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KOVAS - BALANDIS 1970 NR. 2

NAUJOJO DEŠIMTMEČIO LAPĄ ATVERTUS

ROMAS SAKADOLSKIS

Žvelgdami* į praėjusio dešimtmečio laikotarpį, galime džiaugtis ir di
džiuotis ne vienu lietuvių žygiu, ne vienu laimėjimu. Tačiau tuojau 
skverbiasi ir kitos, liūdnesnės mintys. Šalia dar neužgijusių tremties 
žaizdų, atsiveria kitos. .. mūsų pačių padarytos. Septintasis dešimtmetis 
buvo nužymėtas skaudžiais, visuomeniniais lūžiais ir atkakliomis, kartais 
aršiomis bet beveik visuomet, žalingomis kovomis. Tačiau, taip kaip anie, 
taip ir šis dešimtmetis pasibaigė.. . kalendoriaus pakeitimu, laikrodžio 
12-tos valandos išmušimu.

Mūsų tarpusavio bendravime esame praradę tam tikrą reikalingą 
lygsvarą. Kalbu apie tokią pusiausvyrą kuri būtina, tiesiog neišven
giama, norint sėkmingai dirbti bendrajam visuomenės gėriui. Norint 
išlaikyti minėtą pusiausvyrą, reikalingi du dalykai: 1. Vienas kito supra
timas, 2. Pagarba vienas kitam. Dažnai mes atsisakome vienas kitą su
prasti, pažinti vienas kito galvojimą. Užuot derinę mus skiriančias min
tis, stengiamės kitaip galvojančius pakeisti arba, tai nepasisekus, juos 
ignoruoti, izoliuoti, o kartais net ir moraliniai likviduoti. Mumyse taip 
pat reiškiasi pagarbos trūkumas kito mintims bei siekiams. Kaip greitai 
ir dažnai užsidarome savo įsitikinimų akligatviuose, vertindami kitus, 
ypatingai kitaip galvojančius, savo asmeniškais, neretai siaurais kriteri
jais. Pas mus nekartą trūksta sveikos savikritikos, be kurios kūrybingas 
vystymasis yra ne tik apsunkinamas, bet gal ir neįmanomas. Negalvoki
te, kad kategoriškai pasisakau prieš konfliktą. Anaiptol — be konflikto 
nejudama pirmyn, o stovima vietoje. Iš konflikto gimsta dinamiškas vei
kimas. Tačiau, kai konfliktas pradeda stabdyti ir ardyti mūsų bendruo
meninę veiklą, tuomet jis pasidaro ne naudingas, o žalingas.

Neseniai Vidurio Rytuose lankęsis amerikietis senatorius pareiškė, 
jog ten vykstanti nesantaika būtų lengviau išsprendžiama, jeigu prieši
ninkai mažiau šauktų, o daugiau klausytų. Čia ne vieta diskutuoti spė- 
mens teisiškumą, tačiau analogiškai jis tinka mums. Ir mūsų veikla būtų

Jaunimo atstovo paskaita vasario šešioliktos proga Čikagoje.
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kur kas našesnė ir vaisingesnė, jei mūsų visuomenėje būtų mažiau-šū
kaujančių o daugiau klausančių. Stabtelėkime prie vieno mūsų tarpe 
tikrai opaus klausimo, kuris jau keleri metai mus slegia ir drasko. Žvilg
terėkime į bendravimo su Lietuva problemą. Tai tikrai problema, dėl 
kurios ir ne vienas iš čia esančiųjų yra vienaip ar kitaip nukentėjęs.

Tarp bendravimo su Lietuva šalininkų ir jų priešininkų išsivystęs 
konfliktas yra pasiekęs tokias proporcijas, jog jis aiškiai kenkia mūsų 
visuomenės gerovei. Veiksnių padaryti nutarimai šio klausimo neišspren
dė, anaiptol, jie tarpusavio kovą, dar labiau paaštrino. Tiek bendravimo 
šalininkai, tiek priešininkai, nekartą pasižymėjo visuomeniniu nesuprati
mu ir žmogiškos pagarbos stokojimu. Vieni užsidarę institucinėse tvir
tovėse, gi kiti slaptuose posėdžiuose.

