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Einu 
ir ieškau saulės! 
Nejaučiu vėjo 
Bet žinau 
Kad lauke audra 
ir speigas. 
Einu ir skinu 
Besiskleidžiančius 
žiedus, 
Bet matau 
kad tolumoje 
migla ir rūkas 
Einu ir ieškau 
savęs

3



APIE VAIKUS

KAHLIL GIBRAN

Ir moteris, kuri prie krūtinės laikė kūdikį, tarė: 
Kalbėk mums apie Vaikus.
Ir jis prašneko:
Tavo vaikai yra ne tavo vaikai.
Jie yra sūnūs ir dukterys gyvybės ilgesio pačiai sau.
Jie ateina per tave, bet ne iš tavęs.
Ir nors jie yra su tavimi, jie tau nepriklauso.
Tu jiems gali duoti savo meilę,
bet ne savo mintis,
Nes jie turi savo nuosavas mintis.
Tu gali apgyvendinti jų kūnus,
bet ne jų sielas,
Nes jų sielos gyvena rytdienos namuose, kurių 
tu negali ^aplankyti, net ir savo sapnuose.
Tu gali stengtis būti kaip jie,
bet nebandyki juos padaryti tokiais, kaip pati esi.
Nes gyvenimas neina atgalios ir 
nelaukia vakarykštės dienos.
Jūs esate lankai, iš kurių jūsų vaikai 
tartum gyvos strėlės yra iššaunami.
Šaulys mato taikinį amžinybės kelyje, ir Jis 
lenkia jus sukaupdamas visas jėgas, 
kad strėlės lėktų greitai ir toli.
Tebūnie tavo linkimas Šaulio rankose kupinas džiaugsmo; 
Nes, nors Jis ir myli skriejančią strėlę, 
taip pat Jis myli lanką, kuris yra pastovus.
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KARTŲ SKIRTUMAI

Ramutė Bartuškienė

Nuo pat organizuoto socialinio pa
saulio pradžios jaunesnioji karta ne
buvo palanki ją išauginusiai vyres
niajai kartai ir stengėsi esamą san
tvarką kuo sparčiau bent kiek pa
keisti. Tas priešingumas nebūtinai 
yra kurstomas vien ekonominių, po
litinių ar socialinių nepriteklių; pati 
jauna asmenybė, ieškodama savaran
kiškumo, linksta prie išradingesnės 
pasaulėžiūros, prie paneigimo to, kas 
ją bręstant varžė. Čia ir susiduriame 
su visa tam tikros visuomenės ša
kota struktūra.

Šeima su savo autoritetinga ranka 
yra pirmasis iš kelių jaunuolį supan
čių koncentriškų žiedų. Toliau eina 
švietimo institucijos, organizacijos, 
valdžia. Savaime lauktina ir pagirti
na, kad jaunuolis, pajutęs apsispren
dimo pajėgumą, išstato prieš save vi
są jį supančią aplinką ir ją nuodug
niai perkrato. O jam gi nėra privalo
ma visa kuo pasigėrėti? Jis net ir 
pats savimi nėra taip beatodairiškai 
sužavėtas. L.S.D. ar kitų „mind 
expanding“ gaminių vartojimas pra
šosi išvados, kad jis ir pats norėtų 
save šiek tiek praplėsti, perdirbti, at
naujinti. Jaunimo sukurta grožinė li
teratūra yra gi perpildyta klausi
mais: „Kas aš esu?“ „Kur aš einu?“ 
„Kodėl aš tai darau?“ Įvairių vidinių 
spaudimų išdava yra ir savotiškos ap
rangos pasirinkimas. Ir štai šis ilga
plaukis, gėlėtais marškiniais jaunuo
lis smarkokai atsimuša į kietmedyje 
išgenėtą baltmarškininę socialinę bei 

politinę santvarką; jaučiasi bejėgis, 
pyksta. Jo veržlus, bet vis dėl to dar 
besiformuojąs altruizmas ir idealiz
mas jaučiasi prislopinti vyresniose 
kartose pastebimo nesugebėjimo ir 
suaižėjimo.

Šių dienų jaunimas yra giliau iš
silavinęs, plačiau išstatytas pasauli
nės aplinkos įtakai, kitaip pažįstąs 
pasaulį kaip praėjusios jaunuolių kar
tos. Amerikos vidujines ir tarptauti
nes problemas jie giliai išgyvena as
meniškos kasdienybės raidoje. Ma
sinės komunikacijos atstovai patvir
tina jų pačiu svyravimus ir beky
lančius maištingus planus, išsamiai 
atpasakodami kitų panašių individų 
ar grupių atvirą ir neretai aplinkai 
kenksmingą veiklą. Visos tos žinios 
kartu ir skatina ir baugina jį. Ieško 
jis atsakymo pirmiausiai savo paties 
išgyvenimuose, savo religinių ryšių 
saugume.

Retas vaikas nepajunta begalinės 
religinės patirties šilumos. Tačiau pa
siekęs universitetinį amžių ne vienas 
jau teigia, kad jo religija esanti jis 
pats. Dabar jam religijos nereikia. Ki
tas prisilaiko paviršutiniško religinio 
apeigingumo vien nenorėdamas at
viro konflikto su šeima. Trečias pa
sisako ieškąs sau asmeniško Dievo, 
savo visai kartai prasmingesnio re
liginio pajautimo, tačiau negalįs pa
sitikėti kietomis, nesikeičiančiomis 
religinėmis struktūromis.

RACIONALU®
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Nerasdamas tvirtesnio atsakymo jaunuolis griebiasi jį supančio sekančio rato ir galvoja savo asmeninę šeimą, vėliau savo „kartos šeimą“. Jam pasirodo svetimu vyresniosios kartos materialinio gerbūvio siekimas. Pats užaugęs relatyviai saugioje aplinkoje, jis ne tik nesidomi, bet ir neigia materialinį standartą. Tėvų profesinis veržlumas, nepaisant bendradarbių gerovės ar savo pačių šeimos dvasinių ryšių palaikymo, atstumia jį nuo profesinės ateities tropaus kūrimo. Prabangus socialinis gyvenimas, pagrįstas ne draugiškumu, bet progų išnaudojimu ir gerbėjų rinkimu, pastumia jaunuoliį į visai priešingą socialinio gyvenimo sampratą. Jis traukiasi iš šeimos, gyvena „bendrabučiuose“ su kitu broliškai nusiteikusiu jaunimu, meilės ir savitarpio paramos pagrindu.Ieškodamas tvirto tarpasmeninių ryšių perpratimo, jaunimas betarpiškai susiduria su socialine ir rasine diskriminacija. Mažumų atstovai dažniausiai yra ir patys ant savęs patyrę išskyrimo ir pažeminimo skausmą. Jie nuoširdžiai ieško rasių ir socialinių skirtumų sumažinimo. Jie siekia panaikinti skurdą ir alkį neturtingųjų tarpe. Atidedami savo asmeniško gerbūvio siekimus, jie keliauja į svetimus kraštus su Taikos korpusu (Peace Corps) — kuria mokyklas, stato kelius, moko mažiau žinančius. Visus šiuos reiškinius galima tik pagirti, gal tik su menku rezervu, kad vedami jaunatviškos jėgos pertekliaus, jei reikalą tarpais perdeda.Vieną kartą drąsiai atsistojęs prieš vyresniosios kartos nuostatus ir pajutęs savo paties pažiūrų ir siekimų svarbą, Amerikos jaunuolius pereina iš bandomosios į reikalaujančią stadiją. Jausdamas nepasitenkinimą dabartine tautine ir pasauline padėtimi, jis atsakomybę už nepriteklius priskiria vyresniajai kartai ir bando jos įtaką pašalinti iš savo kartos gyvenimo, ypatingai švietimo srityje.

