirmoji, taip ir ši drau
gijos valdyba pasiliko daugiau tik popie- 
ryje. Prez. A. Stulginskis labai mėgo jau
nimą, bet tuometinė vyriausio sk. štabo 
vadovybė, pati merdėdama, į Šefą dėl pa
galbos visai nesikreipdavo. Taip ir tęsėsi, 
kol pribrendo kitų globėjų susiinteresavi- 
mas. Kartą, čia rašančiam atsitiktinai nu
vykus į Kauną, berods 1927 m., ir užėjus į 
šaulių namus, radau vykstantį Paspirties 
draugijos susirinkimą. Jame dominavo 
būrys aviacijos karininkų, o posėdžiui pir
mininkavo aviacijos kapt. A. Mačiuika. 
Ilgai nesivaržydami, jie buv. valdybą 
atstatė ir išrinko savąją (reikia skaityti, 
kad ji buvo iš voldemarininkų). Įdomu, kad 
šefą jie paliko senąjį, t.y. A. Stulginskį, 
nors jis tada jau nebebuvo prezidentu, o 
tuometinis Resp. prezidentas A. Smetona, 
matomai, jiems buvo nepriimtinas. Tačiau 
ir šios naujos Paspirties draugijos valdy
bos veikla pasibaigė su jos išrinkimu. (P. 
Jurgėlos veikale šis epizodas, kaip ir daug 
kitų, visai nei nepaminėti).

Taigi, skautų rėmėjai ar globėjai keitėsi, 
bet organizacijai naudos iš to nebuvo, iš
skiriant gal tik vieną ar kitą mostą. Tačiau 
buvo gera nors tai, kad skautų draugovėse, 
ypač provincijoje, jaunimas veikė savysto- 
viai, mažai ką težinodami ir nei nesidomė
dami, kas viršūnėse dedasi. Organizacija 
palaipsniui savaime stiprėjo. Jauni vadai 
gimnazistai išaugdavo į studentus ir atsi
keldavo į Kauną universitetan studijuoti. 
Su tuo įsiliedavo nauja, šviežia dvasia į 
veiklą. Pav., man esant Kauno tuntininku 
1929-30 m., daugumą savo padėjėjų ir 
vienetų vadų buvau suverbavęs iš skauti
ninkų - studentų. Atsišviežino kiek ir vy
riausias skautų štabas. Buvo paruoštas ir 
visuotino suvažiavimo priimtas naujas 
skautų organizacijos statutas, pagal kurį 
organizacija tvarkėsi. 1930 m. visuętinis 
vadų suvažiavimas išsirinko naują vado
vybę. Pirmą kartą, ir aname laikotarpyje
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tai buvo vienintelis atvejis, kad vyriausiu 
skautininku tapo ne karininkas, tik platų 
skautų veiklos stažą įsigijęs skautininkas.

Tačiau vėl atsirado nauji globėjai. Lais
vai ir savystoviai besitvarkančią organiza
ciją panorėjo perimti, mokyklose savo jau
nimo organizacijos neturinti, tuo metu 
kraštą valdanti politinė grupė - tautininkai. 
Tam buvo išleistas valdžios specialus įsta
tymas. Nežiūrint, kad skautai turėjo savo 
organizacijos statutą, pagal kurį jie tvar
kėsi, ir visuotino suvažiavimo išrinktą 
organizacijos vadovybę, visa tai buvo nu
šalinta ir valdžia skautams paskyrė naują 
vadovybę. Nesileidžiant į detales, pažymė
tina tik nauja skautų padėtis. Mokyklose 
visos kitos ideologinės organizacijos buvo 
uždarytos, bet palikti tik skautai. Į vado
vaujančius postus neretais atvejais buvo 
skiriami valdininkai - karininkai ar moky
tojai su skautų organizacija neturėję nieko 
bendro. Kiek visa tai galėjo padėti ugdyti 
jaunimo taurų savystovų ir tvirtą charak
terį, gali spręsti kiekvienas sau, tačiau ir 
tokioj stiprioj globoj esant per 10 metų 
organizacija nei ekonomiškai nesustiprėjo, 
kad pav., būtų įsigijusi bent savo vyriau
siai būstinei patalpas ar namus, ar įrengusi 
kur stovyklavietę ir pan.

Gal tai buvo dėl to, kad kiekvienas iš 
minėtų “globojimų” nesitęsė ilgai, patys 
skautų organizacijos pagrindai, jos cha
rakteris, nespėjo būti labiau iškreiptas. 
Bet visa tai paliko savo pėdsakus, kurie 
karts nuo karto pasireiškia net ir dabar.

“LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS” 
ĮSPŪDŽIAI

Metasi į akis dar vienas įdomus faktas, 
v.s. P. Jurgėlos veikalas sukaupia labai 
daug medžiagos. Jame yra pynė vaizdų ir 
aprašymų apie mūsų jaunimo entuziazmą 
ir idealizmą. Kurie tą patys pergyveno, 
jiems tas vaizdas yra itin gyvas. Jis gra
žus, nes mūsų jaunimas visur ir visada yra 
šaunus. Paliekant šalyje daugiau vyres
niųjų sukuriamus “administracinius” arba 
“aukštosios politikos” įsiterpimus, paties 

jaunimo veikla visada yra miela ir pa
traukli. Tokie yra ir mūsų skautai. Auto
rius į savo veikalą įdėjo itin daug atsida
vimo, darbo ir laiko, kruopščiai surinkda
mas faktus ir vaizdus. Kai kas mano, kad 
veikale yra per daug smulkmenų. Bet 
autoriui, matomai, kiekviena detalė, kaipo 
istorinė, buvo brangi, bet daug ką, kaip jau 
aukščiau buvo minėta, jis praleido. Ne be 
to, gausybėje medžiagos nėra įmanoma iš
vengti ir netikslumų. Bet tai didelis dar
bas, kuriame išsiryškina ir autoriaus as
menybė. Jis piešė paveikslą, rinkdamas 
gražiausias spalvas. Tiesa, jis yra šios 
organizacijos steigėjas, davęs jai lietuvišką 
formą, tai sakytum, lyg ji būtų jo vaikas. 
Betgi tas vaikas patį tėvą “išvarė iš namų”. 
Tik kelerius pirmuosius metus jis šiuo kū
riniu tesidžiaugė, nes organizacijoje susi
darė sąlygos dėl kurių jis iš jos pasitraukė. 
Maždaug nuo 1925-26 metų, iki išvykimo į 
JAV 1931 m., nors jis gyveno Kaune ir 
dirbo kariuomenės vyr. štabo švietimo ir 
spaudos skyriuje, jis liko šalia skautų 
organizacijos. Tai būtų lyg ir pavyzdys 
mūsų visuomeninkams sugebėti nemalo
numus pakelti ir vistiek dirbti pozityvų 
darbą, kaip ir šiuo atveju, net parašyti 
didelį veikalą.

Visa Jurgėlų šeima, 3 broliai, lietuviškai 
skautijai yra davę didelį įnašą. Kostas 
Jurgėla, filos. daktaras, istorikas, Ameri
kos Balso direktorius, daugelio veikalų 
autorius, prieš atvykdamas į JAV, dirbo 
liet, skautijai. Jis pirmas pradėjo leisti 
periodinį laikraštį “Skautas” ir dirbo su 
Kauno skautais. Kitas brolis Julius, dabar 
JAV med. gydytojas, būdamas Lietuvoje 
įsteigė ir vadovavo pirmajai jūrų skautų 
draugovei ir bendrai dirbo su skautais.

ŽVILGSNIS Į DABARTĮ

Lietuviškoji skautija išeivijoje gyvuoja 
jau 35-tus metus. Jos padėtis ir uždaviniai 
žymioje dalyje čia yra visai kiti, negu buvo 
neprikl. Lietuvoje. Dabar jos pagrindinis 
uždavinys yra išlaikyti jaunimą lietuvišku. 
Ano meto Lietuvoj toks klausimas visai
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neegzistavo. Tad ir motyvai, kurie tada 
sukeldavo nesutarimus, dabar nebeturi 
pagrindo. Praeities skautavimo pagrindi
niu nuopelnu laikyčiau tai, kad, atsidūrus 
išeivijoje, skautų organizacija buvo pajėgi 
iškart imtis vykdyti labai svarbią lietuvy
bės^ misiją, ypač kai ir sąlygos bent anglo
saksų kraštuose jai yra palankesnės, negu 
kitom lietuviškom organizacijom. Reikia 
tik pasidžiaugti, kad mūsų skautai išeivi
joje gražiai veikia. Naujai išaugę vadai, 
kurie patys būdami idealistai, skiria daug 
energijos ir laiko darbui su jaunimu. Garbė 
ir padėka jiems. Atrodo, kad ir įvairios 
visuomeninės grupės nebesiveržia į šios 
organizacijos “globojimą”, kaip buvo Lie
tuvoje, bet visi mūsų lietuvius skautus 
vieningai remia. Tai gražu, taip ir turėtų 
būti.

*) Rankraštis gautas 1975.IV.5

ATSARGIAI SU GINKLAIS!

fil. v.s. V. Statkus

Š.m. gegužės 31 d. dėl neatsargaus elge
sio su ginklu žuvo korporacijos Vytis Čika
gos skyriaus senjoras s. vytis Aleksas 
Jankūnas, sulaukęs vos 22 metų. Jis buvo 
vienintelis tėvų sūnus.

Tai buvo tragedija, beprasmė, nereika
linga jauno, puikaus vyro mirtis, kuriam 
prieš akis buvo gražus, vertingas gyve
nimas.

Ta tragedija buvo išvengiama.
Yra jaunų žmonių, ypač vyrų, kuriuos 

ginklai žavi, traukia, domina. Tai yra tas 
pat žavesys, kuris kitus traukia prie sli
džių, šachmatų, greitų automobilių ir daug 
ko kito.