Net ir šis Vasario 16-tos dienos minėjimas neišvengė neapykantų, 
neapsiėjo be pigių politinių manevrų. Kai išorėje skatinama vienybė,' 
tai užkulisiuose atkakliai skaldoma.

Tiek vieni, tiek kiti šiame konflikte, nėra pranašai, atlieką jiems 
skirtą lietuvybės misiją. Jie paprasti žmonės, kaip mes visi. Lai tie mėto, 
pirmieji akmenis, kurie patys yra be kaltės.

Spręsdami šią problemą, turime žinoti, kad mūsų padaryti nutari
mai taikomi visiems lietuviams. Kaž kodėl, kai kurie vadovaujasi dvigu
bais standartais. Pirmasis skiriamas kitiems, o antrasis savo veiksmams. 
Taipgi turime atsižvelgti ne tik į save, bet ir į tautiečius, gyvenančius 
tėvynėje. Atminkime, jog mūsų nesantaika yra naudinga tiktai okupan
tui, o žalinga tiek mums, išeiviams, tiek mūsų broliams, gyvenantiems 
anapus geležinės uždangos? Svarstydami ir spręsdami turime atsižvelgti 
ir į jaunimą. Atsargiai skirkime okupantą nuo lietuvių tautos, įdant ne
susidarytų įspūdis, jog abu yra smerkiami. Atsiminkime, jog ateinan
čiose kartose ne tik vaikai bus nematę Lietuvos, bet ir jų tėvai nebus 
jos pažinę. Būkime budrūs, kad pakelyj neprapultų meilė lietuvių tautai.

Kaip matome, bendravimo su Lietuva problemos sprendimo impli
kacijos yra didelės; tokios didelės, kad esame priversti šį klausimą per
svarstyti. Mano išmanymu, bendravimas vaidins svarbią, gal net lemiamą, 
rolę tiek išeivijos, tiek pavergtos Lietuvos lietuvių likimo istorijoje.

Kokie uždaviniai laukia mūsų šiame, aštuntame dešimtmetyje? Jų 
yra tiek daug, kad ribotame laike nebeįmanoma aprėpti. Tačiau, norėda
mi kad mūsų užmojai būtų sėkmingai įgyvendinami, turime skirti ypa
tingą dėmesį į vadovavimą. Šiame aštuntame dešimtmetyje, turime su
prasti, jog laikas yra atėjęs naujoms idėjoms ir naujiems žmonėms jas 
puoselėti ir įgyvendinti. Vyresniųjų gretos kasmet retėja, o lig šiol ne
same išplanavę kaip užpildyti didėjančias spragas naujomis jėgomis. 
Turime sistemingai paruošti dirvą auklėjimui naujų jėgų, kurios 1980- 
tais metais galėtų tvirtai stovėti išeivijos priekyje.

Prieš mus atsiskleidė ne tik naujų metų, bet ir naujojo dešimtme
čio švarus lapas. Pagalvokime, kokia plunksna ir ką mes į jį įrašysime.
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SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS

FIL. VYTENIS STATKUS

Tai nėra savo turiniu ar mintimis gili akademinė tema, o tik keli 
organizacinio kasdieninio gyvenimo bruožai, prisiminimai, sugestijos.

Girdint nusiskundimus dėl mūsų vienetų veiklos trūkumų, neretai 
susidaro įspūdis, kad tie trūkumai kyla iš to, kad nežinome kam, ką ar 
kaip veikti. Panagrinėkime šią problemą.

„Veikti“ vien dėl to, kad būtų „veikiama“ nėra prasmės. Skyriaus 
veikla turi būti prasminga ir nariams įdomi, patraukli; tada nebus sunku 
rasti ir pritraukti „veikėjų“. Atseit, galvojant, planuojant veiklą, reikia 
žiūrėti, kad ji būtų surišta su gyvenimu, sudarytų jo natūralią, patrauk
lią dalį.

Todėl mūsų veikla turi būti jauna, lietuviška, skautiška, akademiška 
(studentiško, ar jau baigusių lygio).