Auktesniojo lavinimo institucijos nustato ateities krypčių pagrindus. Tokioje situacijoje ir atsiranda noras dalyvauti sprendime, kokia ta mokslo institucija turėtų būti — kursai, dėstytojai, ateities plėtros planai. Ne vienas universitetas yra paėmęs palankią liniją šituo klausimu ir yra įtraukęs studentus į sprendžiančiųjų eiles. Tokiose sąlygose atrodo yra visai galima išvystyti tarp kartų savitarpinį pasitikėjimą ir racionalias pažiūras į esmines to laikotarpio problemas. Šakotesni konfliktai iškyla ten, kur studentija jaučiasi neturinti jokio ryšio su universiteto moksline ir administracine valdžia. Ten bematant pakyla jau ne vien veržlus savarankiškumas ir atsakingumo siekimas, bet karštas militaristinis savivaliavimas. Karingųjų aktyvistų tarpe rasime gal tik 2,5'/< studentijos, bet jie gerai ginkluoti, tiek veiksmu, tiek žodžiu. O dar taip neseniai nusistebėdavome Amerikos studentijos apatiškumu! Šiandien gerai išdirbtas mūsų komunikacijos tinklas vos spėja mums perduoti naujausių universitetų pastatų okupacijos detales. Prisimenant, kad tik nežymus studentų procentas yra drastiškumo šalininkai, norisi paklausti, kodėl gi nesigirdi žymesnio protesto balso iš sveikiau subrendusios studentijos? Ar dauguma yra vis dėl to likę tie „senieji apatiškieji“ studentai?Atrodytų, kad iš studentijos gretų yra visai įprasta laukti naujų judėjimų, naujų priešvaldiškų organizacijų pradų. Kada yra priešinamasi opresinėm valdžiom, mes pagarbiai iš tolo pritariame jų veiklai. Tačiau demokratinėje santvarkoje viešas mi- litarizmas jau nurodo pakreiptą galvoseną, organizuotai įdiegtą kaip tik tos „virštrisdešimtinės“ kartos gerai apsiskaičiuojančių atstovų.Vietnamo karas jaunąją kartą paliečia artimiausiai ir betarpiškai. Atviro karo sąvoka savaime jau įneša nesaugumo ir nepastovumo jausmą
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tautos gyveniman. Juo labiau paveikia žinia apie draugo mirti karo lauke, ar tau pačiam skirtas kvietimas palikti saugios ateities planus. Kada vyksta kova pašalinti tiesioginę grėsmę ar tai savo ar tautos gyvybei, jaunuolis reaguoja su ryžtu ir pasiaukojimu. Tačiau Vietnamo konfliktas yra tolimas, Amerikos nepasiekiąs, negresiąs jos gyvybei. Iš dalies bet kuriam žiaurumui, iš dalies, visai suprantamai, varomas panikos jausmo, jaunuolis be atodairos stoja prieš tą valdžią, kuri ši karą veda. Pasipriešinimo Įnirtimas gali būti tinkamai suprastas tik Įžvelgiant jame stiprų asmeninės savisaugos elementą. Išreiškus tokia aštria kritika vie- *- 4. V *.noje srityje, nebesunku ją praplėsti ir Į kitas, kaip Į rasinę diskriminaciją, vargstančiųjų pašalpą ir pan. Staiga visa politinė valdžia su visais savo padaliniais ir darbuotojais tampa intensyvaus puolimo objektais. Kraštutiniais atvejais seka visuotinis paneigiamos, pasibiaurėjimas, noras naikinti. Ir vėl puiki proga šiai srovei pasiduodančius telkti Į kraštutinių nusistatymų organizacijas, i ginkluotas demonstracijas, Į šališkos, pogrindinės spaudos kolektyvus.Kiltų klausimas, kiek tas Įvairiaspalvis dabartinės jaunuomenės nerimastis yra pasiekęs mūsų lietuviškojo jaunimo eiles. Etninių grupių jaunimas paprastai yra glaudžiau sujungtas su jį išauginusios kartos etika, morale ir socialiniais paročiais. Tačiau jaunesnioji mūsų prieauglio karta yra pajutusi ir priėmusi laisvesnio išsireiškimo dvasią. Juos ypatingai traukia kurti ką nors savita, o ne tai, ką vyresnieji iš jų tikisi. Kiek tenka pastebėti, jų diskusijos ir kūryba nevengia kraštutinesnių minčių, žodžių ir išvadų. Bet gi tai nėra peiktina, nors kartais ir tenka vyresniesiems neužtarnautai nukentėti. Aplamai, yra naudinga mintis laisviau išreikšti; tuo patobulini pats 

savo mintyjimo raidą; papildai ir kito asmens galvoseną. Net ir klaidingų polinkių atveju, juos išreiškus yra sparčiau suvokti. Kritika vyresniųjų kartų pažiūroms ir planams neretai talkina visiems naudingų naujų dalykų susikūrimui.Tiek lietuvių, tiek amerikiečių jaunimo tarpe esminė problema lieka ta pati: kartos skiriasi. Vakar dienos realybė yra šiandien istorijos trupmena. Jos be rezervo priimti jaunoji karta ne tik nenori bet ir negali. Bešališkai pažvelgę, sutiksime, kad daug kas mūsų aplinkoje reikalauja laipsniško kitimo, švelnaus perversmo. Išskyrus kietos sudrausminimo vertus ginkluotus miltaristus, didelė dauguma jaunosios kartos tereikalauja prijaučiančio dėmesio, jų nuomonė ir siekimų pripažinimo. Ne vienas iš jų iš širdies paklausia: „Kodėl gi jie mūsų neišklauso?“ Jaunesnioji karta turi Įaugti į dabartinę visuomenę, bet ji turi įaugti su savo nuosavu indėliu. Pripažindama jų balso teisėtumą ir vertingumą, visuomenė pati parodo pavyzdį jaunesniesiems. Tada ir iš jaunesnės kartos galima tikėtis jų subrendimui ir patirčiai. Aštriausi kartų susirėmimai tuo tarpu vyksta universitetų rėmuose, kur, išskyrus šeimą, pasireiškia glaudžiausia intelektų ir jausmų trintis. Bet kontroliuojama trintis tuo pačiu aplygina ir nublizgina. Jaunajai kartai ne konfliktas neša pavojų, bet apsisprendimas konfrontacijas su dabartiniu autoritetu skubiai išspręsti jėgos keliu. Peikimu ar panieka šio pavojaus nebepanaikinsime. Kiekvienam jaunuoliui turi būti duota galimybė apsispręsti tarp destruktyvaus aktyviz- mo ir susitarimo su vyresniąja karta, kur ir jam būtų skirta pasireiškimo teisė. Tada jau drąsiai galima statyti klausimą: „Kuriuo keliu.. .broli?“
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IZIDA PETRAVIČIŪTĖ, Illinois universiteto absolventė, gavusi B.S.' iš 
anglų kalbos. Šiuo metu gyvena Los Angeles mieste Kalifornijoje, kur 
vienoje gimnazijoje dėsto anglų literatūrą ir dramą.
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PAVASARIS

Oi laukiu pavasario! 
To gražaus, gražaus, 
Raudono, raudono — 
Geltono, geltono — 
Mė,yno, mėlyno — 
Spalvų mirgėjimo, 
Gėlių kvepėjimo.

Nubėgčiau tarp tų 
visų gėlių —
Tarp jų atsidusčiau, 
Ir pasilsėčiau, 
Ašaras išliečiau 
Ir būčiau gyva!
Nubėgčiau į alyvų krūmus 
Mėlynų, lelijavų, baltų, 
jas apkabinčiau ir jomis 
kvėpuočiau.

Izida Petravičiūtė

IŠVAŽIAVAI

Važiuok prie horizonto, 
Mažosios traukinių linijos. 
Keliauk per aukštus kalnus.
Matyk jūrą — gražią, 
žalią, melsvą.
Bet Angelų miestas, 
lauks tavęs.

Jūra,
Mergaitė graži,
Žvilgnis,
šypsena.
Lauks — Angelų miestas
Trijų keleivių, kol sugrįž.

- k ■ *

Kalnai,
Jūra,
Žmonės,
Namai, medžiai
Stovės ir lauks, trijų keleivių kol sugrįž

ATĖJAU

Atėjau tyliai,
Nepabudinau....
Tik atėjau — duris pravėriau, 
Buvau— ... bet nematei.
Atėjau — buvau — ir nematei, 
Nes tyliai išėjau.

8
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STUDENTAI DABARTINĖJE LIETUVOJE

, ■ ' ' . . '• • ■ ■ • ■ • ». ■■ . • ; /

Julius Jurginis

Dabartiniam Lietuvos jaunimui būdinga pastangos prasimušti į 
gyvenimą, įsigyjant specialybę, nes iš pramonės ar prekybos verslo, iš 
pelno ar kapitalo procentų čia niekas nesitiki gyventi. Tėvų palikimas, 
nors toks ir yra, taip pat negali atpalaiduoti nuo pragyvenimo iš dar
bo įmonėje, įstaigoje ar kolūkyje. Profesinė specialybė įgyjama aukš
tosiose mokyklose ir technikumuose. Todėl pirmasis jaunuolio rūpestis 
įstoti į aukštąją mokyklą. Patekti galima tik konkurso keliu ir, žinoma, 
daugiau kaip pusė norinčių nepatenka. Nors stojant į kai kuriuos tech
nikumus nereikalaujama pilno vidurinio išsilavinimo, tačiau daugumas 
į juos stoja su tokiu išsilavinimu, nes tokiais atvejais mokslo laikas su
trumpinamas. Neįstoję į aukštąsias mokyklas arba technikumus eina 
dirbti į fabrikus ir kolūkius. Kas veržte veržiasi prie mokslo, tas ir 
dirbdamas gali mokytis vakariniuose ir neakivaizdiniuose aukštųjų mo
kyklų ir technikumų skyriuose.

