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MES STOVYKLAUJAM NAUJUMŲ JIEŠKOJIMAS 
Bar Lietuvoje pradėtas jau-

. nimo stovyklavimo paprotys tę-
siamas^r išeivojoje. Daigi^sia 
stovyklauja organizuotas jauni
mas: skautai ,bei, ateijtiAinkai' 
Stovyklaujančių tarpej galima 
rasti ir subrendusių jaunuolių ir 
mažamečių vaikų, čia jie gra
žiai susigyvena ir suauga į vie
ną lietuvišką šeimą. Tokias sto
vyklas išeivijoje mes norėtume 
pavadinti lietuviško atsinaujini
mo židiniais, o jaunimą išvyks
tantį į stovyklą vadintume jau
nimu, išvykstančiu lyg ir J Lie
tuvą. 

Dažnai sielojomės,'kad sveti
muose kraštuose taip maža te
galini duoti savo jaunimui lie

tuviškos aplinkos. O tokioje sto
vykloje iš kiekvieno kampo by
loja gyvoji) Liettiva. ( Stovyklį 
programa l\ paprastai > 'taip kūną* 
sutvarkyta': ir visas 5 gyvenimo 
stilius" taip paruoštas,* k!ad,v be? 
jokios abejonės, tas trumpas 
stovyklinis gyvenimas tampa 
svarbia moraline bei tautine 
mokykla mūsų jaunimui. 

Dėl to mums kartais labai 
sunku suprasti, kad ir organi
zuotas ir galimybių turįs jauni
mas į stovyklas nevažiuoja. O 
užuot naudojąsis gamtos grožiu 
ir puikia lietuviška aplinka, be
velija tūnoti miestuose. 

A. 

IŠ STOVYKLINIO LAIKRAŠTĖLIO 
Neringos tunto skautės sto

vyklauja. Ar pavyks joms Ame
rikos gražioje gamtoje atkurti 
lietuviškos gamtos prisiminimą ? 
Ar vyresniosios atsimins, kaip 
buvo Lietuvoje, o mažosios, be
siklausydamos medžių ošimo ir 
besigerėdamos ryto gražumu, ar 
pajus, kad dar mieliau ošia Lie
tuvos miškai ir dar gražesni ry
tai mūsų brangioje tėvynėje. 

Suradusios jaukų gamtos kam
pelį, mes susibūrėm, kad viena 
Jfitą geriau pažintumėm ir skau
tišku įpročiu stovyklaudamos 
gamtos artume apmąstytumėm 
savo skautiškiąsias pareigas. 
Tada, kai po mėlyno dangaus 
skaidrume mes ryškiau juntame 
savo širdies plakimą ir aiškiau 
sugebame save suprasti bei įver
tinti, tada ir skautiškoji sąžinė 
stipriau į mus prabyla: aš esu 
skautė, o ką gi padariau ypa
tingesnio, kuo išsiskyriau iš dau
gelio kitų mergaičių? Ar buvau 
kitoms lietuvaitėms pavyzdys, 
ar • • • ? 

naktis Ir ramybė mūsų stovyk
lai. Mes paduodam viena kitoms 
širdingai rankas ir jaučiam, kad 
Dievas yra čia, šalia mūsų ir 
tikim, kad jam patinka mūsų 
darbas ir mūsų mintys. 

Vasaros rytą, maldos susi
kaupime mes prašome Dievą, 
kad giedria nuotaika ir linksmu 
veidu pajėgtume Jam tarnauti. 

i 
§tes pakeliame Lietuvos, Ame
rikos ir skautų vėliavas, gieda
me himnus ir gerbiame jas. 
Draugininke skaito stovyklos 
viršininkės įsakymus. Paskui 
prie pareigų ir darbų! Mūsų 
inaža visuomenė, pasiskirčiusi 
pareigomis, mielai tarnauja vie
pi kitiems ir atlieka kasdienio 
gyvenimo darbus, šalia to mes 
mokomės skautiškojo mokslo, 
įsigyjame įvairių specialybių ir 
išmokstame vyresniųjų klausyti. 
O tų vyresniųjų taip daug: skil-
tininkė, draugininke, tuntininkė, 
stovyklos viršininkė ir visos 
skautininkės. Stovykloje mes 
dainuojame, stebim gamtą, ar
čiau prie jos prieidami, darome 
iškylas, žaidžiame įdomius žai
dimus, ir mokomės savaranku
mo. Mes susidraugaujam ir, pa
žinusios viena kitas, šnekame 
laisvalaikiais ir daug gražių 
minčių ateina | mūsų jauną? 
galvas. O vakare... 