Praeityje, dar Lietuvoje, ir pats ginklais 
žavėjausi, aktyviai dalyvavau šaudymo 
sporte. Žinau, kad senj. Jankūno tragedija
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kai kurių ginklo mėgėjų neatgrasins nuo 
ginklų, tad noriu tik priminti kai kuriuos 
faktus ir kai kurias pagrindines saugaus 
elgesio su ginklu taisykles, kurios kiekvie
nam ginklų mėgėjui turėtų tapti instinktu, 
turėtų įeiti į kraują.

Ginklas, koks jis bebūtų, yra mechaniz
mas, kuris neturi nei savo proto, nei valios. 
Jo veikimas pilnai priklauso nuo to, kieno 
rankose jis yra.

Ginklas nėra žaislas. Beveik visad, jo 
veikimo rezultatai yra galutiniai, t.y., mir
tis, kurios nebegali atitaisyti, nors ir kaž
kaip norėtumei, ar sužeidimas, kuris gali 
atnešti žmogui ilgiems metams sunkų 
skausmą ar invalidumą.

Televizijoje ar filmuose matomi epizodai 
su ginklais yra tik suvaidinta fikcija, kurią 
bandyti sekti ir pakartoti yra neatsargu ir 
neprotinga.

Išskyrus namų apsaugai, saugioje vie
toje laikomą ginklą, ginklai turi būti lai
komi neužtaisyti ir atskirai nuo šovinių.

KIEKVIENAS GINKLAS, JĮ PA
IMANT IŠ VIETOS, SKAITOMAS ESĄS 
UŽTAISYTAS IR SU JUO ELGIAMASI, 
KAIP SU TOKIU.

Net ir tuščio (neužtaisyto) ginklo vamz
dis niekad neatkreipiamas į žmogų - tik į 
viršų ar čia pat į žemę (jei lauke).

Jeigu paimamas į rankas automatinis 
pistoletas, laikant vamzdį nukreiptą į 
viršų, pirmiausia išimama apkaba (clip), po 
to atitraukiama spyna ir pasižiūrima, ar 
lizde (chamber) nėra likusio šovinio. Tik 
tada galima pradėti ginklą ardyti, valyti 
ir 1.1.

Niekad nežiūrėk į ginklą kaip į priemonę 
“pasirodyti”. Tai būtų vaikiškumas, o 
ginklas yra subrendusio žmogaus įrankis!

Iš viso, ginklų mėgėjai turėtų įstoti į 
gerą šaudymo klubą, kur nariai apmokomi 
saugaus elgesio su ginklais ir pratimų bei 
rungtynių metu įpranta su ginklais tinka- 

, mai saugiai elgtis - nes vieni kitus prižiūri!
Nežinau, kiek ginklo mėgėjų yra mūsų 

narių tarpe, tačiau, jei šie įspėjimai padės 
išvengti bent vienos nereikalingos trage
dijos ar širdgėlos, jie bus atlikę savė pa
skirtį ir bus verti savo vietos spaudoje.
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RESTAURACIJA LIETUVOJE

Saulė Mažeikaitė*

Vilnius daugelį amžių buvo svarbiausias 
politinio, ekonominio ir kultūrinio Lietuvos 
gyvenimo centras. Užtat neatsitiktinai 
jame randasi žymiai daugiau architektūros 
paminklų, negu bet kuriame kitame Lietu
vos mieste. 1919 metais prasidėjo kultūros 
paminklų apsauga Lietuvoje, kada vyriau
sybė priėmė pirmą valstybinį dokumentą 
apie kultūros paminklų apsaugą. Lietuvos 
vyriausybė dar priėmė įstatymus apie kul- 

-tūros paminklų apsaugą 1940 metais ir 
1967 metais.

Aktyvus konservavimas ir restauravi
mas prasidėjo dvidešimto amžiaus pra
džioje, bet iki 1950 metų, kada buvo įkurta 
Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė, 
darbas pamažu vyko. Dabar ta organiza
cija intensyviai atlieka tyrinėjimo ir pro
jektavimo darbus ir vykdo architektūros 
konservavimą, restauravimą.

Rekonstruojant senamiesčius, viena iš 
pagrindinių problemų yra, kaip išsaugoti 
jų charakterį, kuris yra susiformavęs isto
rijos bėgyje. Atsižvelgiant į tai, yra labai 
svarbu ne tik atydžiai pritaikyti šiandieni
niams reikalams pavienius architektūros 
paminklus, bet ir juos suderinti su ištisais 
charakteringais gyvenimo rajonais. Vil
niaus senamiesčio rekonstruotojai šį tikslą 
sėkmingai atsiekia. Vilniaus senamiestis 
formavosi veikiamas įvairių socialinių, 
ekonominių, estetinių, ir kitų įtakų per 
daugelį metų. Todėl jame dabar pastebi
mas chaotiškumas ir vis ima ryškėti įvai
rūs trūkumai. Rekonstrukcijos darbuotojai 
turi gerai įžvelgti šiuos trūkumus ir ban
dyti pritaikyti Lietuvos architektūros pa
minklus dabartiniam išsilaikymui. Yra ne
įmanoma aprašyti viso darbo, kuris yra at
liktas Lietuvoje, bet iš sekančių pavyzdi
nių rekonstrukcijos darbų galima bus 
geriau suprasti Vilniaus senų pastatų išlai
kymo pastangas.

Vilniaus Katedra (dabartinė Paveikslų 
Galerija) buvo daug kartų perstatinėjama 
ir rekonstruojama. Joje atsispindi Vilniaus 
architektūros istorija. Katedra palaipsniui 
augo ir keitė savo stilių ir tik 18-to amžiaus 
gale įgijo dabartinę išvaizdą. Viena jos 
perstatinėjimo priežasčių buvo gaisrai, 
kurie dažnai Vilnių naikino. Katedros su
deginimas istorijoje minimas bent penkis 
kartus nuo 1399 iki 1747 m. Kita priežastis 
perstatymams yra netikusios geologinės 
sąlygos. Katedra buvo pastatyta dumble ir 
pelkėje. Be to, Katedros pamatus plovė 
požeminės vandens tėkmės.

Ankstyvesniųjų Katedros perstatinė- 
jimų ir rekonstrukcijų metu buvo nepa
kankamai atsižvelgiama į pamatų stovį. 
Dėl pamatų gedimo atsiradus sienose ply
šiams, sutrūkinėjusias pastato dalis mūry
davo iš naujo ir stengdavosi apsaugoti 
pastato pamatus nuo vandens.

1930 metais buvo minimos Kunigaikščio 
Vytauto 500-sios mirties metinės, ir ta 
proga imta ieškoti katedros požemiuose jo 
palaikų. Tada buvo pirmą kartą susirū
pinta Katedros pamatų sutvirtinimu. Pa
vojus padidėjo po Neries potvynio 1931 
metais, kurio metu Katedros rūsiai buvo 
užlieti. Tais pačiais metais buvo įsteigtas 
Vilniaus Katedros gelbėjimo komitetas. Ši 
organizacija turėjo sudaryti tyrimo darbų 
programą, juos vykdyti ir atlikti visus 
Katedros remonto ir konservavimo dar
bus. Nuo 1932 iki 1937 metų buvo atlikti 
dideli pamatų tvirtinimo darbai. Bet už 
25-ių metų sienose atsirado vėl nauji ply
šiai ir 1967 metais vėl turėjo būti vykdomi 
Katedros pamatų tyrinėjimai. Naujų 
statybinių-geologinių ir vandens srovių 
įtakų tyrimų pasėkoje Katedros išlaikymo 
darbai yra ir dabar tęsiami.

Šv. Jono bažnyčia, viena didžiausių ir 
turtingiausių Vilniuje, yra vienas iš dau-
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Gorkio gatvėje, ypač jo pirmas aukštas 
prie gatvės, nors ir labai pažeistas re
konstrukcijų, yra ne tik Gotikinis, bet tu
rėjęs ir gotikinę rekonstrukciją. Nežiūrint 
daugybės perdirbinėjimų, tyrinėjimai re
konstrukcijos metu , atstatė pirmykščio 
namo planą. Iki dabar išliko tik apatinė jo 
dalis. Baroko rekonstrukcijų metu jis buvo 
stipriai perdirbtas. Pirmosios renasanso 
laikotarpio rekonstrukcijos metu namas 
buvo iš dalies perstatytas. Gatvės fasado 
sienos viršutinė dalis buvo permūryta dar 
gotikinės statybos laikotarpiu. Spren
džiant iš statybinių medžiagų, rekonstruk
cija galėjo būti padaryta maždaug tuo pat 
metu, kai buvo statomas namas kieme. Ši 
dalis, išlikusi iki dabar, buvo buvusio vėly- 
vesnio gotikinio trečiojo aukšto fragmen
tas. Renasanso statybos laikotarpiu nagri
nėjami pastatai buvo perdirbinėjami du 
kartus. Jie ypač pasikeitė po pirmosios re- 

aukštai, kita tvarka išdėstyti langai ir 
fasadai, buvo smarkiai papuošti. Pastatų 
išvaizda vėl pasikeitė po barokinių re
konstrukcijų, kurių manoma, buvo trys. 
Svarbiausia įtaka buvo išlyginimas senųjų 
dekoratyvinių elementų - frizai, nišos, 
piliastrai ir t.t. 1821-1825 metų rekonstruk
cija palietė tik gatvės fasadą - naujojo sti
liaus įtakoje. Remiantis istorinių ir archi
tektūrinių tyrimų išvadomis, buvo paruoš
tas šių namų restauravimo projektas ir 
darbai buvo pradėti 1970 metais.

Iš minėtų kelių pavyzdžių galima matyti, 
kad restauravimo darbas ir tyrinėjimai 
daug išaiškina apie Lietuvos praeitį ir pa
deda architektūros paminklus išlaikyti 
ateinančiom kartom.

*) ASD Toronto skyriaus kandidatės 
tema, skaityta 1974.VIII.19.

konstrukcijos: buvo permūryti viršutiniai

VI Tautinės Stovyklos Rengimo Komi
tetas. Sėdi iš k. į d.: v.s. D. Čižauskienė, ps. 
H. Antanaitis K-to Pirmininkas, s. V. Sta
siūnas, s. J. Žitkevičienė, S. Eimutis. 
Stovi iš k. į d.: ps. S. Žemkalnienė, ps. X. 
Pocius, s.v. v.skl. N. Ramanauskas, ps R 
Statkuvienė, j.s. V. Vaitkus.