Kurios mokslo šakos domina jaunimą

Labiausiai veržiamasi prie technikos specialybių. Todėl didžiausia 
aukštoji mokykla Lietuvoje — Kauno politechnikos institutas. Prieš vie
nerius metus aš jį baigiau ir gavau architekto diplomą. Dabar dirbu 
Vilniuje komunalinio ūkio projektavimo institute. Įgyta specialybe esu 
visai patenkintas, nes joje šalia amato reikalaujama ir kūrybos. Huma
nitarinius mokslus Vilniaus Universitete ir Vilniaus pedagoginiame ins
titute daugiausia pasirenka merginos ir gal ne tiek iš tų mokslų pa
mėgimo, kiek iš nesitikėjimo laimėti konkursą ir kitur pakliūti. Gy
dytojo profesija taip pat darosi beveik moteriška, nors stojant į Kau
no medicinos institutą arba Vilniaus universiteto medicinos fakultetą 
pirmenybė neoficialiai suteikiama vaikinams.

Lietuvos jaunimas savaime skiriasi į dvi dalis: į besimokančius jau
nuolius ir specialųjį mokslą baigusius. Besimokančių politinė ir kultū
rinė veikla reiškiasi kiekvienoje mokykloje atskirai ir yra mokyklos 
vadovybės kontroliuojama. Todėl akademinis jaunimas politiniame gy
venime nepasireiškia tokiomis formomis, kaip kad, sakysim, JAV, Ita
lijoj ar Prancūzijoj. Čia kitokios sąlygos ir pažiūros.
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Buriasi į klubus
Specialų mokslą baigusieji Lietuvoje vadinami jaunaisias specia

listais; jų tarpe paskutiniuoju metu pastebimas būrimasis į klubus. 
Klubas „Juventus“ šįmet minėjo savo penkerių metų sukaktį. Tai vie
nas iš seniausių jaunimo klubų sostinėje. Neseniai man teko dalyvauti 
jaunųjų mokslininkų klubo „Po Zodiaku“ steigime ir trijuose jo pobū
viuose. Veikia muziejininkų ir kraštotyrininkų klubai „Krivūlė“ Vilniu
je ir „Tėviškė“ Kaune. Daugumas klubų profesinio pobūdžio. Į juos 
buriasi artimų specialybių vaikinai ir merginos. Klubų steigimasis te
bėra naujas reiškinys ir kalbėti apie jų veiklos konkrečius vaisius dar 
būtų per anksti. Tai daugiausia diskusijų ir lavinimosi klubai, nemaža 
dėmesio skiriantieji tautinės kultūros ugdymui.

Domisi knyga
Aplamai reikia pastebėti, kad per paskutiniuosius penkeris me

tus žymiai pakilo susidomėjimas lietuvių kalbos kultūra, tautos praei
timi, jos ateities perspektyvomis. Tai liudija vienadienių lituanistinių 
knygų atsiradimas. Vienadienėmis vadinamos tos knygos, kurios skai
tytojų išperkamos tą pačią dieną, kai tik pasirodo knygynuose. Tokios 
garbės susilaukė „Gedimino laiškai“, „Vilniaus miesto istorija“, M. Ju
čo „Lietuvos metraščiai“, B. Dundulio „Lietuvos kova dėl valstybi
nio savarankiškumo XV a.“, A. Vanago „Antanas Strazdas“, J. Jur
ginio „Istorija ir poezija“ ir kitos, išleistos gana dideliu tiražu. Sakysim 
„Vilniaus miesto istorija“ išėjo 10,000 egz. tiražu ir jos kaina gana aukš
ta — 4 rb. 35 kap. Vis dėlto ir ji buvo išpirkta per vieną dieną.

Dideliu pasisekimu naudojasi Justino Marcinkevičiaus pjesė „Min
daugas“, einanti Vilniaus Akademiniame dramos teatre. Išėjusi iš spau
dos ši eiliuota pjesė taip pat bematant buvo išpirkta. Bilietai į vai
dinimus išperkami kelis mėnesius pirmyn. Ją pastatė ir Klaipėdos 
dramos teatras. Pjesės pasisekimą lemia tas, kad joje sprendžiami tau
tos, valstybės, laisvės ir despotizmo, objektyvios humanistinės ir kon- 
jungtūrinės istorijos rašymo klausimai. Jeigu anksčiau mene buvo sten
giamasi duoti žiūrovui arba skaitytojui aiškų atsakymą, tai dabar klau
simu ketinama sužadinti kritiškas mintis, paskatinti savarankiškai jį 
spręsti. Panašiu pasisekimu naudojasi ir Kauno dramos teatre einanti 
K. Sajos „Mamutų medžioklė“, nors tų dviejų dramos veikalų tautinė 
— politinė vertė nėra vienoda.
Studentų teatras.

Vilniaus Universitete studentai turi savo teatrą. Patys rašo, stato, 
apipavidalina ir vaidina. Su dideliu malonumu prisimenu pernai rude
nį Universiteto rūmų Sarbievijaus kieme vaidintą Vydūno „Pasaulio 
gaisrą“. Spektaklis vyko vėlai vakare, po atviru dangum, jau buvo šal
ta, bet stačių žmonių buvo pilnas kiemas. Daug jaunimo sueina sek
madieniais į Vilniaus katedrą (paveikslų galeriją) į klasikinės muzikos 
koncertus. Keičiasi meninis jaunimo skonis. Prieš keletą metų ir Lie
tuvos jaunimą žavėjo tranki, labai triukšminga muzika, buvo ketinimų 
pamėgdžioti garsiuosius bitlius. Dabar šis antkritis praeina. Vis daugiau 
pasiilgstama lyriškos muzikos ir daugiau jaunimo atsilanko į klasiki
nės muzikos koncertus. Ne taip seniai šitokia muzika buvo laikoma
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tik seniams tetinkama. Nors lengva ir estradinė muzika ir dabar jau
nimo tebėra labiausiai mėgstama, tačiau nebegirdėti ir nebejausti ni
hilistinės pažiūros į klasiką.

Hipių problemos ir tautinis romantizmas

Kauno ar Vilniaus gatvėse vis dar galima sutikti pulkelį jaunuo
lių nevalyvai apsirengusių, apšepusių su gitara rankose arba ant pe
ties. Tai tie, kurie vaidina hipies. Prieš porą ar trejetą metų jų buvo 
daugiau, tačiau niekad jų nebuvo daug. Studentų tarpe jų iš viso 
nebuvo. Tai ne protestas prieš materializmą ir susvetimėjimą, o vieno 
kito noras viešai parodyti, kad jis neboja savo nesėkmės, kad jam įsto
ti į aukštąją mokyklą arba technimumą nepasisekė ir kad jis profe
sinio išsilavinimo nesiekia. Tai daugiausia pasiturinčių tėvų 16-18 am
žiaus paaugliai, laikinai nesimokantieji ir nedirbantieji. Nors administ
racinėmis priemonėmis jų niekas nepersekiojo, tačiau į juos buvo žiū
rima kaip į augančius huliganus. Tyli visuomenės panieka privertė juos 
susitvarkyti arba bent viešai nesirodyti.

Tiesa, ir dabar dar galima sutikti jaunimo pobūviuose originaliai 
apsirengusius. Mano brolis Andrius yra Vilniaus Dailės Instituto stu
dentas, todėl ir man ne kartą teko dalyvauti rengiamose būsimų dai
lininkų labai išradingose ir sąmojaus pilnose pramogose. Nemaža jų 
tarpe barzdotų ir su apykakle siekiančiais plaukais. Krito į akis keletas 
studentų su avikailio liemenėmis vilnomis į viršų. Jie sakosi siekia 
originalumo ne tik savo kūryboje, bet ir buityje. Noras pasirodyti es
tetiškai originaliu, išsiskirti iš minios, paniekinti vienodumą be savo 
neigiamų pusių, turi ir kai kurių teigiamų. Bet tai ne tas kas hipies. 
Avikailis netgi simbolizuojąs senovės lietuvių aprangą. Akademinio jau
nimo tarpe pastebimas tautinio romantizmo dvelktelėjimas, pasirenkant 
liaudies dainų repertuarą, stengiantis atgaivinti užmirštas tradicijas, duo
dant senoviškus vardus naujagimiams ir panašiai. Visuomeninė sant
varka panaikino komercinę ir kitokią konkurenciją dėl pelno. Nesi- 
mušama ir dėl valdžios. Visa tai leidžia jaunimui pasidaryti vienin- 
gesniam keliant savo tautinę kultūrą.

(LAIŠKAS IŠ LIETUVOS)Vilnius, Lietuva, 1969 m. balandis.

Pirmosios studijų

dienos Lietuvoje.

L. Ruiko nuotr.
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A. A. JUOZĄ BACHUNĄ PRISIMENANT

Algis Zaparackas

Žaibo greitumu lietuvių kolonijas pasiekė netikėta ir nelaukta ži
nia, kad 1968 m. sausio mėn. 23 d., 7:30 v.v. Benton Harbor, Michigan, 
širdies priepuolio ištiktas, mirė a.a. JUOZAS BACHUNAS (Bačiūnas).

A. a. Juozas Bachunas gimė 1893 m. gegužės mėn. 24 d., Jurbarke, 
Lietuvoje. 1895 metais atvyko į JAV-bes. Be atvangos dirbdamas, tapo 
visuomenininku, lietuvių spaudos bendradarbiu, knygų leidėju, vasar
viečių savininku ir vedėju, įvairių organizacijų globėju ir mecenatu; 
nuo 1963 metų buvo PLB valdybos pirmininkas. A.a. Juozas Bachu
nas buvo Korp! VYTIS mecenatas ir uolus Lietuvių Skautų Sąjungos 
bičiulis.