Turėdami galvoje šiuos elementus, jau galime pasiimti kalendorių 
ir bandyti sudaryti metinį veiklos planą. Čia gal daugiau pabandysime 
planavimo metodą, kaip sudaryti atbaigtą, vykdytiną skyriaus metinės 
veiklos planą. Kiekvienas skyrius yra skirtingas, turi savo individualy
bę, veikia skirtingoje aplinkoje, skirtingomis sąlygomis, narių sudėtis 
yra skirtinga, todėl kiekvienas skyrius ir turi susidaryti savo gyvenimiš
ką-, realų planą.

Pradėkime akademinių metų pradžia. Juos galima pradėti suren
giant initium semestri. Tai gali būti didesnio ar mažesnio masto links
mas, studentiškas pobūvis su lengvu pasivaišinimu, savo pajėgomis at
liekama menine dalimi, šokiais. Į initium galima pasikviesti ir studijas 
pradedančius naujus studentus, ypač skautus. Tai yra graži proga su 
jais susipažinti ir juos įtraukti į savo tarpą. Žinoma, reikia pasirūpinti, 
kad jie ir jos būtų įtraukti į bendrą vyksmą ir nesijaustų svetimi.

Esant reikalo ir tinkamoms sąlygoms, naujiesiems studentams-ėms 
galima surengti ir specialų susipažinimo vakarą, kurio metu, šalia 
linksmos, studentiškos vakaronės, galima būtų juos trumpai supažindinti 
su mūsų sąjūdžiu ir jo veikla.

Jeigu sąlygos leidžia, galima surengti rudens iškylą (išvyką, gegu
žinę, pikniką...).

Spalio 16 diena yra mūsų sąjūdžio metinės šventės diena. Deja, 
juo toliau, juo dažniau tos sukakties atžymėjimas ar minėjimas „nu
slysta“ toliau nuo tikrosios datos. Nėra taip sunku tą sukaktį atžymėti 
ir prie jos labai artimą dieną, jeigu visa laiku atsimenama, numatoma 
ir tam pasirengiama. Juk Kalėdas sugebame atšvęsti vis dar gruodžio 
25 dieną... Metinės šventės minėjimui tinka specialios pamaldos, į ku
rias skyriaus nariai susirenka su vėliavomis, nesivėluodami. Pamoksli
ninką iš anksto painformavus ir paprašius, jis iškels sukakties reikšmę.
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Minėjimo sueiga turi būti labai rūpestingai apgalvota, suplanuota ir pa
ruošta. Ji gali prasidėti kelių garbingesnių svečių pakvietimu į garbės 
prezidiumą, toliau seka vėliavos (ar vėliavų) įnešimas, himnas ar him
nai, trumpa kalba ar sveikinimas, tinkama paskaita, kitų organizacijų 
sveikinimai, gal pakėlimai senjorais ar tikrosiomis narėmis (daugelyje 
vietų tai atliekama savo uždaroje sueigoje), užskaitymas filisteriais, 
„Gaudeamus“ (kurį gieda visos — visi, ir visus punktus!), vėliavų išne
šimas. Dieną galima baigti meninę programą, vaišėmis, šokiaiis. Čia yra 
nusakyta daugiau ar mažiau nusistovėjusi, įprasta tvarka, tačiau tai ne
reiškia, kad mes negalime įnešti ir naujų dalykų ir pakeitimų, tik žiū
rint, kad jie derintųsi su dienos nuotaika ir dvasia.

Priklausomai nuo skyriuje nusistovėjusios tvarkos, po metinės šven
tės renkama nauja skyriaus valdyba. Kai kur ji renkama ir prieš metinę 
šventę ir šventės metu viešai pristatoma. Valdyba, paprastai, renkama 
pusiau slaptu balsavimu.

PASKUTINIS BROLIŠKAS ATSISVEIKINIMAS. Buvęs vyriausias skautininkas 
Vladas Vileikis skautiškai spaudžia ranką buvusiai vyr. skautininkei Malvinai 
Jonikienei. Patenkinti šypsosi naujieji vadai vyr. skautininkas f ii. P. Molis ir vyr. 
skautininke Miliukienė.