LIETUVOS 
nacionaline 
M MAŽVYDO
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ZITOS SODEIKIENĖS 
DARBŲ PARODA

Akrilika “Visatos Buitis” - dail. fil. -Zita 
Sodeikienė.

Foto. J. Prapuolenis

FIL. DAIL. ZITOS SODEIKIENĖS darbų paroda vyko š.m. sausio 16-25 
dienomis Čiurlionio Galerijoje. Ją surengė Akademinio Skautų Sąjūdžio Čika
gos skyrius.

Parodą atidarė ASS Čikagos skyriaus pirmininkas fil. Vytautas Germanas. 
Apie dailininkę ir jos kūrybą kalbėjo kompozitorius Darius Lapinskas.

Fil. Zitos Sodeikienės parodą labai gerai spaudoje įvertino meno kritikai, o 
virš 500 asmenų apsilankymas parodoje rodo visuomenės gyvą susidomėjimą 
jos kūryba.

k.
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Akrilika “Erdvės Vaizdas II” - dail. fil. 
Zita Sodeikienė.

Foto. J. Prapuolenis

Kompoz. D. Lapinskas, fil. dail. Zita 
Sodeikienė ir dail. Jonas Kelečius parodos 
atidaryme.

Foto. A. Korzono
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AMERIKOS DAUGIAVEIDĖ MUZIKA

Vilija Kerelytė*

Muzika, kaip ir visos meno šakos, yra 
gyvenamojo laikotarpio ir aplinkos išdava. 
Todėl gal ir galima sakyti, kad pirmasis 
žmogus buvo amžių tėkmėje sukurtos 
muzikos pradininkas. Laiko bėgyje kūrėsi 
šeimos, iš šeimų - gentys, iš genčių - tautos, 
iš tautų - valstybės. Nebūtų tikslu sakyti, 
kad žmogus sukūrė muziką. Tikriau, jis 
buvo tik laidininkas - interpretatorius, 
kuris gamtoje girdimus garsus pamėg
džiodavo, bandė juos kartoti ieškodamas 
tam tinkamų priemonių. Niekas negali pa
sakyti, kada muzika buvo pradėta, nes 
niekas nežino, kada buvo Visatos pradžia. 
Savaime suprantama, kad urvinis žmogus 
kitaip muziką suprato ir ją perduodavo, 
negu šių laikų civilizuoto pasaulio robotas.

Leiskite man ribotis Amerikos muzikos 
paveikslo mozaika. Mozaika - dėlto, kad, 
kaip bažnytinis vitražas yra įdomus savo 
spalvomis ir formomis, taip ir Amerikos 
žemyno gyventojai skiriasi savo spalva, 
tikyba, charakteriu, kalba, nuotaikomis ir 
pažiūromis į gyvenimą. Mes žinome, kad 
Amerikoje vyrauja keturios rasės: baltoji, 
juodoji, geltonoji ir benykstanti raudonoji. 
Rasiniu atžvilgiu muziką klasifikuoti yra 
labai lengva: šiek tiek muzikiniai išprususi 
ausis tuojau supras indėniško šokio taktą, 
juodžių klaikios maldos šauksmą, kiniečių 
ir japonų devynbalsius varpelius, valsą, 
kuris buvo parašytas Štrauso - baltaodžio. 
Baltoje rasėje yra gausiausia muzikinių 
atspalvių, nes Amerikos žemyne susispie- 
tusios rasės suteikia muzikai ir daugiavei- 
diškumą.

Prieš pora šimtmečių į Ameriką pradėjo 
keliauti pirmieji kolonistai. Su savim jie 
atsigabeno ne tik savo mantą, bet ir savo 
dainą - muziką. Jie rado karingai nusitei
kusius šio krašto šeimininkus - plunksnuo
tus indėnus, kurie, būgnais mušdami, va
dovaujami vyresniojo Baltojo Erelio, prašė 
savo dievų išsigelbėjimo nuo baltosios 

rasės. Suskambo Amerikos miškai nuo 
indėniškų būgnų ir airiškų pypmaišių 
(bagpipes). Praėjus metams, kitiems, 
Ameriką pasiekė ispaniška gitara, o jos 
įkandin, plunksnomis dabytos prancūziš
kos skrybėlės. Taip, pamažu, kūrėsi Ame
rikos visuomenė: pirmiausiai mažuose 
nameliuose, paskiau kaimuose su užeigo
mis ir tvarkos palaikytojų būstinėmis. 
Tose apystovose pirmą kartą išgirdome 
bandžio (banjo). Suskambus muzikos 
instrumentui apie jį spiesdavosi žmonės. 
Vienas ką nors dainavo, kitas ką nors švil
pė, o trečias, ketvirtas tiktai taktą mušė. 
Grakščios tų laikų ispaniukės pasirody
davo su savo tamburinais (žvangbūgne- 
liais), sukdamosios ratu. 0 prancūziško 
tipo moterėlė prasižiodavo pragertu balse
liu. Čia mes randame senosios Amerikos 
kaimo gyvenimo vaizdą, kuriame išsivystė 
amerikoniška liaudies muzika. Liaudies 
muzika apibūdina žmogaus gyvenimą. Ji 
yra sena ir nebuvo užrašoma ar spausdi
nama. Kartos viena kitai perduodavo jos 
melodiją ir žodžius. Kiekvienos tautos 
kalba ir papročiai ryškėja šioje muzikoje. 
Amerikos liaudies muzika yra daugiausiai 
kalbamoji (narrative).

Vieno luomo žmonės Amerikoje neilgai 
buvo. Vieni smarkiai praturtėjo ir pradėjo 
skirtis nuo vargingesnių žmonių. Jie pra
dėjo prekiauti ne tik daiktais, bet ir žmo
nėmis, pirkdami sau vergus - juodosios 
rasės žmones. Tuomet prasidėjo kitas 
gerai žinomas muzikinis žanras, vadinamas 
kalipsu (calypso). Yra įdomu pasekti, kaip 
kalipso muzika vystėsi. Vergai buvo visa
pusiški belaisviai, be teisės į savo gyve
nimą ir gyvybę. Vergas - daiktas. Vienin
telis džiaugsmas, kurį jie turėjo buvo 
daina. Darbo metu vergų tarpusavis 
bendravimas - pokalbis buvo įmanomas tik 
per dainą. Taip atsirado melodingas pasi
kalbėjimas vergų tarpe. Dainuodami jie iš-
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reikšdavo savo mintis - perduodami žinias, 
tarpusavio pletkus, ar ir neapykantą pri
žiūrėtojams, šeimininkui. Šiuo atveju, 
muzika buvo taikoma prie žodžių. Kitaip 
tariant, vergas, norėdamas kalbėti, iš
reikšdavo savo mintį melodingai. Gal būt 
ta melodija niekad nebesikartodavo, bet 
gal ji kur nors ir prigydavo. žodžiai buvo 
kuriami susidarius reikalui - tai yra, 
ekspromtu. Vergai nesikalbėjo vien tik 
tarpusavyje - jie kalbėdavosi ir su savo 
Kūrėju. Iš čia gimė religinio pobūdžio dva
sinės dainos (spirituals). Jie prašė savo 
Dievo suteikti jiems dvasinės stiprybės, 
protinio nepalūžimo; jie prašė Dievo išgel
bėti juos nuo baltosios rankos,.kuri juos 
laikė prirakinusi tvirta grandine; jie meldė 
šviesesnės ateities, kad ji būtų kupina 
džiaugsmo, kad laisvės rytas greitai pate
kėtų. Dvasinio pobūdžio daina tebėra iš
likusi iki šių dienų. Ji be abejo, neliko tam
siuose darbininkų užplūstuose laukuose, 
bet dabar skamba juodųjų Dievo garbini
mo namuose. Jeigu juodoji rasė negalėjo 
pasididžiuoti savo kilme ar gyvenamu 
lygiu, tai ji kalbėjo bent daina. Labai daug 
juodžių prisidėjo prie džiazo (jazz) sukū
rimo. Naujasis Orleanas yra laikomas 
džiazo lopšiu. Jau prieš JAV pilietinį karą 
buvo girdimi sąskambiai, kurie vėliau buvo 
priskirti džiazo grupei. Šios muzikos kara- * 
Kurni yra laikomas neseniai miręs Luisas 
Armstrongas.

Kai Amerikos miestai pradėjo augti, jų 
gyventojais tapo iš anksčiau į šį kraštą at
vykusių žmonių dalis iš kitų pasaulio 
kraštų. Vieni iš tų ateivių keliavo į Ameri
ką, kaip į naujų galimybių kraštą ieško
dami sau darbo ir geresnio pragyvenimo. 
Kiti - bėgdami nuo persekiojimų, įstatymų 
grėsmės ar tarnavimo kariuomenėje. Visi 
tie žmonės, aišku, atsigabeno su savim 
savo dainą ir savo muzikos supratimą. 
Žinoma, imigrantai buvo įvairiausių tauty
bių. Tokiu būdu Amerikoje kūrėsi ir tauti
nės muzikos centrai. Jie daugiausiai'kūrėsi 
prie religinių - tautinių centrų - parapijų. 
Šiuo būdu iš paprastos kaimiškos muzikos 
kilo įvairių tautų kalbomis rašytų dainų 

dainavimas, nes laikui bėgant į Ameriką 
vis atvažiuodavo daugiau išsilavinusių 
žmonių. Ypatingai didelis įvairių tautų 
antplūdis Ameriką pasiekė po Antrojo 
pasaulinio karo. Daugelis senosios Europos 
inteligentijos, pasiekę Ameriką, sustiprino 
jau esančius tautinius centrus. Muzikos 
lygis tuo būdu pakilo, nes nebuvo riboja
mas! vien liaudies motyvais, bet pradėta 
ieškoti ir kitokių kelių. Tautų kultūrų 
mišinys Ameriką muzikiniu atžvilgiu labai 
praturtino. Amerikoje kiekvienas gali 
pasirinkti muziką pagal savo supratimą, 
išsilavinimą, kalbą ir nuotaiką.