Su jo mirtimi lietuvių išeivija neteko ne tik savo gerbiamo ir my
limo PLB-nės pirmininko, bet ir asmenybės, kuri sugebėjo sujunti čia 
augusį lietuvį su neseniai atvykusiu; jaunimą su vyresniąja karta ir 
suartinti lietuvius, išsisklaidžiusius po 17-ą laisvojo pasaulio kraštų. 
Kuklus ir gilios tolerancijos žmogus, Juozas Bachunas sugebėjo su
rasti kalbą su įvairių įsitikinimų ir galvojimų žmonėmis, jaunais ir vy
resniais, gerbti jų nuomonę ir juos išklausyti, reikalui esant jiems pa
tarti.

Asmeniškai teko velionį pažinti per akademikų skautų veiklą, o 
vėliau su juo teko artimai bendradarbiauti ruošiant Jaunimo kongre
są ir drauge išgyventi Jaunimo metus. Nebuvo nuostabu, kad jisai ati
davė visą savo,* širdį ir meilę jaunimui, ruošiant Jaunimo kongresą ir 
koordinuojant Jaunimo metus. Jo nenuilstamos energijos, tolerancijos 
ir pasitikėjimo jaunimu dėka netik buvo suruoštas pirmasis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas, kuris pirmą kartą lietuvių išeivijos istori
joj išjudino visame laisvame pasaulyje esantį lietuvių jaunimą, sujungė 
į vieną darnią lietuvišką šeimą ir davė naujos energijos lietuvybės iš
laikymui bei Lietuvos laisvės kovai.

A.a. Juozas Bachunas buvo pagerbtas įvairių jaunimo ideologinių 
organizacijų, nes jis pats visas gerbė ir respektavo. Jis rūpinosi, kad 
jaunimas išeivijoj bendrai dirbtų ir vieni kitus respektuotų. Jo vasar
vietė buvo atdara visam lietuvių jaunimui. Čia ir akademikai skautai, 
-ės 1952 metais buvo svečiais III-oje ASS vasaros stovykloj — pirmuti
nėj JAV. Čia ir ne vienas jaunuolis ir jaunuolė praleisdavo savo va
saros atostogas, užsidirbdami sau mokslapinigių. Čia buvo globojami ir 
mūsų sportininkai, prieš jiems išvykstant į Australiją ir Pietų Ameri
ką. Su dideliu pasišventimu ir meile, bei materialine pagalba, Juozas 
Bachunas rėmė visas jaunimo pastangas ir skatino jų veiklą.
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Velionis nediktavo jaunimui ką ir kaip daryti. Patardavo ir papa
sakodamas iš savo praeities veiklos, perteikdavo praktiškus patarimus ir 
sugebėdavo pramatyti ateitį. Juozo Bachuno pasiūlymai bei patarimai 
buvo mielai jaunimo priimti ruošiant Jaunimo kongresą. Kilus nesuta
rimams tarp jaunimo ir vyresniųjų, Juozas Bachunas rasdavo išeitį ir 
visados palaikė jaunimo entuziazmą ir dinamiškumą.

A.a. Juozo Bachuno gyvenimo draugė, Ponia Bachunienė, visur ir 
visuomet lydėjo savo mylimą vyrą. Ji taip pat mylėjo ir myli lietuvių 
jaunimą ir nemažesniu entuziazmu rėmė savo vyro nusistatymą jau
nimo atžvilgiu.

Lietuvių išeivijos visuomenė neteko vieno iš tauriausių savo narių, 
o lietuvių jaunimas — savo Gobėjo ir Bičiulio, kuris savo paskuti
niuosius gyvenimo metus buvo pašventęs lietuvybės išlaikymui ir kovai 
už Lietuvos laisvę. Akademikų Skautų Sąjūdžiui ir visam lietuvių 
jaunimui reikėtų tęsti ir įvykdyti Juozo Bachuno užsibrėžtus ir ne
baigtus planus — tai būtų gyvas paminklas jaunimo bičiuliui ir globėjui.

Mielas Broli Mecenate, mes budim ir ryžtamės tęst Tavo nepa
baigtą darbą šūkiu: „Mūsų jėgos, mūsų žinios, Laisvai Lietuvai Tėvy
nei!“.
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KRISTINA BULOTAITĖ

Lietuvių visuomenė Kristiną Bulotaitę pažįsta kaip, jauną dailinin
kę. Pirmą kartą lietuvių meno pasaulyje Kristiną sutikome 1966 metų 
jaunųjų dailininkų parodoje, kurioji ši jauna debiutante už savo pa
veikslą „Lokį“ gavo antrąją premiją. Ir vėliau Kristinos darbus matė
me visose jaunųjų dailininkų prodose, Jaunimo kongreso prodoje, 1968 
metų skautų dailininkų parodoje. Kristina nepasitenkina vien daile. Jau 
prieš penkis metus ji rimtai susidomėjo fotografijos menu. „Tą, ką 
nepagaunu teptuku, galiu pagauti foto aparatu. Nemėgstu tapyti to, 
ką galiu nufotografuoti.“ Vis dėlto Kristinos nuotraukose'aiškiai matosi 
menininkės žvilgsnis.

Studijuodama „Communications Design“ Kristina buvo glaudžiai 
susirišusi ir su kinotechnika. Vieną kartūninę filmą Kristina paruo
šė Illinois universiteto meno fakultetui. Su kita experimentaline filmą 
Kristina dalyvavo Čikagos tarptautiniam filmų festivalyje 1968 metais. 
Ir dabar su grupe draugų ji ruošia naują valandos ilgio experimenta
lly filmą.

1967 metais Kristina baigė Illinois universitetą, kuriame pasiliko 
dirbti meno istorijos fakulteto fotografe. Šį pavasarį ji išsikėlė į New 
Yorką, kur toliau žada plėsti savo meno horizontus. Kviečiame „Mūsų 
Vyčio“ skaitytojus šiame numeryje susipažinti su jaunos dailininkės 
Kristinos Bulotaitės foto darbais.

R. K.
Nuotr. Kristinos Bulotaitės
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ŽVILGSNIS Į JAUNĄJĮ PASAULĮ
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JAUNOS DIENOS

Jaunos dienos — neprotingos 
Paklydimais gan turtingos, 
Neina žingsniais, bet risčia! 
Už akių joms neužbėgsi, 
Nepavysi, neužrėksi, 
O senatvė šit ir čia.

Žilo plauko — sveikas protas, 
Prieš pagundas apšarvotas, 
Bet, Dievuli, per vėlai!
Nei jam giedro įkvėpimo, 
Nei energijos jaunimo! 
Bailūs patys veikalai.

Kad jauni sveikiau žiūrėtų, 
Kad seni daugiau galėtų!.. 
Būtų ir giesmė kita.
O dabar juk žmogų retą
Rasi, kur pernykštį metą 
Neapkaltintų kada.

O tačiau jūs mano vienos 
Širdžiai brangios, jaunos dienos, 
Aušra gimusios rytuos!
Pirmos laimės ir karionės!
Meilės pirmgimės svajonės! 
Jūsų nieks neužvaduos.

Maironis

Per paskutinį penkmetį Amerikos jaunimas tapo svari jėga kraš
to socialiniame ir poltiniame gyvenime. Ligi šiol krašte vyravo vidu
rinės kalsės normos (standartai). Studentai, įžengę į universitetą, drau
ge įžengdavo ir į savo uždarą pasaulį, susidedentį iš futbolo bei krep
šinio žaidimų, socialinio pobūdžio korporacijų, grožio karalaičių ir moks
lo. Pakilus į erdves pirmajam satelitui (rus. sputnikui), mokslas pra
dėjo stumtis į priekį. Galvojantis studentas, buvusi knygų pelė, pasi
darė daugiau priimtina asmenybė. Bet tik po prezidento Kennedy mir
ties patys studentai pradėjo kovoti prieš esantį antiintelektualizmą. 
Jaunimas, lyg ir pajuto, kad Amerika jų kraštas, kraštas, kuris bus toks, 
kokį jie patys sukurs. Jų yra pareiga ir teisė įsijungti į šio krašto 
statymą. Jaunimas, kuris norėjo, kad jam viskas būtų pateikta ant auk
sinės lėkštės, jeigu taip galima sakyti, nutarė, kad dabar pats nori 
išsikepti tą, ką iš tos lėkštės turės valgyti. Rezultate jaunimas ligi eks
tremizmo sujudino Ameriką. Jaunimo vardas ir žygiai nuolatos skam
ba per radiją, televiziją, laikraščius, žurnalus. Universitetinis jaunimas 
pasidarė naujos revoliucinės srovės, siekiančios politinių ir socialinių 
pakeitimų, centras. Kadangi mes visi esame šios srovės paliesti, įdomu 
mesti žvilgsnį ir pasidalinti nuomonėmis apie šių dienų jaunimą, jo idė
jas, siekimus, metodus.