Nuotr. Gintaro Plačo

Artėjant Kalėdoms, studentės skautės Kaune buvo įsivedusios gero
jo darbelio tradiciją — sudariusios dovanų pakietus, jos aplankydavo var
guomenės šeimas, jas sušelpdamos, savo darbu padėdamos ligos ar kitos 
kurios nelaimės ištiktiems. Atrodo, kad ir šiuo metu, kada rūpestis so
cialinėmis problemomis yra labai pagyvėjęs jaunesniojoje kartoje, ši 
arba panaši tradicija turėtų labai gero pagrindo, ypač skautų tarpe.

Toliau kalendoriuje seka, daug kur tradicine tapusi, žiemos stovyk
la, skirta daugiausia žiemos sportui ir apimanti Naujųjų Metų sutikimą.
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Sausio ar vasario mėnesį yra proga dar vienam initium semestri, 
kuris galėtų būti jau skirtingo pobūdžio kaip rudeninis.

Vasario mėnesį, priklausomai nuo vietos sąlygų, aktyviai dalyvau
jama Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime, jį paruošiant ir pra
vedant, arba net pravedamas specialiai jaunimui pritaikytas paminėji
mas. Čia gera proga paieškoti naujų, ne šabloniškų to minėjimo formų, 
kuris paliktų gilesnio įspūdžio.

Kovo mėnesį, jeigu vietos skautų-čių vienetai rengia Kaziuko mu
gę, joje galima dalyvauti jauniesiems talkinant, arba ir savo atskiru 
„bizniu“, sakysime, platinant lietuviškas knygas, laikraščius.

Priešvelykiniu laikotarpiu skyrius gali organizuoti rekolekcijas jau
nesniems ir vyresniems akademikams. Gerai pasirengusio kunigo veda
mos, tokios rekolekcijos daugelyje vietovių yra susilaukusios didelio su
sidomėjimo ir gerų atsiliepimų.

Pavasarėjant, galima suorganizuoti informacinę sueigą netrukus 
aukštesnes mokyklas baigsiantiems, ypatingai skautams-ėms. Juos gali
ma painformuoti apie studijų sąlygas ir realybę įvairioms profesijoms 
besirengiant, apie lietuvių studentų gyvenimą, jų organizacijas bei veik
lą. Tokiai sueigai reikia labai gerai pasirengti ir ją plačiai išreklamuoti.

Apie tą patį laiką, galima suorganizuoti išvyką į gamtą, kurią gali
ma jungti su pavasariniu kėlimu į senjorus ir tikrąsias nares.

Vytauto Didžiojo Universiteto studentai skautai-ės buvo įvedę per 
keletą metų daugelio studentų labai pamėgtą akademinių laužų tradici
ją. Laužai būdavo kuriami kur nors gražioje, lengvai pasiekiamoje vie
toje ir juose, pusiau skautiška, pusiau studentiška programa bei pasiro
dymais dalyvaudavo įvairių organizacijų studentai, o kartais ir apylinkės 
miškelių lakštingalos.

Pavasarėjant, laikas pradėti rengtis vasaros stovyklai, jeigu tokia 
numatoma, parengti jos programą, techninę pusę ir t. t. Prieš vasaros 
atostogas pradedami ir pasirengimai metinei šventei, numatant progra
mą, užsakant patalpas, pasiskirstant pareigas.

Vašarą, esant norinčių, galima organizuoti grupines keliones į aka
demines stovyklas ar šiaip jau įdomias vietas. Lietuvoje studentai skau
tai buvo suorganizavę ir atlikę visą eilę kelionių upėmis, naudodami 
baidares (kajakus). Jų iniciatorius buvo korp! Vytis garbės narys prof. 
Steponas Kolupaila.

Tai tiek dėl veiklos, daugiau ar mažiau surištos su kalendoriumi. 
Kiek yra noro ir leidžia sąlygos, dar galima organizuoti diskusijų vaka
rus, simpoziumus, net studijų dienas ir kitus panašius parengimus.

Nesiejant arčiau su kalendoriumi, vyksta eilinė skyriaus veikla. 
Junjorų tėvūnas ar kandidačių globėja nusistatė išeitiną junjorų ar kan- 
didačų parengimo programą, medžiagą suskirsto atitinkamomis dalimis 
atskiroms sueigoms ir, pagal tai, sudaro savo vestinų sueigų metinį 
planą. Tarp kitko, ši mūsų jaunųjų parengimo programa turėtų būti 
nedelsiant nustatyta ir paskelbta mūsų korporacijų centro valdybų.