Dar viena įtaka yra labai ryški Amerikos 
muzikoje - tai - jaunimo muzika. Ji yra 
ekspresionistinė, naujoviška ir visai nepri
imtina senojo išsilavinimo žmonėms. Koks 

i yra šios muzikos lygis, spręsti dar negali
me, nes tai yra ateities vertintojų reikalas.

NAUDOTI ŠALTINIAI:

Grant, D. J., A HISTORY OF 
WESTERN MUSIC, Holton, 1960.

Howard, J. F., Bellaws, G. K., A SHORT 
HISTORY OF MUSIC IN AMERICA, 
Crawell, 1957.

Keepnews, 0., Grauer, W., A PICTO
RIAL HISTORY OF JAZZ: PEOPLE 
AND PLACES FROM NEW ORLEANS 
TO MODERN JAZZ, Crown, 1955.

WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA, vol. 
C, J, L, M, S, Field Enterprises Educa
tional Corporation, 1962.

*) ASD Čikagos kandidatės tema, skai
tyta 1974.VI.7.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

SAIGūNAS. Paaugliams tinkamų kny
gų yra labai nedaug. Ką tik pasirodęs 
Vlado Vijeikio romanas “SAIGūNAS” yra 
todėl nelaukta, bet labai sveikintina do
vana. Knygelė iš karto išpildo bent kelis 
tėvų ir auklėtojų pageidavimus: ji yra 
pilna veiksmo, nuotykių ir tuo paranki 
12-16 metų jaunuoliams, ypač berniukams; 
jos kalba yra sklandi ir paprasta, bet ne 
tiek kasdieniška, kad nebūtų progos žo
dyną (su tėvų pagalba) praplėsti; ji aprašo 
Lietuvos didybės - Gedimino laikotarpį, 
vaizdžiai papildydama lituanistines pamo
kas; ir ji yra švelniai didaktiška tėvo- 
sūnaus ir galiūno-pavaldinio santykiuose, 
kas taip pat gali duoti progą svarstymams 
šeimoje. Labai vykęs šių elementų supyni- 
mas, romano siužeto paprastumas ir ne
įmantrus stilius daro knygelę patrauklią ir 
rekomenduoja ją naudojimui lituanistinėse 
mokyklose o gal ir paauglių rateliuose - 
sueigose.

Giliau įžvelgus, “Saigūnas” savo stiliumi 
ir sąranga panašėja į sutrumpintą V. Pie
tario “Algimantą”, kuriam jis tarnautų 
kaip įvadas į lietuviškus istorinius skaiti
nius, iki jaunuolis bus pakankamai įgudęs 
sekti tokius grožinės ir kalbinės literatūros 
kūrinius, kaip V. Krėvės “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimus”. Taigi, ir šia 
prasme “Saigūnas” atlieka naudingą ir 
reikalingą paskirtį.

Autorius šį romaną sukūrė dar prieš 
1966 metus. Jame jis vykusiai įpina Vil
niaus įkūrimo legendą (15-17 psl.) ir veda 
skaitytoją ne tik senojo Vilniaus gatvėmis, 
bet su nuotykiais, vaizduojančiais ano 
meto valstybės sąlygas, į neįvardintą pilį, į 
Verkius, kurių ir Lizdeikos vardo kildini- 
mai paminimi (74 psl.), į Trakus, kur ir 
kūlgrindos sąvoka yra paaiškinama 
(77 psl.), į Kulmą iki pat Hanzos miesto 
Liubeko ir atgal į mūšį prie Veliuonos.

Kritiškai žvelgiant, “Saigūnui” mažai ką 
galima prikišti. Gal sunkiausia vieta ir 
didžiausia kliūtis jaunam skaitytojui yra 

knygos pradžioje: “Tos prakirtos, kuri 
vingiavo pagiriu, tiesą sakant, nebuvo 
galima pavadinti keliu”. Šis, pirmas saki
nys beveik atbaidė ir šį apžvalgininką. 
Todėl praverstų knygą pradėti suaugu
siam padedant, iki jaunuolis bus sudomin
tas jau devintame puslapyje prasidedančio 
veiksmo aprašymais. Akis taip pat kiek 
užkliuvo už kelių žodelyčių, be kurių gali
ma buvo apsieiti: gestas (32 psl.) maloniau 
skambėtų mostu, muskulas (42 psl.) - 
raumuo, čyptelėdavo (80 psl.) ir cypintis 
(130 psl.). O sakiniai, “Šis raštas reikėjo 
budriai saugoti nuo kryžiuočių” (71 psl.), 
“Tostams nebuvo pabaigos” (123 psl.), 
“Atsivežė taranus, kuriais pilis griauna” 
(153 psl.), “Ir buvo imta organizuoti būriai 
puolančiųjų” (154 psl.) galėjo būti apdai
riau išreikšti. Yra pora vaizdžių išsireiš
kimų, kuriuos tėvai turėtų pasiruošti pa
aiškinti: “Veidą nutvėškė piktas raudonis” 
(9 psl.), “Piktas, kaip rudeninė musė” 
(13 psl.).

Leidinys yra iliustruotas veikėjų pa
veikslais ir kelių įvykių piešinukais. Veiks
mo, o ne asmenų vaizdai būtų labiau išryš
kinę veikėjus ir labiau patrauktų skaity
toją ieškoti iliustracijų aprašymo. Iliustra
cijose buvo taip pat galima išvengti mono
tonijos (plg. kanklininką 16 psl. ir Gloco 
Rasterhausiškio 123 psl. bruožus).

Šios smulkios pastabos knygos nenuver
tina. Ji yra viena iš geriausių svetur išleis
tų romanų vidurinių mokyklų amžiaus jau
nimui ir turėtų būti kiekvienos šeimos 
bibliotekoje.

VLADAS VIJEIKIS, “SAIGŪNO” au
torius, spaudoje nėra naujokas. 1940 m. 
baigęs Kauno Meno mokyklą, dirbo kaip 
gimnazijos mokytojas, teatro dekorato
rius, spaudos bendradarbis. Lietuvą aplei
dęs, dar studijavo pritaikomąjį (dekora
tyvinį) meną Paryžiuje, iš kurio emigravo į 
Braziliją (1947 ten įsteigė ir redagavo sa
vaitraštį “Mūsų Lietuva”), o po to, 1948 m. 
atkeliavo į JAV.
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Čikagoje V. Vijeikis pasižymėjo kaip 
dekoratorius, “Margučio” radio programų 
vedėjas (1948-1950), sumanus pobūvių 
vedėjas, artimas a.a. A. Olio talkininkas.
1951 m. jis tapo spaustuvininku, “Tėviškė
lės” leidyklos steigėjas (išleido 11 knygų), 
to paties vardo žurnalo vaikams redakto
rius (1951-1955) ir daugelio kitų kūrinių 
autorius, iliustratorius, kalėdinių sveiki
nimų kūrėjas. Šio laikotarpio bėgyje,
1952 m., V. Vijeikis rašė ir tęsiniais “Tė
viškėlėje” spausdino dabar pasirodžiusį 
romaną SAIGŪNAS.

Skautų Sąjungoje V. Vijeikis žingsnius 
pradėjo būdamas vienuolikos metų (1930). 
1959-1960 m. jis buvo JAV Vidurio rajono 
vadas, 1961-1963 m. - vilkiukų skyriaus 
vedėjas (paruošė ir išleido specialybių pro
gramas ir ženklus, patyrimų laipsnių pažy
mėjimus, “Vilkiuko žinyną”, spalvinimo 
knygelę “Kas gražiau”, dainorėlį “Padai
nuokime dainelę”), 1966-1968 m. Brolijos 
Vyriausias skautininkas (išr. 88 iš 130 
balsų), 1973-1975 m. LSS Tarybos ir Pir- 
mijos narys (išr. 122 iš 385 balsų) ir 
1976-1978 m. LSS Tarybos narys (išr. 133 
iš 322 balsų). “Skautų Aidą” perkėlus į 
Čikagą 1970 m., V. Vijeikis tapo jo techniš
ku redaktorium, o nuo 1972 m. spausdina ir 
“Mūsų Vytį”.

“SAIGŪNAS”. Istorinis romanas. Pa
rašė, iliustravo, surinko, spaudė Vladas 
Vijeikis. 5.3 x 8.4 colių, minkštais virše
liais, 156 psl. Išleido “Tėviškėlė” Čikagoje 
1976 m. Kaina $3.00.

L.G.

LSS 1975 M. SUVAŽIAVIMO BIULE
TENIAI: Nr. 0 - 8 psl. su 2 blankais, be 
datos, bet gautas 1975.VIII.2, Nr. 1 - 
12 psl., 1975.IX.30, Nr. 2 - 36 psl., 
1975.X.15, Nr. 3 - 37 psl., 1975.X.31, Nr. 4 - 
32 psl., 1976.1.22, Nr. 5 - 4 psl., 1976.III.2. 
Nenumeruotas biul. išleistas LSS Tarybos, 
o numeruoti yra pasirašyti suvažiavimo 
prezidiumo v.s. A. Bobelio. Visi puslapiai 
yra pusiau sumažinti (4 x 5Vz colių), ofseto 
spauda. Tiražas nėra nurodytas, bet spė
jamai iš suvažiavimo dalyvių skaičiaus, 
siekė apie 600.

Trimečio Lietuvių Skautų Sąjungos 
suvažiavimo biuleteniai jo dalyviams - 
balsuotojams yra vienintelis išsamus Są
jungos vadovų vardynas (skelbiami daly
vių ir pareigoms kandidatuojančių prista
tymai su jų adresais). Šalia formalių suva
žiavimo eigos protokolų ir pranešimų biu
leteniuose telpa įvairuojančio išsamumo 
Brolijos ir Seserijos ir kt. organų vadovų 
darbų apžvalgos (Brolija rodo 1975 m. 
turėjusi 1475 narius 25 vietovėse, Kanados 
rajonas - 1973 m. - 592, o 1975 m. - 580 
narius). Juose taip pat randamos kai kurių 
vienetų ir organų lėšų atskaitos ir Kontro
lės komisijos 1975 m. atliktų revizijų san
traukos, tačiau niekur nėra parodyta, kiek 
ir kuriose vietovėse VISOJE Sąjungoje 
buvo vienetų ir narių, kokia buvo visos Są
jungos lėšų apyvarta ir visas jos turtas. 
Biuleteniuose taip pat telpa vadovų at
siųsti pareiškimai ir pasiūlymai ir iš jų for
muluotų klausimų balsavimo daviniai.