R. K.

19



PROF. IGNAS KONČIUS
(Gimęs 1886 m., 1913 m. baigęs universitetą)

„Kas kam skaud, tas apie tą ir kalb“
• f '

Su laiku kinta gyvenamosios aplinkybės, turi kisti ir žmonės.
Kur tūkstančiai moksleivių renkasi po vienu aukštosios mokyklos 

pavadinimu, gyvenimas gali iškelti daug visokių kivirčių, ypač dėl pa- 
senėjusios gyvenamosios tvarkos.

Ir aukštųjų mokyklų moskleivių, jau šiek tiek paūgėjusių, dau
giau reikalaujama. Ir jų reikalai didesni.

Dėlto tokie purkštavimai skaitlingos jaunuomenės tarpe visiškai 
suprantami. Siusk, bet išminties nepamesk. Nedaužyk langų, nelaužyk 
baldų. Kuo kaltos knygos, kad bibliotekas aižai. Tiesa, tose knygose 
sukaupta, kad be vargo neįsigijama. Bet suplėšęs knygą, jos žinių ne- 
pasisemsi.

Pasiblaškyk, bet su protu. Ir besiblaškančių nedidelis nuošimtis — 
šimtai iš dešimčių tūkstančių. Kame tiesos ieškosi?

Ir patys nesusipratimai ar ne dažniausiai ne mokyklos išperos, o 
gatvės padariniai, sakykim, krašto reikalai.

Ar be neišmintingo daužymosi nėra kitų kelių, daugiau tinkamų 
akademiniam lygiui?

Juk ir aukštųjų mokyklų tvarkymas yra akademikų rankose. Tad, 
su žmonėm reik žmoniškai ir elgtis. Tai privaloma abiem pusėm.

Be paraginimų prisitaikinti darnumo gana sunku. Jaunesnieji ima 
reikšti savo nuotaikas.

Bet nei pačiuose ilguosiuose netvarkinguose galvos plaukuose, nei 
laisvai augančioje barzdoje nei proto nei išminties netenka ieškoti.

VYTAUTAS GERMANAS
(1957 baigęs architektūrą Illinois universitete).

Savo atsakymą į klausimą, kaip žiūriu į šių dienų jaunimą, pada
linsiu į dvi dalis. Pirma rašysiu apei Amerikos jaunuomenę, o vėliau 
apie lietuvių. Jaunimu (šių eilučių apimtyje) laikau studentiško am
žiaus žmones.

Į Amerikos jaunimą žiūriu optimistiškai.
Pirmiausia turime prisiminti, kad šių laikų jaunimas gimė po 

baisaus pasaulinio karo, augo atomo bombos šešėlyje ir dabar gyvena 
laikotarpyje, kuriame žmonija pasiekė tokias karines galimybes, jog 
gali save kelis sykius susinaikinti. Sparti techninė pažanga, vis didė
janti militaristinė įtaka sudaro neramią, nesaugią aplinką brendimui.

Praeityje Amerikos studentija buvo ideologiniai visiškai neaktyvi. 
Ji pasitenkindavo keistom išdaigom, kaip auksinių žuvelių ryjimu, 
„panty raids“. Šiandien jau skundžiamasi, būk tai jie per daug akty
vūs, per daug politiški. Jie demonstruoja, protestuoja, perima univer
sitetų administracijos patalpas, kai kuriais atvejais net naikina turtą.
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Jie pasisako prieš krašte esančias negeroves: rasinę nelygybę, neturtą, Vietnamo karą. Dalis tų negerovių jau nuo seno egzistuoja ir šių laikų jaunimas, būdamas didžiai idealistiškas, ima reikalauti pakeitimų. Jie sukyla prieš dabartį, prieš status quo. prieš ..establišmentą“ — tą vyresniųjų grupę, kuri arba nenori pasikeitimų, arba siekia, kad tai vyktų lėtai, santūriai.Jaunimas laukti nenori, nes rytoj jau gali būti pervėlu; rytojus toks neaiškus, nesaugus. Todėl jis reikalauja: „change now“.Taip, jaunimo bruzdėjimo reiškiniuose būna ir neigiamų dalykų. Pasitaiko ir neatsakomingų. net kriminalinių veiksmų. Tačiau, tuose veiksmuose dalyvauja labai maža jaunimo dalis. O daugumą smerkti už mažumos nusižengimus yra labai klaidinga.Esu įsitikinęs, kad Amerikos ateičiai priauga tvirta, idealizmo kupina inteligentijos karta.
Žvelgdams įlietuviškąjį jaunimą norėčiau irgi būti optimistiškas. Vis dėl to, žiūrint iš lietuviško taško, ir žiūrint realiai, matosi nega- tvvus vaizdas. Mūsų studentai mažai kuo skiriasi nuo amerikiečių bendraamžių. Jie politiniai judrūs, idealistai ir iš jų tarpo iškils daug žadančių Amerikos inteligentų. Gaila, bet labai maža jų dalis liks lietuviško gyvenimo aplinkoje.Būtų idealu, net būtina, juose skiepyti ir ugdyti lietuviškąsias vertybes, jų energiją, judrumą pasukti mūsų tautinių reikalų naudai. Tačiau, pas mus pastangų ta kryptimi labai maža. Anaiptol, vyresniosios kartos atstovai (tas lietuviškas „establišmentas“) dažnai net veikia priešingai. Savo užsispyrimu, trumparegyste, noru jaunimą kontroliuoti jie tik nubaido, atstumia.Į šį lietuviškosios emigracijos gyvybinį reikalą žiūrima tiesiog lengvabūdiškai. Nėra realių programų studentijos lietuviškumo išlaikymui, net nėra bandymų moksliniai šį reikalą svarstyti, kad sudarius pagrindus praktiškai ateities akcijai. Jaunimo organizacijos egzistuoja iš inercijos, dažnai tik vyresniųjų stūmimo dėka ir nepalieka ryškesnių rezultatų.Mano nuomone, pagrindinė sąlyga jaunimo lietuviškumui išlaikyti yra ta, kad Lietuva jiems turi būti realybė, bet ne lituanistinėje mokykloje girdėta pasaka.

VILIGAILĖ LAURAITYTĖ

(1970 m. baigs gimnaziją).Man atrodo, kad visais laikais studentai nesutikdavo su vykesnių- jų idėjomis: priešindavosi joms įvairiausiais būdais. Aš manu, kad šių laikų demonstracijos nėra nieko naujo, tačiau man nepatinka jų pasirinktas priešinimosi būdas: muštynės, turto naikinimas, trukdymas mokslo ir 1.1... Jeigu būtų galima išvengti tų žalingų demonstracijų, gal kas nors būtų ir atsiekiama taikiomis demonstracijomis.
I ’

21

21



VALDEMARAS SADAUSKAS
1971 m. žada baigti DePaul universitetą. Studijuoja Rytų Europos istoriją.

Esu griežtai nusistatęs prieš visas dabartines studentų demonstra
cijas. Nepeikiu jaunimo idealizmo, bet asmeniškai esu per gerai susi
pažinęs su demonstrantų metodais bei demonstracijų vadovais, kad ga
lėčiau girti jų tikslus. Kai kurie SDS buvę vadai aiškina, kad iš or
ganizacijos pasitraukė, nes jau prieš kelis metus organizacijai nustojo 
tie profesionalai dar jauni, studentiško amžiaus, bet jų gyvenimo tikslas 
ne mokslas, o demonstracijos. Hitleriniais metodais jie mėgina patrauk
ti šių dienų nestiprią, ieškančią idealų, pasimetusią studentiją, kuri ti
kisi sukurti pasaulį, kuriame viešpataus tik gėris. Kažkaip dabartiniam 
mūsų jaunimui trūksta realybės. Daug kas gyvena fantazija ir nenori 
pripažinti, kad gyvenime absoliutiško gėrio pasiekti yra neįmanoma. 
Negalima pasaulyje atmesti visko, kas per šimtmečius yra sukurta. 
Iš istorijos reikia pasisemti kas gera, ir tą gėrį statyti toliau.

VIDA RADVENIENĖ
(1965 m. baigusi pedagogiką U.C.L.A. universitete.)

Mes gyvename įdomiu laiku, kada viskas greitai keičiasi ir yra ne
daug pastovių dalykų. Atrodo, kad šių dienų jaunimas tai labai jaučia 
ir dėlto nori gyventi tik šiai dienai. Jis nori būti gyvenimo apimtas, 
nori viską jausti, viską patirti. Jis mažai ko bijo, savim pasitiki, ne
prašo iš vyresniųjų pamokymų ir net pritarimo. Iš pasaulio mėgina 
semtis kuo galima daugiau.

Išaugęs materialistinėj visuomenėj, nepažinęs skurdo, jis atmeta ma
terializmą ir daugelį vertybių, kurios buvo jo tėvų gyvenimo dalis. 
Jis mato blogį pasaulyje ir mano, kad tą blogį lengva pakeisti į gėrį. 
Jo gyvenimo formulė — meilė vienas kitam.