Senjorų ar tikrųjų narių sueigos neturėtų būti tik administraciniams 
reikalams spręsti. Labai sunku išvengti, kad tokios sueigos nebūtų sau-
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sos, nuobodžios ir narių neatbaidytų nuo dalyvavimo. Sudarant skyriaus metinį veiklos planą, reikia numatyti ir į jį įtraukti įvairių elementų: lietuviškos aktualijos, gyvenamo krašto aktualijos, lietuviškosios kultūros pažinimo, skautybės (bet jau tik akademikų lygio!) meno, poilsio (rekreacijos), administracijos ir kitų, kas nariams yra įdomu ir aktualu. Turint tokių dalykų sąrašą (mūsų civilizacija be popieriaus negalėtų egzistuoti...), jau galima eiti prie metinės veiklos ir atskirų įvykių planavimo. Sueigose stengtis turėti įvairių elementų po didesnę ar mažesnę dalį, nebent, tai būtų specialaus pobūdžio įvykis: simpoziumas kuriai nors temai nagrinėti, ar pan.

Liūdna, liūdna, bet reikia sudiev sakyti. .. Pareigu perdavimo sueigoje Čikagoje 
vasario U d. Iš k. j d. buvęs vyr. skt. VI. Vijeikis, dvasios vadas s. sktn. kun. J, 
Vaišnys, buvusi vyr. skautininke Malvina Jonikienė, naujoji vyr. skautininke G. 
Miliukienė ir sktn. Kučienė.

Nuotr. Gintaro PlačoNėra reikalo visad apsiriboti tik savo sąjūdžio nariais; paskaitininkais galime kviesti ir pašaliečius, savo srities žinovus; literatūros vakarus ir meno parodas galime organizuoti ir ne sąjūdžio narių. Nėra reikalo vengti ir kontroversinių temų ar diskusijų, iki jos netampa destruktyviu, neobjektyviu kivirču, turinčiu tikslo tik kiršinti ir griauti, o ne tiesos ir faktų ieškoti. Iki vyksmas išlieka pozityvioje, kūrybinėje, skautiškos tradicinės tolerancijos ir džentelmeniškumo plotmėje, neturime ribotis kartais jau negyvenimiškomis formomis tapusiomis „tradicijomis“, kurios gali lengvai tapti mechanišku praeities veiksmų mėgdžiojimu. Akademinės skautybės sąjūdis gali labai daug duoti savo nariams dabar, kaip yra davęs ir praeityje, tik reikia žiūrėti ir stengtis, kad jis būtų gyvenimiškas, kad visi nariai būtų aktyvūs dalyviai, kad kiekvienas jaustųsi suinteresuotas nevien gauti („fun“, asmeninio pasitenkinimo ir pan.), bet ir duoti — savo laiko, energijos, sumanumo, darbo, lėšų. Juk nieko negalima rasti ir paimti iš ten, kur nieko neįdedama!
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Būtų nerealu laukti, kad padėtis gali iš karto pasikeisti, kad staiga 
ten, kur nariai skaito savo pareigą atlikę pabalsuodami valdybą rinkda
mi, jie pradėtų ieškoti ką veikti. Pagrindinė atsakomybė skyriaus me
tinę veiklą planuojant tenka skyriaus valdybai, kuri turėtų pasinaudoti 
narių iškeliamais sumanymais ir pareiškiamais pageidavimais. Veiklos 
plano apmatas patiekiamas senjorų ar tikrųjų narių sueigos kritikai, 
papildymams ir tvirtinimui. Tuo pačiu, tai yra „auksinė“ proga narius 
sudominti, įtraukti konkretiems darbams atlikti. Skyriaus veikla gali 
būti gyva, įdomi, konkreti tik tada, kai kiekvienas narys turės joje ak
tyvų vaidmenį ir jus atsakomybę už to vaidmens sėkmingą atlikimą. 
To nebus įmanoma iš karto pasiekti, bet tai lengva greit suprasti ir 
įsisąmoninti.