Paskutinis biuletenis (nr. 5) skelbia nau
jos LSS Tarybos pirmininkės išrinkimą 
(v.s. L. Milukienė) ir papildomus praneši
mus. Šiame biuletenyje tačiau trūksta 
paties suvažiavimo prezidiumo darbo, pa
jamų, išlaidų atskaitos.

L.G.

AD MELIOREM! Nr. 76-1, vasario mėn. 
ASS Vadijos biuletenis nariams. 8V2 x 11 
colių, 12 psl. su 8 psl. ASD ir FSS regulia- 
minų priedu. /Rašoma mašinėle, ofseto 
spauda. Tiražas 500 egz. Redaktorius L 
Kairytė.

Tai seniai lauktas (1975 m. pasirodė tik 
vienas nr.) bendraraštis, kuriame telpa 
1974-1975 m. ASS Vadijos pirmininko atsi
sveikinimas, ASS Dvasios vadovo (pasi
rašo “Dvasios Vadas”) sveikinimas, prane
šimai apie 1976-1978 m. vadovų išrinkimą, 
1975 m. ASS stovyklą (joje leisto laikraš
tėlio “Palangos Juzė”, deja, nematėme) ir 
jos nutarimus, ASD, Korp! “VYTIS”, FSS, 
VJF, “MŪSŲ VYČIO”, ASL pranešimai, 
kronika (“Mūsų tarpe”) ir “Ad meliorem!” 
redaktorės atsisveikinimas.

Bendraraštis yra gausus informacijomis 
ir rodo, kad visi ASS organai yra gyvi.
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Jame, tačiau pasigendama: tęstinumo, t.y. 
pareigas priimančio ASS Vadijos pirmi
ninko pasisakymo, stipresnio atspindžio 
apie skyrių gyvenimą, 1974-1975 m. ASS 
Vadijos ir organų darbo, narių skaičių ir 
lėšų atskaitomybių, taip pat paaiškinimo- 
paminėjimo, kodėl 1975 m. LSS Suvažia
vimo biuleteniuose nebuvo patalpintas 
1973-1975 m. ASS Vadijos pranešimas. Šio 
biuletenio data rodo, kad LSS suvažiavimo 
baigmės vėlavimas turėjo nemalonią trijų 
mėnesių darbo stabdymo įtaką ir Akade
miniame Skautų Sąjūdyje.

L.G.

MUS MINI
“MŪSŲ SKAUTUOS” 37 nr. (“Naujie

nos”, 1975.X.15) apžvelgia “MŪSŲ VY
ČIO” 75-1 ir ypač pasisakymus LSS reika
lais: “gera, kad jautrieji Sąjunginiai rū
pesčiai gvildenami... o būtų gera, kad įpa
reigotų pirmuosius - vadovybę: paskaityti, 
pagalvoti ir, gal pareikšti vienokią ar kito
kią nuomonę... Pareiga būtų ir visiems, 
besirūpinantiems lietuviška bei mūsų Są
jungos gerove, įsijungti į aktyvesnį nuo
monių pasidalinimą”.

K. Petrokaitis “Naujienose” 1975.XII.16 
rašo savo įspūdžius: “MŪSŲ VYTIS” nėra 
greitai senstantis... straipsnių dauguma 
yra atspausdinti to žurnalo šių metų 1 nr. 
Jie buvo, yra ir ilgai bus aktualūs”.

...Mane sužavėjo Kanados lietuvaitės 
Rasos Lukoševičiūtės labai atviras, nuo
širdus ir aktualus straipsnis... Žurnale at
spausdintas pašnekesys apie studijas Vil
niuje su keturiais kursantais (ne visi buvo 
kursantai, - red.) yra tuo įdomus, kad ke
lionių bei studijų klausimai nesprendžiami 
iki šiol įprastu tiltų su sovietais statytojų 
ar bendradarbiautojų bei graždankinių 
knygų karabelninkų agitaciniu stiliumi, bet 
akademiniais, nors kartais naivokais, pa
reiškimais”.

“SKAUTŲ AIDO” 1976 m. kovo laidoje 
“MŪSŲ VYTIS” ir “SĄJŪDIS” sulaukė 
daug dėmesio: iš pačios redaktorės, skai
tytojų laiškuose, leidinių apžvalgoje 
(minint “MV” 1974 m. jubiliejinį numerį) ir 
platokais dviejų ASS įvykių aprašymais 
(fil. E. Juciūtės ir fil. D. Kezienės įverti
nimu Čikagoje).

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 1976 
m. sausio 6, 14, 21 ir 28 keturiais tęsiniais 
ištisai perspausdino 1972 m. “MŪSŲ 
VYTYJE” tilpusią temą “GERO LIETU
VIO SĄVOKOS BEIEŠKANT”. Nors 
originali laida nebuvo skaitytojų komen
tuota, jos perspausdinimas sulaukė labai 
palankių atsiliepimų: “L. Grinius sugeba 
vartoti mąstymo dimensijas spalvingesnes 
ir turtingesnes, negu eilinio elito atstovai. 
Perskaičius patiko”. (K. Baltrukonis, 
Čikaga, laiškas “Nepr. Liet.” 1976.II.4). 
“Tik sveikinimai ir padėka už tikrai puikų, 
dalykišką, iškalbų ir kartu paprastą 
straipsnį apie gerąjį lietuvį. Miela buvo 
matyti jį perspausdintą “Nepi įklausomoje 
Lietuvoje”. Sėkmės ir tolimesnio skautiško 
budrumo”. (Fil. A. Astašaitis, Detroitas, 
laiškas).

LAIŠKAI

FIL. G. PLAČAS rašo: 100°/o sutinku, 
kad per daug ilgai nepasirodė medžiaga, 
kuri padėtų LSS vadovams prasmingai 
vykdyti pareigas jaunųjų skautų lavinime. 
Jei “MŪSŲ VYTIS” vėl leistų priedą, pa
našų į “BUDŽIU” ar “SKAUTYBŲ”, aš 
mielai prisidėčiau prie tokio darbo”.

“LITUANICOS” tuntas šios srities ne
apleido. 1973-1975 metais išleidome mano 
vestų tunto skiltininkų kursų vadovėlį 
(apie 300 psl.), 1975 m. planuojame išleisti 
kelis trumpesnius vadovėlius tunto vadovų 
lavinimo skyriaus vardu”.
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DĖL “RINKIMINIŲ AIDŲ” 
MV 75 NR. 3/4:

Perskaitę Jūsų rašytą straipsnį, “Rinki
miniai aidai” psl. 112 “Mūsų Vytis” 1975 m. 
Nr. 3/4, jame radome faktų, kurie prasi
lenkia su teisybe. Būtent:

1. “Propaganda už ir prieš renkamus 
kandidatus buvo pradėta pačios pareigas 
baigiančios Vyriausios Skautininkės”. V.s. 
L. Milukienė nei pradėjo nei varė propa
gandą PRIEŠ ar UŽ vieną ar kitą kandi
datę. Jos, bei kitų pavienių Seserijos Vadi- 
jos narių siuntinėti lapeliai tik SUPAŽIN
DINO visus su kandidatėmis, kurias jinai 
pristatė rinkimų komisijai. Šių lapelių pa
skirtis ir paaiškinimas kodėl kitos kandi
datės nebuvo tokioje pačioje formoje pri
statytos, buvo atspausdinta LSS 1975 m. 
Suvažiavimo Biuletenyje Nr. 2.

“...Seserijos lėšomis leidžiamoje spau
doje “PATEPT” savo parinktą. ... Abejo
jame, tačiau “Vyriausios Skautininkės (ar 
bet kurio kito pareigūno) teise naudoti 
organizacijos lėšas agitacijai”.

V.s. L. Milukienės bei kitų Seserijos Va- 
dijos narių siuntinėti lapeliai buvo NE 
SESERIJOS lėšomis spausdinti bei siunti
nėti, bet grynai ASMENINĖMIS lėšomis, 
kurias sudėjo pati Vyriausia Skautininke ir 
šio laiško autorės. Šis faktas buvo paskelb
tas ps. fil. Ritos Penčylienės, LSSS 1975 m. 
Suvažiavimo Biuletenyje Nr. 3, skyriuje 
“Dėl siuntinėjamų atsišaukimų Suvažia
vimo dalyviams”. Taigi, šitas užmetimas 
netik prasilenkia su teisybe, bet taip pat 
įžeidžia pačią Vyriausią Skautininkę ir jos 
poziciją.

3. Dėl bendros tvarkos: Esame tikros, 
kad brolis Liūtas yra susipažinęs su LSS 
rinktu organu, Kontrolės Komisija. Iki 
dabar, jinai savo darbą atlikdavo gerai, be 
priekaištų ir tuomi įsigijo pasitikėjimą visų 
LS Sąjungos narių. Seserijos iždas yra ir 
buvo tikrinamas Kontrolės Komisijos ir 
buvo rastas tiek savo tvarkingumu tiek 
pateisinamomis išlaidomis bei jų doku

mentais be priekaištų. Manome, kad nei 
Brolijos nei Akademinio Sąjūdžio nariai 
neturi teisės patarinėti, tikrinti ar kriti
kuoti Seserijos vidinių finansų reikalus, 
nes tą atsakomybę turi legaliai visų LSS 
narių išrinkta Kontrolės Komisija.