Šių dienų jaunimas turi labai didelę įtaką šių dienų visuomenei. 
Pažiūrėkim į dabartines madas, kinus, knygas, žurnalus, vaidinimus. 
Nors ne vienas nusišypso iš brazdų, ilgų plaukų, bet ir rimtose įstai
gose, didmiesčių gatvėse pastebėsime, kad nemaža net ir konservaty
vių vyrų, ūsočių ir su ilgesniais plaukais kaip seniau. O moterys vis 
mėgina atrodyti jaunos, pamėgdžioja jaunimą, jo rūbus, šukuosenas, 
žinoma, su pakeitimais, daugiau pritaikytais savo luomui, bet vistiek 
seka jaunimą.

Jaunimas net keičia mūsų vertybes, mūsų supratimą kas yra ge
ra ir gražu — net pačią socialinę struktūrą — Nenori būti veidmai
niais ir dėlto gyvenimą nori matyti tokį, koks yra.

Man įdomu šiais laikais gyventi, bet kai aš matau šių dienų kinus, 
vartojantį narkotikus jaunimą, šių dienų vaidinimus, kai paskaitau 
straipsnius kurie svarsto klausimą ar šeima yra reikalinga, darosi bai
su dėl ateities. Nežinau ar mokėsiu gerai vaikus išauginti, kad jie mo
kėtų gyventi rytoj — tokiam pasauly, nes nežinau koks tas pasaulis 
bus.
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DONATAS JANUTA
(Berkely universitete 1964 m. baigęs inžineriją, 1967 m. teisės mokslus)

Dažnam vyresnio amžiaus žmogui yra sunku suprasti kokiais ke
liais šių dienų jaunimas eina ir ko jis nori. Amerikos jaunimas maiš
tauja universitetuose. Lietuvių jaunimas, nebijodamas „baubo“ gąsdi
nimų, važiuoja Į Lietuvą krepšinio lošti. Vieni protestuoja prieš Viet
namo karą, kiti marijuana rūko.

Pasiskaičius mūsų parapijini „Draugą“ (turiu galvoje tą patį, kuris 
save vadina „The Lithuanian World-Wide Daily), sakytum, kad tai ko
munistų suruoštas sąmokslas siaučia kraštą.

Teisybė, kad pagaliau mokyklos, gimnazijos ir universitetai sėk
mingai savo pareigas ir uždavinį išpildo. Šių dienų moksleiviai ir stu
dentai yra geriau išsilavinę ir daugiau savystovūs negu kada anksčiau. 
Nebepriima viską aklai, kas jiem duodama ir netiki viskuo, ką jie gir
di. Neužtenka jiem kad pareiškimas dogmatiškai yra dažnai kartojamas. 
Dažnas kartojimas tiesos dar nepadaro.

Kuo dažniau jaunimas klausia „Kodėl?“ Ir jeigu negauna gero at
sakymo į savo klausimą, dažnai pasako „Nebetrukdyk tamsta manęs 
daugiau savo niekais. Gyvenimas per trumpas.“

„Kodėl, aš būdamas studentas, turiu laikytis visokių taisyklių, re
guliavimų, nuostatų, įstatymų, įsakymų ir nurodymų pagal universite
to biurokratinės administracijos nutarimus, jeigu tie nutarimai neturi 
nieko bendro su mokslu bei pamokom ir tik varžo mano asmeninę lais
vę? Netrukdyk, tamsta, manęs!“

„Kodėl turiu aš remti Vietnamo karą ir negaliu jam prieštarauti, 
jeigu aš netikiu į jo reikalingumą, teisėtumą, teisingumą ar pridera- 
mumą? Sakai, aš ne patriotas? Bet tamsta juk pats gyreisi aną metą 
kad tavo sūnus išsisuko iš kariškos tarnybos? Netrukdyk manęs.“

„Sakai draustina marijuana rūkyt? Bet pats rūkai du pakelius pa
pirosų kas dieną. O kai sueini su draugais, tai statai herojum tą, ku
ris daug degtinės išgeria arba per naktis kortuot gali. Ar negėda taip 
trukdyti man laiką? Gyvenimas trumpas. Su tamsta kalbėt man jau nu
sibodo.“

„Kodėl negaliu aš į Lietuvą važiuoti krepšinio lošt? Neužsigauk 
tamsta, tačiau nebetrukdyk manęs daugiau.“
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SENJORAS ALGIS LAPŠYS

fil. Liūtas Grinius

Kuklaus Bostono priemiesčio namelyje gyveno tėvas, motina ir au
gantis sūnus. Sūnus kaip daugelis, bet ir vėl, ne kaip visi. Nedaug 
juk yra tokių, kurių atvykimą pasaulin sveikina patrankų šūviai ir bom
bų sprogimai. Iš įvykio datos sprendžiant tačiau, atrodo, kad ne Al
gio garbei buvo tos 1944 metų spalio dvyliktos dienos triukšmas skir
tas: Erfurto pramonei daužyti. Algis — pačių sunkiausių Antrojo pa
saulinio karo dienų vaikas ir tikras pabėgėlis, nes šeima, vos šešiems 
mėnesiams nuo jo gimimo praslinkus, turėjo vėl trauktis nuo Tiurin- 
giją užimančios rusų kariuomenės.

Kaip pabėgėliui dera, pirmieji vaikystės fragmentai Algio atminty
je yra iš Hanau lietuvių stovyklos. Tikros vaikystės dienos jam prasi
dėjo darželio amžiaus sulaukus Bostone 1949 metais. Algio branda pa
sižymėjo skuba: septynerių sulaukęs jis jau vilkiukas Žalgirio tunte; 
skautų amžių pasiekęs — DLK Kęstučio draugovės adjutantas; vėliau 
— skautų vyčių būrelio vadas, tunto iždininkas, Korporacijos „Vytis“ 
senjoras, keturis metus valdybos narys, jos primininkas. Skautų aplin
ką praaugęs, Algis dar spėjo tapti Bostono Studentų Sąjungos skyriaus 
pirmininku, radio programos pranešėju, dramos sambūrio nariu, bend
ruomenės jaunimo sekcijos steigėju. Šalia bendruomeniškų polėkių, 
Algis rado laiko mokytis, uždarbiauti, kurti eiles, piešti ir net skulp
tūrišką molį minkyti. 1968 metų birželyje Northeastern universitetas 
įvertino jo pastangas suteikdamas mechanikos inžinieriaus diplomą 
(BSME), kurį sekė šaukimas kariuomenėn.

Nežiūrint karinės tarnybos, Algis nenustojo savo judrumo ir pasi- 
sirodo tai namie, tai Čikagoje, tai Los Angeles džiugindamas visus sa
vo taisyklinga lietuvių kalba ir gyvumu. Aukštas ir lieknas, civiliais 
rūbais ar leitenanto uniforma dabintas, viengungis Algis masina savo 
išvaizda ir minčių lakumu ne vieną jautrią širdį ir yra laukiamas sve
čias jaunimo suėjimuose.

„Mūsų Vytis“ džiaugiasi, galėdamas savo puslapius skirti pir
mam ALGIO PASIRODYMUI SPAUDOJE. Sveikindami tikimės, kad 
nuo šiol jis nebus svetimas lietuvių kūribiniame gyvenime ir visada liks 
mūsų eilėse. Ad meliorem, Algi!
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Gyvenančiam ne pas savus,
Gerus piliečius, tik kartais keistai tolimus, 
Kyla ilgesys girdėti švelnią gimtą kalbą
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Ir prisiminti tolimus tėvų namus.

Svetimoj šalyje augus ir subrendus,
... $

Tik atminties miglose reginčiam aną pasaulį,
š-

Širdis atbunka kai negalim atvirai gyventi,
- Kai varžo velniški dvilypiškumo pančiai.

(1

Ir taip norėtųsi jiems išsamiai išaiškint

—

Kas aš esu ir kas prabočiai mano buvo
— Ir kokios kančios sekė mano genties buitį — 
Tačiau žinau, kad jie visi yra apkurtę.

. -

5
1

Žinau gerai ką reiškia išsiskirti, 
Ir puikiai sugebu minioj pradingti. 
Lengvai aš dėviu rūbus svetimuosius 
Ir šneku žodžius jų skaudžiuosius.

Esu aš vienas tarp dviejų pasaulių, 
Ir kyla abejonė manyje skaudi: 
Ar ateityje pranašautoje surasiu 
Savųjų tarpe tinkamą aš vietą sau?

Gi aš gerai žinau, ir pats esu patyręs 
Ką reiškia ilgi metai svetimos padangės;
Ji tampa įprasta, kaip kasdieniniai batai 
Ir ūmai girdžiu savo mintį svetima kalba.

Ir nėra tai joks sielos ištyžimas —
Tik reiškinys mano kartos liūdnos dalies: 
Širdis manoji ta pati — geismai tie patys 
Tiktai buities absurdo vėtros sudrumsti.

Keista išgyventi visą gyvenimą krašte, 
Ir jaustis tik svečiu politikos arenoje, 
Kurion aš apsirikęs patekau, 
Kurioj nepasiruošęs tęsiu tėvų bylą.