Tie skautiškieji vakarai prie 
laužo! Po vakarinės maldos, nu
leidę vėliavas, mes būriamės prie 
laužo. Mes dainuojam, juokiai 
mės ir vaidinam, laužas lieps-
tioja ir, jo atošvaitėje ateina 

šiandieną atvyks svečių mū
sų stovyklon. Svečiai mums pa
laima, kaip sako lietuviškasis 
vaišingumas. Gerbdami savo pa
pročius ir auklėdamiesi jų dva
sioje, mes tikrai džiaugiamės 
būsimuoju šio^ vakaro laužu, ku
ris mus sujungs vienon lietuviš
koj šeimon. 

— Sveiki, mieli svečiai, "Do-
bysos" vardo tunto stovykloje! 
Ar pastebėjot mūsų Rūpintojėlį, 
berymantį prie pakrypusios tvo
relės, Jis pas mus iš Lietuvos 
atkeliavo. 

Ar pastebėjot Jr mus, bent 
kiek pasikeitusias mažasias ir 
didžiasias laukų bei miškų skau
tes? Mat, visą savaitę buvom 
išvykusios. Kur?... Tikrojon 
Lietuvon. 

Headers Digest vieno straips
nio nuomuone, modernieji Ame; 

rikos architektai, pro j ektuodamį 
namus, j labai f daug j k&lba 'api 
gyvenamuosius i kambarius, žai 
dimo ikamfta&us,'; vaiįuomuosiu^l 
ir pan., bet niekada apie galvo
jimo kambarį. Galvojimo kam
barys čia primenamas dėl to, kad 
naujausiuose namuose tie visi 
kambariai virsta savotiškai su
jungtais plotais ir mąstančiam 
žmogui sunku ten beatrasti vie
nišą kampelį. O modernioji sta
tyba iš butų išmetusi duris, su
jungusi kambarius ir papuošusi 
stiklinėmis lauko sienomis, juos 
padarė savotiškomis viešomis 
buveinėmis dažnai be individua
lumo ir privatumo jausmo. 

Ogi norėtųsi kartais fmo&ui 
Užsidaryti, užsidaryti dūAoji-
mams ir mąstymams, šalia in
dividualizmo trūkumo, tuose 
naujuose namuose pasigendama, 
bet kokios gyvenimo tradicijos. 
Čia negalima rasti jokių už
kampių, kuriuose slypėtų buvu
sių kartų jau pasenę, ir visada 
tiek daug byloją daiktai, jūs ne
matysite čia ir paslaptingų spin
tų su užsilikusiu šeimos sidab
ru, nei senų giminės nuotraukų, 
nei bereikalingų apdulkėjusių 
paveikslų. Ne, naujieji namai 
esą atsiminimų priešai; atsisa
ką sujungti praeitį su dabarti
nu, juose neatrasit jokio kartų 
tęstinumo. *'' " 

Dažnai ir linims, gal Ir nesi
gilinus į esmingųjų Amerikos 
gyvenimą (o gal ir ne visai Ame
rikai vienodai būdingų) metasi 
| akis perdėtas amerikiečių nau
jumų j ieškojimas. Ir mums at
rodo, kad tai ne vien tik augšto 
standarto gyvenimo reiškinys ir 
ne vien tiktai praktiškumo pa
darinys, kad amerikiečiai per 
greitai keičia gyvenamuosius 
namus, automobilius ir t.t. At-

JDRGIS BALTRUŠAITIS 

KLAJOKLIO STYGOS 
e 

Aš daug, jau daug išvaikščiojau dienų, 
Dienos belaisvis, Ir toliau einu 
žmogaus skirties nubrėžtais man keliais, 
Kiek e i t i  dar  l ik imo saikas  le is . . .  

Aš daug žiedų radau aušros darže, 
Daug jų sumindžiau eidamas ęžią, 
lr užėjau erškėčių dar daugiau 
Ir vien menkai laimėjau, ką rengiau ... 