Kadangi, šie netikslūs užmetimai buvo 
atspausdinti Jūsų redaguojamame oficia
liame Akademinio Sąjūdžio leidžiamame 
žurnale, “Mūsų Vytis”, reikalaujame, kad 
tie užmetimai būtų atšaukti sekančiame šio 
žurnalo numeryje, bei užgauti asmenys 
atsiprašyti. Su apgailestavimu pastebė
jome, kad užmetimai netik nebuvo patik
rinti ar jie teisūs, bet redaktorius, atrodo, 
neperskaitė iki galo tų LSSS biuletenių, 
kuriuos jis spaudoje kritikavo.

Spaudos etika reikalauja, kad spausdi
nami faktai būtų tikri, ne iškraipyti, pa
tikrinti. Redaktoriaus pareiga informuoti 
savo skaitytojus teisingomis žiniomis.

1976.IV.23
Budime!

j.ps. Daiva Gaušienė / A.G. 
j.v.s. Aldona
s. Joana Krutulienė
ps. Rita Penčylienė

REDA KTORIA US PASTABA :

Rašė v.s. Lilė Milukienė fS-jos VS): 
“Seserijoje jau seniai yra prigijęs papro
tys, kad Vyr. Skautininke, baigianti savo 
kadenciją ir nekandidatuojanti naujai, su
randa ir pristato kandidatę VS parei
goms“.

LSS 1975 m. Suv. Biul. Nr. 2
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“Mūsų Vyčio” 75 - 3/4 numeryje buvo 
įdėtas mano rašinys apie mitus bei tikrovę, 
bet rašinio paraštėje skelbiami (bet ne 
mano parašyti) biografiniai bruožai kažko
kiu nesuprantamu būdu irgi pavirto mitu. 
Prašau leisti patikslinti: Vokietijoje nestu
dijavau, o mano romanas UŽTVANKA, 
1968 m. perleistas per dienraščio 
DRAUGO puslapius, niekad nebuvo pre
mijuotas. Šį nemalonų mitą kažkas pradėjo 
bene 1969 metais Skautų Aide, ten pa
skelbdamas mane premijos laureatu.

J. Toliušis

Perskaičiau “Mūsų Vyčio” 75 - 3/4 nr. 
perspausdintą “Ad meliora!” puslapį ir ne
galiu suprasti, kaip 1972 m. neatkreipiau 
dėmesio į teigimą, kad “Sąjūdžio pagrinde 
yra vyčiavimo tąsa”. Sakau, gaila, kad ne
atkreipiau dėmesio, nes nesutinku visu 
100% ir esu įsitikinusi, kad kaip tik dėl 
tokio galvojimo Sąjūdis turi daug proble
mų. Aš sakau - duok Dieve, kuo toliau nuo 
“vyčiavimo” ir “vyr. skautavimo” būti, jei 
dar Sąjūdis nori likti gyvas!

Sesė

“Mūsų Vyčio” 75 - 3/4 nr. pasigedau “su
muštinio”, bet radau jį labai puikiai už
slėptoje formoje. Žurnalo viršelio vidinėje 
pusėje skaitome: Fil. V. Statkus... ir t.t. ... 
Apie jo skautišką patirtį... rašoma 93-97 
puslapiuose. Atsiverčiu minėtus puslapius 
ir randu... rašinį, kuris visai ne kaip rašo 
apie V. Statkaus patirtį! Kas ten nemoka 
vesti puslapių numeracijos?

Brolis

KLAIDOS

Esame dėkingi skaitytojams už “MV” 
1975 nr. 3/4 kai kurių žodžių rašybos 
klaidų ištaisymus: 93 psl. turi būti “ati
džiai” (plg. atida, atidus), 94 ir 95 psl. turi 
būti “ryšys”.

Šalia jau skaitytojų laiškuose nurodytų 
klaidų, redaktorius taip pat pastebėjo trū
kumus 78, 112, 119, 120, 122 ir 124 psl. Ne
turint tiesiogiai su spaustuve dirbančio 
techniško redaktoriaus - apipavidalintojo ir 
kalbinio redaktoriaus, esame dėkingi, kad 
pastebėti trūkumai ir praleidimai yra tik 
maži. Nors, tik kas nedirba - neklysta, 
atsiprašome.

Brangiai Motinai

GRASILDAI ŠLIŪPIENEI-KARTANIENEI

mirus, sūnų Vytautą Šliūpą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Lina ir Adomas Mickevičiai

26

25



ĮVYKIAI IR PASTABOS

VI TAUTINĖ STOVYKLA vyks 1977 
gruodžio gale - 1978 sausio pradžioje 
Australijoje. Mintis pagrindinę stovykla 
ruošti kilo 1973 m. pabaigoje Melburno 
skautininkų tarpe. LSS Taryba 1974 spalio 
27 posėdyje Toronte nutarė ja vykdyti ir 
visomis jėgomis prisidėti prie Australijos 
lietuvių skautų pastangų.

Stovyklos rengimo komitetui vadovauja 
ps. H. Antanaitis, spaudos reikalais rūpi
nasi s. J. Žitkevičienė. Ši stovykla bus 
reikšmingas įvykis ne tik lietuvių, bet ir 
pačios Australijos gyvenime, nes yra lau
kiami stovyklautojai iš visų LSS vienetų 
pasaulyje.

Šalia vadovavimo III PLJK (ž. būsimą jo 
rašinį “Aiduose”), fil. A. Saulaitis įvardina 
begalę kitų darbų skautiškoje plotmėje: jis 
dvi dienas dalyvavo Brazilijos š.m. sausio 
11-18 skautų-čių “Mūsų rūtelės” stovykloje 
(50 dalyvių, 8-14 m. amžiaus, vad. kun. H. 
Šulcas, SDB ir p. E. Bacevičienė) ir trijų 
dienų vyresnių (14-18 m.) iškyloje.

FIL. IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ, NPS, kelis 
mėnesius dirbo Argentinoje. Grįždama į 
JAV, ji dalyvavo Argentinos ateitininkų 
stovykloje š.m. sausio 11-18 d.d., kuri su
traukė apie 20 lietuviškai kalbančių vaikų.

FIL. MARYTĖ SAULAITYTĖ III 
PLJK proga jau trečią kartą lankėsi Pietų 
Amerikoje.

III MOKSLO SIMPOZIUMAS įvyks 
1977 metais. Šį įvykį ruošia Pas. Liet. Inži
nierių ir Architektų s-ga (PLIAS), Liet. 
Gydytojų d-ja ir Lituanistikos Institutas. 
Tiksli vieta ir data dar nėra nustatytos.

V TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ įre
gistruota Čikagos JAV dviejų šimtmečių 
minėjimo komitete, vyks š.m. rugsėjo 5 
Čikagos amfiteatre. Rengėjai laukia apie 
2000 šokėjų iš JAV, Kanados, Brazilijos, 
Venecuelos, Australijos ir Europos. Šo
kiams gros Montrealio Gintaro ansamblis, 
vadovaujamas J. Lapino. V Taut, šokių 
šventė bus pats didžiausias JAV sukakties 
minėjimas Čikagoje.

FIL. A. SAULAITIS, S.J. rašo, kad jo 
dviejų metų paskyrimas Brazilijon “kaba 
ore”, nes t.t. jėzuitai tariasi su t.t. salezie
čiais dėl darbo Pietų Amerikoje.

Dešimties puslapių nuotaikingame ben- 
draraštyje matyt didelis kun. Saulaičio 
prisirišimas prie Brazilijos: “būtų gerokai 
sunku šešerių metų darbą ir visus žmones 
palikti, palikti ir šį kraštą... vėl prisitaikyti 
prie kitos kultūros, kitų aplinkybių, ir kitų 
lietuviškumo bei tikėjimo problemų”.

BRAZILIJOS LIETUVIAI 1975 m. buvo 
pasiuntę (su skautų, ateitininkų ir 
Putnamo seselių parama) dvi mergaites į 
JAV. 1976 m. pramatoma siųsti į JAV 
skautų stovyklą vadovę p. E. Bacevičienę 
ir gal po vieną skautą ir skautę. Saopaulo 
tautinių šokių grupė “Nemunas” dalyvaus 
V Tautinių šokių šventėje Čikagoje. Į 1978 
m. VI Tautinę stovyklą Australijoje go
rima siųsti bent du skautus-es. Kalbama ir 
apie atstovų dalyvavimą IV PLJK Euro
poje 1979 metais.

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 1975 m. 
turėjo $8.803,50 pajamų ir $10.883,77 iš
laidų. Rekordinė apyvarta rodo, kad pa
skolų grąžinimas nevyksta tvarkingai.

1976 vasario 24 buvo padarytas metinis 
Fondo turto patikrinimas, kurį atliko fil. J. 
Damauskas, fil. R. Korzohas ir fil. T. 
Remeikis. Knygos ir atskaitomybė buvo 
rasti tvarkoje. Metinis VJF Tarybos susi
rinkimas ir naujų Tarybos narių rinkimai 
įvyko š.m. balandžio mėn. pabaigoje.
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Skautiškų filmų yra taip pat daug. 
Antai, Losangelo ASS skyrius finansavo 
profesionalo filmuotojo P. JASIUKONIO 
GAMYBOS FILMĄ (apie 1954 m.), kurioje 
gyvai matomas Korp! “VYTIS” Garbės 
narys a.a. prof. M. Biržiška ir daug kitų 
anuomet jaunų veidų. Fil. V. Mikūnas 
bendraraščiu PAIEŠKO FIL. A. STEPAI- 
ČIO 1956 M. ČIKAGOJE GAMINTOS 
FILMOS, kuri buvo skolinama kitiems 
ASS skyriams ir yra dingusi. Losangelo 
FIL. A. KAZAKEVIČIUS BUVO SUSU
KĘS FILMĄ apie 1969 m. Didžiojo Lokio 
stovyklavietės gyvenimą. V TAUTINĖS 
STOVYKLOS FILMĄ, berods kainavusi 
arti $12,000, buvo rodoma LSS vienetuose, 
dabar taip pat dingo iš gyvenimo. Spau^ 
doje teko skaityti, kad čikagiečiai KUL
TŪRININKAI DR. J. IR T? BOGUTAI 
PRADĖJO RUOŠTI ČIKAGOS LIET. 
KRONIKOS magneto-video įrašus ir t.t.