Žinau, kad gyvenimas nelemtasis mano 
Bus skausmu ir sąmyšiu paženklintas. 
Žinau, kad nepabėgsiu nuo likimo savo, 
Kad ateitis man žada tik žaizdas naujas.

*
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PAVASARĖJA

Kaip deivė atbrido pavasaris
Gėlėtais laukais
Išdabintas pranašystėm.
Ir juokais.
Kaip sapnas.
Lašas nuriedėjo
Gluosnio lapais...

Paukščių debesys
Atskrido iš pietų,
Krykšdami
Artėjančios vasaros džiaugsmu.
Kaip vaiduoklis
Pasiklydęs turguje
Stebiu...

Huntsville, Kovo 26, 1969

Motina — skulptūra A. Lapšio

Tėvas — skulptūra A. Lapšio

NE TAS

Ne tas, kad dienos blankios, 
Nesvarbu, kad šlykščios minios 
Ir tušti veidai aklai sekioja. 
Kad pasaulį gaubia 
Šaltis keistas — 
Jau nebe naujiena.
Tik, kad namai šią naktį 
Taip labai, labai toli...

Ne tas, kad ilgesys, kaip alkanas 
Šešėlis man vaidenas — Ir — 
Ne skardusis aidas žingsnių vienišų, 
Sekančių mane vidurnaktį tamsiom alėjom. 
Ir ne nykus klaikumas vienumos
— Jis senas ir pažįstamas bičiulis. 
Tik, kad namai šią naktį 
Taip labai, labai toli...

Huntsville, Kovo 26, 1969
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ILGESYS

Ilgesys, kaip svečias
Per ilgai užsistovėjęs
Vieši pas mane.
Valgo mano duoną, 
Geria mano vyną.
Ir baugina jis nakčia
Niūria prisiminimų
Ir vilčių gaida.

Vienuma — manoji sesė — 
Neišskiriama nuo užgimimo.
Pamilo ji mane.
Laiko lašai ją brandina
Ir augina ateičiai
Kada jaunoji šoks
Savo laimėjimą 
Mano pagrabe.

Huntsville, Kovo 26, 1969.

AŠARĖLĖ

Ašarėlė, tu žydrioji, 
Kas tave supras?
Ašarėlė, tu, tylioji
Kas tave užjaus?

Ašarėlė, tu skaidrioji
Meilės skruostą plauni.
Ašarėlė mylimoji,
Kaip tave paguosti?

Ašarėlė mįslingoji,
Ar tu liūdi ar džiaugies?
Ašarėlė,tu ramioji,
Plauni mūsų sąžines.

A.P.G., Sausis, 1969
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Tai yra atsakymas, kodėl lietuviškumo išlaikymas yra mūsų pareiga 
ir kodėl kalba yra lietuviškumo pagrindas.

*) Skauto vyčio kandidato J. Katiliaus rašinys, skaitytas Los Angeles D.LK. Traidenio sk. 
vyčiu būrelio sueigoje 1969.11.18.

FIL ANTANAS SAULAITIS - KUNIGAS
Akademikams skautams malonu pasveikinti savo korporacijos narį 

brolį Antaną Saulaitį j r. jo kunigystės įšventinimo proga. Turbūt retas 
jaunuolis Amerikos lietuvių tarpe nepažįsta brolio Antano. Sutinkame 
jį visur, stovyklose — statantį palapines, bežaidžiantį su vilkiukais, pa
dedantį vyresniesiems, vadovaujantį suvažiavimuose, su gausybe plaka
tų aiškinantį savo mintis. Su malonumu skaitome jo praktiškus ir idė
jiškus patarimus. Antanas, tai viena iš tų retų asmenybių, kuris prašo
mas pagalbos padės iš širdies ne tik liežuviu bet tikru darbu. Ir dabar 
gegužės 17 d. Antanas buvo įšventintas kunigu jėzuitu.

Antanas, lietuvišką veiklą pradėjo įstojęs į Lietuvių skautų są
jungą 1945 metais. Skautų sąjungoje ėjo skiltininko, draugininko, skau
tų vyčio būrelio vado pareigas Waterbury, Brolijos vadijos skautų sky
riaus vedėjo (1959-1961 m.) ir vadovų lavinimo skyriaus vedėjo (1966- 
69 m.) pareigas. Tarybos nariu išrinktas 1960 m., pakeltas paskauti- 
ninku 1959 m., skautininku 1965 m. Redagavo draugovės laikraš
tėlį „Mūsų lapinę“ (1956-59 m.), Atlanto rajono leidinėlį jaunesniesiems 
vadovams „Budžiu“ (1957-1959 m.), LSB leidinėlį vadovams „Budžiu“ 
(1959-1961 m.) Bendradarbiauja „Skautų Aide“ nuo 1955 m. Į Akademi
nį Skautų Sąjūdį įstojo 1957 metais, Korp! Vytis Hartfordo-Waterburio 
skyriaus pirmininkas 1960-61 m. Mūsų Vyčio bendradarbis nuo 1956 me
tų. Išleido gamtos pažinimo leidinėlius skautams 1956, 1958 ir 1967 me
tais. Paruošė knygą „Stovyklos vakarai“, 1968 m. Šiuo metu ruošia skau
tų knygas apie žaidimus, stovyklavimą, skautų užsiėmimus ir vadova
vimą. Vadovauja skautų stovykloms nuo 1957 metų, kaip gamtosakos 
instruktorius ir programos vedėjas. 1967 m. brolijos vadovų lavinimo 
stovyklos viršininkas. 1968m. Tautinės stovyklos programos koordinato
rius. Pravedė eilę skiltininkų kursų. Nuo 1966 m. Kęstučio draugovės 
Bostone draugininkas.

Tai tik maža skautiška dalelė brolio Antano visuomeniško darbo. 
Tikimės kad ir tolimesneme jo gyvenime skautavimas visada bus jo 
graži gyvenimo dalis.

Ad. Meliorem, Antanai!
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Mūsų Pastogėje

VYDŪNO KŪRYBOS POPIETĖ
Čikagos akademikai skautai vasario 2 d., sekmadienį 3:30 yal. p.p. 

Gage Parko salėje, drauge su Mažosios Lietuvos lietuvių draugija pa
minėjo savo garbės nario Vydūno 100 metų gimimo sukaktį. Vydūno kū
rybos popietę atidarė ir pravedė dr. Jurgis Anysas. Įdomią paskaitą 
apie Vydūno dramą skaitė fil. dr. Rimas Šilbajoris. Aktoriaus Stasio 
Pilkos paruoštos kand. Eglė Aglinskaitė, kand. Vitalija Ruibytė ir Ma
rytė Smilgaitė skaitė ištraukas iš Vydūno dramų — ,,Amžinoji ugnis“ 
ir „Prabočių Šešėliai“. „Prabočių Šešėlių“ Angą, įvedamąjį veiksmą 
susirinkusieji girdėjo skaitant patį aktorių St. Pilką (iš F. Daukaus mag- 
netafoninių įrašų rinkinių). Pianinu akomponavo Mykolas Drunga.

Antrą meninės programos dalį atliko Liet. Evangelikų liuteronų 
„Tėviškės“ parapijos mišrus choras, vadovaujamas Jurgio Lampsačio. 
Choras išpildė tris Vydūno dainas bei giesmes: 1. Kūrėjo ir Kūrėjai- 
čių giesmė ir malda, 2. Meilės skausmus ir 3. Senovės atminimas. 
Choras kūrybos popietę užbaigė sugiedodamas Mažosios Lietuvos him
ną „Lietuviais esame mes gimę“.

Vydūno minėjimas sutraukė pilnutėlę salę visuomenės. Iš kultūri
nio taško žiūrint, minėjimą reikia skaityti puikiai pasisekusiu. Gaila 
tik, kad tiek mažai mūsų pačių akademikų skautų domėjosi šiuo garsiu 
rašytoju dramaturgu ir lietuviu filosofu.

ČIKAGOS AKADEMIKAI SKAUTAI SVEIKINA
NAUJUS NARIUS

Akademikų skautų sueigoje vasario 28 dieną šie kandidatai, išpil- 
dę valdybos ir senjorų uždėtus darbus, buvo įvesdinti į korporantų 
junjorų eiles: Valdemaras Endriulaitis, Vladas Žukauskas, Vilija Dailid- 
kaitė, Virginija Sabaliūnaitė, Vitalija Ruibytė, Valerija Sparkytė, Eglė 
Aglinskaitė ir Osvaldas Čižikas.

Po „paslaptingųjų tradicijų“, atsigavę junjorai, dėvėdami skaisčias 
fuksų kepuraites, prisijungė prie senjorų ir filisterių, linksminosi ir vai
šinosi. Suėję į glaudų ratą sesės Vitalijos Ruibytės šiltame rūsyje, su
eigos dalyviai įrodė, kad akademikams skautams dainų niekad nepri
truks. Nuo tradicinio „Suk, suk ratelį“ iki šiek tiek vėlesnio „I ya ya“ 
balsai kilo skautų laužo dvasia, nors laužas egzistavo tiktai vaizduotėse.