Ir supratau skausme ir ilgesy, . 
Kaip, žemės prote, aklas tu esi, * * 
Nes štai nakčia stebiu spiečius žvaigždžių, 
Bet kurčias, aš jų psalmės negirdžiu ... 

• 

Nes tu, žmogau, taip skaudžiai nežinai, 
Kas — valandai, kas trunka amžinai, 
Kur tu, lašeli jūros vandeny, 
Drebėti siųstas ir iš kur eini... 

Todf! širdis taip alpsta ir todėl, < 
Ant žemės kniubęs laukiu vėl ir vėlį 
Ar kas pagalbos ranką man išties 
Nuvokti mįslei ryto ir nakties... 
Blonville, 1940, II. 3. 

rodo, lyg j ie tikrai nenorėtų pri
sirišti prie daiktinės gyvenimo 
aplinkos, nenorėtų joje jieškoti 
savo paliktos' sielos^ dalies, apie 
kurią taip jį daug ir i prasmingai 
yra rašę1 didieji? prancūzų < rašy
tojai. 

Jaunoji Amerikos karta sku
biai parduoda savo tėvų paliki
mą, kad galėtų tuojau susikurti 
naują, vadinamąją savo aplinką. 
Tai siekia dar toliau. Jaunieji 
amerikiečiai j ieško iš esmės vi
sokeriopo gyvenimo naujumo ir 
nori atsisakyti senojo gyvenimo 
stiliaus, dažnai vadindami bet 
kokią praeitį "old fashioned". 
Taip galvojant reikia nepuose
lėti gyvenime tradicijų, paveigti 
prisiminimus, nenorėti pažinti 
praeities ir visa tai tikrai pava
dinti moderniuoju "old fashio
ned" terminu. Bet argi tai tiks
linga? 

Jeigu gyvenimas ir eina pir
myn, tai pats žmogus yra tas 
su jungėjas praeities ir dabar
ties. Atstovaudamas dabartį, jis 
savyje nešioja visų praeities pa
veldėjimą. 

Atsisakant praeities reikia 
paneigti netiktai gyvenimu pa
tyrimą, užmiršti tradicijas, bet 
nebevertinti ir bet kokio auto
riteto. O tikroji gyvenimo iš
mintis teisingai liepia, pasisė-
mus stiprybės iš praeities, kur
ti dabarties ir ateities gyvenimą. 

Savaime suprantama, perdide-
lis sustingimas vietoje būtų 
žmonijos pažangos priešas. Kaip 
Amerika, mūsų išmanymu, per
dėtai j ieško naujumo, per stip
riai paneigdama praeitį, taip, 
pav., Kinija buvo perdaug pa
skendusi tik praeities garbini
me ir protėvių tradicijose ir 
perdaug sustingusi nustatyto 
gyvenimo formose. Paneigiant 
praeitį, neįmanoma sukurti di
delės dvasinės kultūros, ne j ieš
kant naujumo negalima pasiekti 
gyvenimo pažangos. *Ir čia, ly
giai, kaip ir visur gyvenime auk
so vidurys gali nestatyti tiks
lingiausią kelią. 

Tos mintys mums atrodė 
svarstytinos dėl to, kad gyve
nant naujame krašte, labai daž
nai mes išmokstame ne pačių 
vertingiausių ir sunkiau įregimų 
dalykų, bet menkesnių ir grei
čiau pastebimų. Lietuvių tautos 
lyriškam ir romantiniam cha
rakteriui perdėtas naujumą jieš-
kojimas nebūtų priimtinas. Tuo 
labiau, kad mums išeiviams, kad 
ir didelėje jaunystėje, praeities 
prisiminimas yra surištas su lie
tuviško gyvenimo prisiminimu. 

A. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 
6t55 So.. Western Ave, 

Chicago 3p, 111. 

AMERIKONIŠKA TRAGEDIJA 
Teodoras Dreizeris, žymusis amerikiečių rašytojas, yra pla-

Člal pagarsėjęs savo veikalu "Amerikonišku tragedija". Tame 
veikale jis iškelia jauno žmogaus gyvenimo tragediją, įvykusią, 
tik dėl idealizmo stokos. Perdėtas materializmas net jaunystėje 
ir esanti amerikoniška tragedija. 