Be abejonės, šios pastangos yra įdomios 
ir sveikintinos. Patirtis rodo, kad tai nėra 
pigi pramoga ir kad dar niekam nepavyko 
išspręsti ekonomiškos jų eksplotacijos 
klausimo: kaip jas reikia platinti, kad bent 
išlaidos apsimokėtų?

ASS 50-to jubiliejaus filmos pasirodymo 
proga, nors suprasdami vadovų - filmų 
organizatorių norus save “įamžinti” ir kun. 
A. Kezio, S.J. norą rasti šio pomėgio rė
mėjus, reikia klausti, ar ASS VADIJA, 
skirdama didelę pinigų sumą, svarstė ir iš
sprendė eksplotacijos klausimą, ar ji 
svarstė, kuriuo būdu tokia filmą prisidės 
prie ASS gyvenimo stiprinimo ir narių 
auklėjimo? Šių klausimų neišsprendus, 
$3,500 išlaidos prilygs aukai lietuvių filmų 
archyvui. Kuklių ASS išteklių ribose tai 
yra labai didelė auka.

SKAUTIŠKOS FILMOS. Tėvui A. Ke- 
ziui, S.J. pamėgus filmavimą, prasidėjo 
mūsų įvykių ir žymūnų vaizdų įamžinimai: 
filmos iš V Tautinės Stovyklos, “12-ka” 
(asmenų), “Losangelo lietuviai” ir t.t. Da
bar ASS VADIJA praneša, kad yra bai
giama sukti 4500 pėdų (apie 75 min.) filmą 
apie ASS 50-tą jubiliejų, kurios išlaidos 
siekia apie $3,500.
28

Filmuotojas kun. A. Kezys, S.J.
Foto. J. Vaičiūno

Reikia prisiminti, kad lietuviško gyve
nimo filmų gamyba ir jų eksplotavimo 
mintis nėra naujos. Kronikos filmos buvo 
kuriamos ir rodomos Lietuvoje, kaip ir 
kituose kraštuose. C. Motuzas (Niujorke) 
suredagavo 1938 m. Lietuvos vaizdus ir 
įvykius į 1200 pėdų (30 min.) filmą, kuri 
turi būti rodoma (4 liet, taupymo bendro
vėms projektą parėmus $2,500 auka) tik 
Kanados lituanistinėse mokyklose. Dauge
lis liet, parapijų, minėdamos savo sukaktis 
rodo ilgas (dažnai labai mėgėjiškas) filmas, 
kuriose neabejotinai yra vertingų istorinių 
momentų. O kiek tėvų turi savo paruoštas 
filmas, kurių iškarpos taip pat gali būti 
istorinės vertės?
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TRADICINĖS KAZIUKO MUGĖS šiais 
metais vyko beveik visose liet, skautų 
gyvenvietėse. Šis, jau dvidešimtus metus 
tęsiamas įvykis, yra prigijęs visuomenėje 
ir liet, skautų tarpe. Pirmoji mugė buvo 
įvykdyta Adelaidėje 1953 kovo 8 vadovau
jant sj. J. Naujeliui. Pirma mugė JAV 
įvyko 1957 m. Bostone, vadovaujant v.s. E. 
Gimbutienei ir talkinant fil. V. Barmienei 
ir fil. A. Labuckaitei.

Didžiausia ir gyviausia mugė būna Čika
goje. Šiais metais ji buvo atidaryta ASS 
skyriaus narių, vadovaujant ASS skyriaus 
pirmininkui fil. V. Germanui ir dalyvaujant 
ASD Garbės narei J. Daužvardienei. Ati
darymo metu dalyvavo ir kitų tautų skautų 
vienetai, kurie išreiškė nuostaba dėl 
mugės dydžio, prekių gausumo,' jų meniš
kumo ir mugės organizacijos. Čikagos vil
kiukai, vad. fil. J. Liubinsko ir fil. D. Tijū
nėlio šiemet įvedė naujovę - skrajojantį 
paštą, kuris tūkstantinėje minioje nepasi- 
mesdavo ir gebėjo pristatyti laiškus geriau 
ir greičiau, nei valstybinė pašto tarnyba. 
ASS Čikagos skyrius mugėje turėjo savo 
skyrių, kuriame buvo parduodamos kny
gos, muzikos plokštelės, Vydūno Jaunimo 
Fondo leidiniai ir kitos prekės.

GRASILDA GRAUSLYTĖ-ŠLIŪPIENĖ- 
KARTANIENĖ, aušrininko, gydytojo ir 
filologo, veikėjo JAV ir ilgamečio Palangos 
burmistro Jono Šliūpo (g. Rakandžiuose 
1861, m. Berlyne 1944) ir Amerikos liet, 
veikėjo provizoriaus Antano Kartano našlė 
mirė Sanfranciske 1976 m. kovo 5 po ilgos 
ligos. Gimusi Palangoje 1899, ten pastoviai 
gyveno iki pasitraukimo į Vokietiją. 1947 
m. ji su sūnum atvyko į JAV. Ilgesnį laiką 
gyveno Čikagoje, paskui Hotspringse (Hot 
Springs) Arkenso valstijoje ir pas sūnų 
prie Sanfrancisko.

a.a. G. Šliūpienė Kartanienė buvo filis
terio ps. Vytauto, pirmo Čikagos liet, 
skautų draugininko (1949), “Lituanus” 
žurnalo rėmėjų komiteto organizatoriaus 
(1957), “Skautijos Balso” (Naujienose 
1957-1958) redaktoriaus, FSS pirmininko 
(1960-1961) motina. Mirusios palaikai buvo 
š.m. kovo 20 perkelti į Čikagos Lietuvių 
tautines kapines, kuriose ilsis ir a.a. Jono 
Šliūpo pelenai.

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYK
LA priėmė ir ruošia spaudai JONO 
ŠLIŪPO biografinį veikalą. Rankraštį, 
sūnaus Vytauto pavedimu, ruošė istorikas 
dr. Juozas Jakštas.

VYSK. MOTIEJAUS VALANČIAUS 
dramos, novelės ir romano varžybų termi
nas buvo pratęstas šešiais mėnesiais iki 
š.m. lapkričio 1 d. Premijų mecenatas (trys 
premijos $1750 sumoje) yra dr. Jz. Lenk- 
taitis. Varžybas tvarko Lietuvių rašytojų 
draugija, pranciškonų “Kultūros židinio” 
adresu.

Tos pačios temos veikalas prieš š;ų var
žybų paskelbimą buvo paruoštas dr. Grigo 
Valančiaus (“Žemaičių didysis”). Šią knygą 
prenumeratos būdu leidžia Losangelo 
Šiaulių kuopa.

LIETUVIŲ FONDAS pradėjo skirti 
dovanas “labiausiai pasižymėjusiam visuo
menininkui”. 1975 metų $1000 dovana š.m. 
balandžio 4 buvo įteikta ASD Garbės narei 
konsulei JUZEI DAUŽVARDIENEI. Kaip 
žinoma, pirmas asmeniškas dovanas už 
pastangas visuomeniškame darbe pradėjo 
skirti ASS VYDŪNO JAUNIMO FON
DAS 1974 metais.

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALĄ Čikagos 
Jaunimo centre š.m. vasario 21 ruošė 
dešimts organizacijų (Antras kaimas, ASS, 
ateitininkai, Cicero medžiotojų klubas, 
Čikagos liet, opera, Ilinojaus liet, gydytojų 
draugija, Jaunimo centro dainininkai, 
Korp! “Neo Lithuania”, Montesori mo
kykla ir skautai).

Tokių jungtinių pastangų mintis buvo 
pirmiausiai pasiūlyta mūsų filisterio med. 
gyd. Algio Pauliaus. Kiekviena dalyvau
janti organizacija, skautų mugių pavyz
džiu, turėjo savo pramogas ir, atskaičius 
bendras išlaidas, uždirbo.

JAUNIMO ŽYGIS UŽ TIKĖJIMO 
LAISVŲ primena, kad šiais metais sueina 
725 metai nuo DLK Mindaugo krikšto 
(istorikai nurodo 1250 arba 1251 metus 
krikštui, 1251 liepos 17 popiežiaus Inocento
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IV raštui, kuriuo įgaliojamas Mindaugo 
vainikavimas, 1253 metus vainikavimui ir 
Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimui- 
Red.) ir 50. metų nuo Lietuvos katalikų 
bažnytinės provincijos įsteigimo (1926.IV.4 
popiežiaus Pijaus XI bulė “Lituanorum 
gente”). Šios sukaktys esą paskatino 
PLB-nę 1976 metus skelbti LIETUVOS 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS METAIS.

Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę žo
džiais, “žinome, kad lietuviai katalikai ne
sudaro tautos visumos. Tai, kas mes šian
dieną esame, yra ir lietuvių protestantų, 
Ortodoksų (turbūt rusų sentikių ir stačia
tikių - ? red.), žydų bei daugybės žymių ne
tikinčiųjų pastangų rezultatas. Nei Jau
nimo metai nebuvo skirti tiktai jaunimui, 
nei Valančiaus ar Čiurlionio minėjimai 
tiktai rašytojams, muzikams ar meninin
kams”.

1976 M. SUEINA 100 METŲ nuo trijų 
žymių lietuvių gimimo: poeto PRANO 
VAIČAIČIO (g. Santakuose II.10, m. ten 
pat vos dvidešimts penkių metų 
1901.IX.21), “Vai lėkite dainos...”, “Yra 
šalis...” ir kt. autoriaus; kompozitoriaus ir 
dirigento ČESLOVO SASNAUSKO (g. 
Kapčiamiestyje VI.19, m. Petrapilyje 
1916.1.5), pirmo mūsų liaudies melodijų 
harmonizatoriaus, “Kur bėga Šešupė...”, 
“Užmigo žemė...”, “Siuntė mane moti
nėlė...”, “Marija, Marija...”, “Venite 
adoremus...” ir kt. kūrėjo; ir tapytojo 
skulptoriaus KAJETONO ŠKLĖRIAUS 
(g. Kunigiškėse VII.27, m. Kaune 
1932.1.14) pasižymėjusio puikiu detalių iš
pildymu, akvarelių spalvingumu, peiza- 
žisto-impresionisto.