Viena problema liko neišspręsta: tai kandidatės Vilijos Dailitkaitės 
uždavinio metu suspausto žalio kiaušinio aromatas. Atrodo, kad kiek
vienas pasisekimas yra lyg mažu nepasisekimu. Nežiūrint to, ASD pir
mininkė Rita Baraitė ir Korp! Vytis pirmininkas Valdemaras Šadaus-
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kas, junjorų įvesdinimo metu turėjo suprantamą priežastį džiaugtis sa
vo korporacijos 1969 metų junjorais.

Eglė Aglinskaitė

DAILININKO KELEČIAUS PARODA

Kovo 15 - 22 savaitę su didžiausiu pasisekimu Čikagoje, Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje praėjo dail. Jono Kelečiaus darbų paroda. 
Parodą rengė Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius.

Atidarymą pravedė fil. Rimantas Dirvonis. Dailininkas A. Valeška 
susirinkusiems žiūrovams pristatė dail. J. Kelečių ir kalbėjo apie jo kū
rybos raidą. Dailininkų fil. B. Jameikienė supažindino amerikiečius žiū
rovus su dail. Kelečiaus kūrybos bruožais. Vien tik parodos atidaryme 
dalyvavo daugiau kaip 300 žiūrovų. Svečiai buvo pavaišinti skaniais už
kandžiais, kuriuos paruošė kand. Nijolė Stakauskienė.

Dail. Kelečius — skautas nuo senų laikų. Nei Vokietijoj, nei Ame
rikoje skautams jis nepagaili savo talento, padėdamas kaip aktorius ar 
dailininkas. Nepamiršo ir mūsų akademikų skautų: vienas iš pirmųjų 
nupiešė Vydūno fondo korteles, garbės mecenato diplomą J. Bachu- 
nui ir 1.1. Čikagos filisteriai, surengdami dail. Kelečiaus parodą, paro
dė, kad akademikai skautai neužsidaro savo mažame ratelyje, bet su
geba ką nors daugiau patiekti ir plačiajai visuomenei.

Iš A.S.S. PASTOGĖS

• Akademikų Skautų vadija dėkoja Ri
mantui Griškeliui už sėkmingą „Mūsų Vy
ties“ redagavimą 1967-68 metais. Ta proga 
ASS vadija apdovanojo „Už nuopelnus“ 
žyminiu. Neišsisprendus naujo redakto
riaus klausymo, pirmąjį 1969 Mūsų Vy
ties numerį sutiko redaguoti Ramunė 
Kviklytė.

• Senj. Pijus Bielskus ilgametis Čika
gos Korp. Vytis skyriaus valdybos narys 
ir Mūsų Vyties administratorius, apdova
nojamas Lietuvių Skautų Sąjungos Tėvy
nės Sūnaus Žyminiu.

• ASS Los Angeles skyrius ruošia vasa
ros stovyklą. Stovykla prasidės tuoj po Los 
Angeles Jaunimo ansamblio šventės, kuri 
įvyks birželio 28-29 dienomis. Ji tęsis vieną 
savaitę. Stovykla bus prie Ramiojo Vande
nyno, Big Sur vietovėje netoli Hersogo pi

lies. Visi akademikai iš visų Amerikos ir 
pasaulio kraštų kviečiami dalyvauti. Dėl 
tolimesnių informacijų kreiptis pas centro 
valdybų pirmininkus. Tie kurie nesuspėsite 
ar negalėsite nuvykti į pasakišką Los An
geles skyriaus stovyklą, gale vasaros ga
lėsite pastovyklauti drauge su Čikagos a- 
kademikais skautais. Čikagos akademikų 

skautų rengiama stovykla įvyks savaitę 
prieš Labor Day. Vieta dar nenustatyta.
• ilgai laukta knyga R. Spalio „Gatvės 
berniuko nuotykiai“ jau pakeliui pas Vy- 
dūflo Šalpos Fondo pirmininką Vytautą Mi
kliną, Čikagoje. Prenumeratoriams knyga 
bus išsiuntinėta artimiausiu laiku, o tie 
kurie dar neužsiprenumeravote tuoj siusi
te po $4.00 Vytautui Mikūnui — 3425 W. 
73rd St., Chicago, Illinois 60629.

• Čikagos filisterių skautų sąjungos val
dyba pradėjo veikti pilna sudėtimi. Šiuo 
metu valdybą sudaro: pirmininkas Riman
tas Dirvonis, ižd. Leopoldas Von Braun, 
sekretorė Danutė Korzonienė ir nariai — 
Rimantas Griškelis, Regina Griškelienė, 
Ramunė Kviklytė ir Stasys Klimas.

• Los Angeles skyriaus Korp! Vvtis 
naują valdybą sudaro: pirmininkas — Erd
vilas Janulaitis, seKretunus izaimnKas — 
Vincas šeštškas ir tėvūnas — Juozas Venc
kus.

• Tie, kurie nežinote kur pasidėti liepos 
ketvirtos dienos savaitgalį, nenusiminkite. 
Čikagos akademikai jums turi išeitį, kaž
kur, kažkaip planuoja surengti trijų dienų 
stovyklą.

31

30



Sumuštinis
BUVUSIO REDAKTORIAUS PAGARBINIMAS

32

Mielieji skaitytojai, gal netikėsite, bet šiam gangrenuotam pasauly
je, nevisas mūsų jaunimas yra nuplaukęs gangrenuotomis upėmis. Vie
nas iš tų kuris vietoj sėdi yra mūsų Rimantas. Kai tik jį sutinki ir į tave 
pažvelgia, mėlynos kaip vosilkos, kaip tėvynės dangus, kaip mėlyna jūra, 
ar neužmirštuolių puokštė akys (tai yra jeigu jo nesutinki naktį po — 
kada akys daugiau primena žydinčias aguonas), tai žinai kad į tave žiūri 
kas nors nepaprasta. O tas nepaprasta — yra mūsų Rimas.

Taip mūsų mielas skaitytojau Rimas lengvai neaugo. Tai buvo karo 
bombų išsprogdintas vaikas. Žiūrėkit, užaugo vyras kaip milžinas. Plo
nas milžinas, bet supraskite, augo stovyklose, buvo per mažas spekuliuo
ti. Nors ir mažas, bet nesėdėjo kampe kaip pelė po šluota. Visą laiką 
buvo judrus, budrus, skautukas. Ir niekas, oi niekas, didingam Hanau 
negalėdavo sugauti Rimučio beraunančio morkutes ir beskinančio pomi
dorus poniučių generolienių darže.

Taip, mielas skaitytojau, Rimučiui nebuvo lengva augti ir vystytis 
pasaulyje. Tikėsite ar ne, bet vargšas Rimutis būdamas priešdarželinių 
metų negalėjo lankyti net Montessori vaikų auklėjimo mokyklos, o apie 
Alvudo teatrą, net galvoti nebuvo ko. Dėlto atleiskite jam jeigu su koja 
pasikrapštys nugarą ar ka nors panašaus.

Bombų, karo audrų, nublokštas per vandenyną, Rimutis su tėveliais, 
broliuku ir sesute atsirado Amerikoj. (Matot, jie irgi buvo nublokšti. 
Bombos trenkė ne tik Rimutį, bet jo visą šeimą).

Rimutis ir dolerių žemėje gyvendamas nepaskendo turtuose. Ne, jis 
nenuėjo fabrikan dolerių kalti. Nuo mažens jis buvo gilus idealistas. 
Nuo kūdikystės jis daug siekė, norėjo tėvynei padėti. Jo gyvenimo tiks
las buvo tapti pasaulinio masto balerina. Puikiai, oi puikiai, atsimenu, ne 
vieną kartą jis yra garsiai prašnizždėjęs, „Aš kaip plaštakė šoksiu, bet 
mano garsas kaip to geležinio vilko sklis nuo Baltosios ligi Juodosios jū
ros.“ Tačiau Rimutis buvo tėvų nesuprastas. Kaip baisus mamutas tarp 
jo ir jo troškimo atsistojo „generation gap“. Žiauriai buvo nukirstas jo 
šokimo siūlas. Lyg senų dienų Čičinskas, kaip bomba, tėvas trenkė kumš
čiu į stalą ir sušuko, „Veto! Jeigu ne daktaras, ar inžinierius, tai atsi
prašant, nulis“.

Ir taip „generation gap“ laimėjo. Rimučio nematome plaštakės ro
lėje. Vargšas tapo architektu. Bet laimės spindulėlis į jo gyvenimą, į jo 
blankią naktį visgi atėjo. Įžengė Regina ir ištarė „Tu nešoksi, bet mūsų 
vaikai šoks nuo jūros iki jūros, o gal ir per jūrą.“ Rimutis negalėjo atsi
spirti ir ištarė „taip“. Ištaręs „taip“ prižadėjo Reginutę mylėti, jai duoną 
uždirbti, daugiau morkučių iš Marquette parko daktarienių darželių ne
vogti ir nors porą metų redaguoti akademikų skautų „Mūsų Vytį“ Ačiū 
Rimai. R. K.
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