čia spausdiname Dreizerio "Amerikoniškos tragedijo»M iš
traukų. Red. 

Mr. Vigamas, kaip pastebėjo 
Klaidas, laikė savo galvą aukš
tai iškėlęs ir kalbėjo su Kemej|-
reriu labai autoritetingu virši
ninko tonu. čia jis buvo [ne vai-

• ' 1 ii Cį dinys, bet valdovai ir viešpats. 
Visi ateina dirbti pusę aš

tuntos valandos ryto, — Viga
mas painformavo Klaidą, — bet 
skambina dirbtuvėje kiek anks
čiau, apie dvidešimt minučių po 
septintos, kad būtų pakankamai 
laiko persirengti ir sustoti prie 
savo mašinų. 

i— Jei tamsta nori, — pridėjo 
dar, — Mr. Kemereris parodys 
šiandien pat, ką turėsite dirbti 
rytoj. Susitaupys kiek laiko. Ar
ba galite, jei nOrite, palikti tai 
ir rytdienai. Man vis tiek pat. 
Jei tamsta apie pusę šeštos už
eisi pas telefonistę, prie didžiųjų 
durų, ten bus mano pasiųsta 
ponia Bralienė. Ji parodys tams
tai, kur pasi j ieškoti sau kamba
rį. Aš ten neateisiu, tamsta Bra-
lienės pasiklausk pas telefonistę^ 
Ji žinos. — Pasisuko ir dar pri
dėjo: — Na, o dabar aš tamstą 
čia ir paliksiu. 

Kemereris, dar vis susinervi
nęs, pradėjo aiškinti Klaidui: 

— Na, o dėl darbo, kurį teks 
tamstai, pone Grifitai, dirbti, tai 
viskas tvarkoje. Rytoj aš duosiu 
tamstai atnešti čia reikalingus 
audeklus iš kito aukšto. Bet jei 
turite kokią seną ir nereikalingą 
rūbų eilę, užsivilkite. Tokie rū
bai, kaip šitie, kuriuos tamsta 
turi ant savęs, neilgai čia te
laikys ... 

Jis žiūrėjo į švarus ir nebran
gius Klaido rūbus ir nežinojo, 
ar rodyti Klaidui savo autori
tetą, ar ne; abejojo, manyda
mas, kad šį klausimą jam ge
riausiai išaiškins laikas. Matyt, 
ne toks jau paprastas dalykas 
šioje vietoje būti Grifitu, nors 
tas pusbrolis ir nėra labai pa
geidaujamas galingų giminių 
akyse. 

Nuėjo jis su Kemeriti, kurs 

M I N T Y S  

Kilniai gimusioms širdims ne
reikia laukt žilų plaukų narsai 
įgyti. Kornelis 

Kiekvienas turi savo ilgesį. 
Hauptmanas 

• 
Gyventi, tai nuolatos kovoti 

prieš dvasios paikybes. Ibsenas 

Gatve, kuria eini tuojau, na
mų nepasieksi niekad. 

Swett Mardenas 

• 
Drauge, bėdina yra žemė: 

gausiai sėjam, o menka piūtis. 
Novalis 

Jeigti nori padaryti žmogų 
laimingą, nepadaugink jo tur
tų, bėt sumažink jo troškimus. 

Seneca 

• 
Pasaulio nelaimė yra ta, kad 

daug lengviau prarasti gėtfus 
įpročius, negu blogus. 

Somerset Maughan 

aiškino jam {vairius lovius ir 
džiovintuvus. Paskui atleido jį. 
Vos tebuvo trečia valanda. 

Klaidas išėjo pro artimiausias 
duris j ir,t pasijutęs joreį sveikino 
save dėl savo giminystės su di
dele bendrove ir tuo pat laiku 
galvojo, ar gerą padarė įspūdį 
Kemereriui ir Vigamui. O jei 
ne? O jei jis negalės pakelti to 
darbo? Rods, sunkus ir šiurkš
tus darbas! Na, jei jau ir būtų 
labai blogai, kaip jis dabar ma
nę, vyks atgal į Čikagą ar į 
Naujorką, gal būti, ir susiras 
kitą darbą. 