III PLJK priėmė daug nutarimų, kurie, 
nors ir buvo paskelbti mūsų laikraštijoje, 
sulaukė tik įprasto suvažiavimų rezoliuci
joms skiriamo dėmesio. Šis neeilinis įvykis 
buvo svarbus ne vien todėl, kad nutarimai 
yra paskelbti jaunimo vardu, ne tik todėl, 
kad įvykiui buvo skirta labai daug pastan
gų ir lėšų, bet ir todėl, kad nutarimai toli 
gražu nėra panašūs į įvairių suvažiavimų 
progomis skelbiamus sveikinimus ir savo 

pritarimo bendriems tikslams paliudiji
mus. Anaiptol, KONGRESO NUTARIMAI 
PASIŽYMI ANKSČIAU NEIŠRYŠKIN
TAIS NORAIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS RĖMUOSE SU
RIKIUOTI VISOS IŠEIVIJOS KULTŪ
RINIUS, VISUOMENINIUS IR POLITI
NIUS POREIŠKIUS. Šitose “visuotinos 
tvarkos” pastangose jokio dėmesio, tačiau, 
nėra skirta jaunimo organizacijoms.

Brazilijos liet, tėvų jėzuitų buveinėje 
dirbusi nutarimų komisija paruošė pen
kiasdešimt tris nutarimų straipsnius, kurie 
buvo III PLJK priimti. Pagrindinės jų 
mintys liečia tris gyvenimo sritis, kurios 
(nors kartais atrodo naivios) yra ypač 
vertos pasvarstymo:

JAUNIMO POLITINĖS ATSAKOMYBĖS 
PLOTMĖJE:

• PLJS-ga įpareigojama išlaikyti Lietuvos 
bylą gyvą tarptautinių problemų sąraše 
(Nut. nr. 3).

• Pritariama Baltijos valstybių bylos iškė
limui Jungtinėse Tautose (Nut. nr. 3 a).

• PLJS-gos valdyba įpareigojama koordi
nuoti politinę veiklą, palaikyti ryšius su 
Pas. Liet. B-nės valdyba, VLIK’u ir 
vienų metų bėgyje sušaukti politinę 
konferenciją su PLB ir VLIK’u (Nut. 
nr. 3 b).

• Nurodo kiekvienam kraštui paruošti 
“politinės veiklos vadovėlį” (Nut. 
nr. 4 b).

LIETUVIŲ KULTŪRINĖJE 
PLOTMĖJE:

• “JK, pripažindamas menininkų bei me
ninių vienetų svarbą lietuvių kultūros 
išlaikymui, skatina juos ir toliau bei daž
niau lankyti lietuvius išsisklaidžiusius po 
platųjį pasaulį” (Nut. nr. 7).

• Nurodo, kad “JK vertina lietuviškų 
plokštelių leidėjų įnašą... ir prašo parū
pinti žodžius drauge su dainų plokštelė
mis” (Nut. nr. 15J.

1

30

29



° Apsprendžia kas ir kaip turėtų būti dės
toma lituanistinėse mokyklose (Nut. 
nr. 16 ir 17).

° Įpareigoja PLJS-gos valdybą “rūpintis 
Sąjungos įnašu Pasaulio Lietuvių kultū
ros kongrese... 1977 metais” (Nut. 
nr. 30).

PLJS PLOTMĖJE:

° Skelbia, kad IV PLJK įvyks Europoje 
1979 metais (Nut. nr. 39).

° Ragina Argentinos, Australijos, Brazili
jos, Kolumbijos, Švedijos, Uragvajaus 
atstovus savuose kraštuose sukurti Jau
nimo sąjungas ir išsirinkti vadovus... 
(Nut. nr. 41).

° Įpareigoja atstovus iš Kanados sudaryti 
naują PLJS-gos valdybą (Nut. nr. 45).

Skaitydami šiuos nutarimus negalime 
nepastebėti, kad tai yra ne tiek rezoliuci
jos, kiek programinės gairės - galimo darbo 
platforma. Be abejonės, ji nebuvo sponta
niška, bet koordinuota PLJS-gos viduje ir, 
turbūt, už jos ribų - bent su PLS-gos glo
bėjo - PLB-nės )plg. dalyvavimą kultūros 
kongrese) ir gal būt VLIK’o (plg. politinės 
konferencijos šaukimą) vadovybių nariais. 
Atsižvelgiant į PLJK vadovų amžių (jiems, 
berods, 18-30 metų amžiaus riba nėra tai
koma), galima spėlioti, kad PLJS-GOS 
UŽSIMOJIMAI NĖRA VIEN JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS, BET NAUJO POLI
TIŠKO IR VISUOMENIŠKO “VEIKS
NIO” KŪRIMO PASTANGOS JAUNIMO 
VARDU. Tik šiuo būdu galima paaiškinti, 
kad PLJK nutarimuose neminimos seniai, 

pastoviai ir gana našiai dirbančios jaunimo 
organizacijos, ypač SKAUTAI, AKADE
MINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, ATEITI
NINKAI, NEOLITUANAI. Nutarimuose 
nėra užsimenama, kad bendrų tikslų sie
kiant yra sveikiau jungtis tarties-federaci- 
jos būdu, negu kai kurias (ar visas kitas?) 
jėgas išjungti. Lygindami I PLJK, kuris 
rėmėsi daugelio jaunimo organizacijų ir jų 
vadovų pagalba (kaip gi organizuosi, savo 
bazės neturėdamas, tokį įvykį?), su II ir III 
PLJK vadovų pasirinkta kryptimi, dabar 
matome jam nepripuolamą įrodymą, kad 
PLJS-gos vadovams rūpi ne visų pastangų 
stiprinimas, bet tik savo organizacijos 
vystymas.

Šios pastabos nekelia ginčo su gražiais 
PLJS-gos šūkiais ir planais. Mes net neke
liame klausimo, ar atskirose valstybėse 
veikiančios (ar neveikiančios) Jaunimo 
sąjungos pajėgs tokią plačią programą 
vykdyti - tai yra PLJS-gos ir su ja bendra
darbiaujančių veiksnių reikalas. YRA 
SVARBIAU PAGALVOTI APIE “PAKE
LYJE” PALIKTAS, BET NETRIUKŠ
MINGAI IR SU LABAI KUKLIOMIS 
LĖŠOMIS DIRBANČIAS JAUNIMO 
ORGANIZACIJAS: ar PLJS-gos pasirink
ta kryptis neverčia jų persvarstyti savo 
padėtį ir ieškoti naujų jaunimui nemažiau 
patrauklių vaizdžios išraiškos lavinimosi ir 
pramogų būdų - kiekvienai atskirai, o gal 
šių kitų organizacijų federacijos - jungtų 
jėgų būdu? Šis klausimas yra pribrendęs ir 
turėtų rūpėti ne vien tų organizacijų vado
vams, bet lygiai ir tėvams - visuomenei, be 
kurių lėšų nebūtų nei skambių PLJ kon
gresų, nei jaunimo organizacijų.

MŪSŲ RĖMĖJAMS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME:

p. Nijolei Vengrienei už $25.00 auką a.a. Fil. Alberto Vengrio atminčiai.
Linai ir Adomui Mickevičiams už $10.00 auką, a.a. Grasildos Grauslytės- 

Šliupienės Kartanienės atminčiai.
D. Keršienei už $10.00 garbės prenumeratą.
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a.a. Grasildos Šliūpienės palaiky, perkė
limas į Čikagos Lietuvių Tautines kapines. 
Centro dešinėje stovi Vytautas ir Vanda 
Šliūpai.

Korp! VYTIS Garbės Narys fil. Jonas 
Dainauskas, fil. dail. Zita Sodeikienė ir 
viešnia iš Australijos Lidija Pocienė paro
dos atidaryme.

Foto. A. Korzono
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Akrilika "Erdvės Vaizdas HI" - dail. fit. 
Zita Sodeikienė.

Foto. J. Prapuolenis

Pirmam Čikagos lietuviu skautų draugininkui, 
bendradarbiui ir draugui 
Vytautui Šliupui ir šeimai 

liūdini motinos

a.a. GRASILDOS ŠLIŪPIENĖS-KARTANIENES, 

užjaučia ir lydi mintimis

Liūtas Grinius su šeima
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SUMUŠTINIS

VADIJĄ ATSISVEIKINANT
✓

Rinkom Rimą i vadus
Ir jpuolėm i vargus -
Garbės Teismas rankas plaunąs, 
Pirmija sako: “Jis per jaunas!”

Susirinkome visi
Ir jauni ir seni, 
0 išgelbėt A SS 
Sakom “Korzonas mus ves!”

Korp! Vytis pilni planų
Kaip sukrauti pinigų, 
Su “karate” namus griauna - 
Kėdes sesės te sukrauna.

ASD knygas spausdino,
Šimtą šlipsų pagamino, 
Jeigu esate šlipsuoti 
Galit Daliai padėkoti.

O jei reikia jums žinių
Kaip apseiti tarp žmonių,
Kur teisingai saliutuoti, 
Kuriam vadui garbę duoti - 
Įsigykite knygutę, kurią paruošė Ramutė.

Sesė Gina vis linksma, 
Nepasako niekad “Ne!” 
Ar tai reikia salę šluoti, 
Ar broli Statkų pavaduoti.

Brolis Dainauskas nesustoja, 
Į stovyklas vis važiuoja.
Metai bėga vis tolyn,
Brolis Jonas vis jaunyn!

Brolis Vladas su Julyte 
Nutarė šeimą sudaryti. 
Ir kaip buvo, kaip nutiko, 
Viens Vacys valdyboj liko.

Pas Ireną kai kada
Renkasi gausi minia,
Ten suėję nepletkavojam,
0 išleidžiam “Ad Meliorem!”

Sesė Irma garbę gina 
Ir senimo ir jaunimo. 
Tik jai čia yra bėda - 
Akademinė Skautija per šventa!

i

Čikagos Laumės
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