Bet dėl ko Samuelis Grifitas 
nepasirodė maloningas ir nepri
ėmė jo pats? Dėl ko tas jaunik
lis Grifitas Gilbertas taip ciniš
kai šaipėsi Ir kas yra ta ponia 
Bralienė? Ar protingai jis pa
darė, atvažiuodamas į Lykurgą? 
Ar ta šeima padarys jam ką 
nors gera, jam dabar čia atvy
kus? 

* 

Taip bemąstydamas, Klaidas 
ėjo Upės gatve, kol pagaliau pri
ėjo beturčių lūšnų kvartalą. Jį 
erzino ir pykino matomas čia 
žmonių skurdas ir jo bepras
miškumas. Pasuko jis iš čia ir, 
perėjęs tiltą, nuėjo į kitą visai 
skirtingą kvartalą, kur buvo to
kie namai, kuriuos jis stebėjo, 
prieš užeidamas į dirbtuvę. Ei
damas dar toliau į pietus, pri
ėjo plačią, medžiais nusodintą 
gatvę kurią jau buvo matęs 
— tuojau galėjai atspėti, kad 
tai buvo svarbiausia Lykurgo 
turtuolių rezidencijų gatvė. Ji 
buvo plati, gerai išgrįsta ir dai
liais namais apstatytą. Iš sykio 
jis pradėjo domėtis ir tos gat
vės personalu, nes pamanė, kad, 
tur būti, čia gyvena ir jo dėdė 
Samuelis Grifitas. Beveik visi 
namai buvo prancūziško, itališ

ko arba angliško stiliaus, įvairių 
laikų architektūros kopijos, nors 
Klaidas to ir neišmanė. 

Sustojęs prieš vienus namus, 
apsuptus aukštų medžių, už ku
rių kieme buvo matyti be gėliq 
dar klombos, toliau didelis erd
vus garažas, nemažas fontanai, 
kairėje nuo namų pusėje; fonta
no centre bernukas laiko ran
kose gulbę; į dešinę nuo nana^ 
pusės vienas bronzinis briedis, 
čuguninių lietų šunų vejamas, 
— Klaidas žiūrėjo ir gėrėjo®! 
tuo ištaigingu kiemo įrengimą 
ir visos aplinkumos grožiu ir 
kilnumu. Sustabdęs ėjusį pro 
šalį vidutinio amžiaus apšepusį 
darbininką, Klaidas paklausė: 

f—- Kieno tie namai, misteri? 
Žmogus atsakė: 
M Nagi Samuelio Grifito re

zidencija. Jam priklauso ir ano
ji didelė apykaklių dirbtuvė ui 
upės* 

Klaidas tuojau išsitiesė, lyg 
kas būtų jį perpylęs šaltu van
deniu. Jo dėdės! Jo rezidencija! 
Tai jo automobilis ten, prie ga
ražo, o pro atdaras garažo duria 
matyti ir antras! 

Grožis, gerbūvis, turtai! Ku
ris gi jo, Klaido, šeimos naiii§ 
sapnavo, kad jo dėdė taip gyvt-
na?! Didingumas ir turtai! O 
jo tėvai, jo skurdžiai tėvai —• 
pamokslininkauja ir elgetauja 
Kansas Sity, o dabar Denvero 
gatvėse! Vadovauja misijai!... 

Galų gale, ar jis ne Grifitas, 
ne tikras pusbrolis, ne tikras 
giminaitis tų žmonių, kurie čia 
gyvena? Ir ar jis taip pat ne
ketina jiems dirbti? Ir ar nesi-
vaizduoja, ar nejunta geresnis 
ateities, daug geresnės, negu ta, 
apie kokią jis kitą kartą svajo
jo? Tik pagalvokite, kas buvo 
šitie Grifitai čia, Lykurge ir kas 
buvo anie Grifitai ten, Kansas 
Sityje arba Den^ere ? Koks ne
išmatuojamas skirtumas! Ir tą 
skirtumą būtinai reikia slėpti 
labai rūpestingai. 

•PEE 
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Jau 67 metai suėjo, kaip padėtas pirmasis kertinis akmuo gar
siajai Laisvės stovylai, pasitinkančiai visus keleivius, atplaukia®. 

Hm. i Yorito msią, Ta proga prie statulos įvyko atitinkamas 
paminėjimas. 
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