Pradžia turėtų būti padaryta su junjorais ir kandidatėmis, įvedant 
ir taikant aiškią organizacinę drausmę, na, ir taikant socialines ar or
ganizacines priemones apsileidusiems ir nedrausmingiems. Asmeninės 
laisvės negalima sutapatinti (identifikuoti) su apsileidimu, apatija ir ne
drausmingumu, nes tai visai skirtingi dalykai. Pareigingumas ir orga
nizacinė drausmė tada turėtų būti grąžinti ir senjorų bei tikrųjų narių 
lygyje, įvedant, tikriau grąžinant, tradicinį viešą sueigoje pasiaiškinimą 
dėl apsiimtų pareigų ar darbo neatlikimo.

Trumpai sutraukus, skyrius turi turėti metinį savo veiklos planą. 
Tas planas turi būti įvairus, gyvenimiškas, detalizuotas. Planavimą turi 
atlikti skyriaus valdyba, į darbą įtraukti visus skyriaus narius ir pri
žiūrėti plano vykdymą.

Reikalui esant veiklos ir įvairiais kitais reikalais visada pravartu 
pasitarti su vyresniaisiais, labiau patyrusiais akademinės skautijos na
riais ir išklausyti jų patarimų.

Sveikiname ASD Čikagos skyriaus pirmininkę t. n. Virginiją Bobinaitę ir Korp. 
Vytis skyriaus pirmininką senj. Bronių Žukauską, vasario 7 d. sukūrusius lietu
višką skautišką šeimą. Nuotr. J. Tamulaičio
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NEPROGINIS ŽVILGSNIS MŪSŲ SPAUDOS LINK

AL. GIMANTAS

„People don’t really want it told like it is. They want it 
told like they think it should be.“

Prof. Penn Kimball
Columbia Graduate School of Journalism

Lietuviškosios spaudos skaitytojas labai dažnai turi įvairių priekaištų sa
vąja! spaudai. Bene pats pagrindinis toks priekaištas, tai, kad ji nėra įdomi. 
Šitas „neįdomi“ dažniausiai girdimas iš jaunesniosios kartos skaitytojų tarpo. 
Bet jie, tie kritikai, dažnai užmiršta, kad tas neįdomumas nemaža dalimi susi
daro iš fakto, kad jaunųjų lietuvių kalbos žinojimas yra gana ribotas, kad jiems 
trūksta suprantamų žodžių, kad jų žodynas nėra pakankamai platus.

Tuo tarpu, iš vyresniųjų, ir dalies viduriniosios kartos kritikų girdimas 
priekaištas dėl to neįdomumo, tai faktas, kad jųjų reikalavimai mūsų spaudai 
nebūtinai ją vestų progreso keliu. Užtat, reikia suprasti mūsų redakcinių per
sonalų narius, kurie turi itin sunkų ir atsakingą darbą. Iki tam tikro laipsnio 
reikia pataikauti skaitytojui, kartu stengiantis kad nebūtų susinami mūsų spau
dos puslapiai, kad tiesi, tiksli ir greita informacija pasiektų kiekvieną skatytoją. 
Lėšos, sąlygos ir galimybės juk itin ribotos. Mes dažnai kalbame apie mūsų 
spaudos konkurenciją su vietine, anglų kalba leidžiama spauda. Bet tai juk ne
sąmonė. Tokio lyginimo iš viso negali būti, nes tų dviejų spaudų net ir tikslai 
nėra visai vienodi.

Jokiame angliškame laikrašty mes niekad ir niekur nerasime pagrindinių 
informacijų, gyvenimo atspindžių, kiek tas liestų mūsų bendrąjį lietuviškąjį gy
venimą. Tai tik savosios lietuviškosios spaudos dirva. Žinių, temų, tikra galybė, 
yra apie ką, kaip, kur ir kada kalbėti, rašyti, aiškintis. Lietuviškosios temos, kol 
gyva lietuviškoji bendruomenė, negali būti išsemiamos. Jos tikrai nesibaigian
čios. Bėda tik tame, kad vis mažėja rašančiųjų gretos, o naujų vardų ir veidų, 
kaip ir nėra. Mūsų jaunimo maža dalis mokosi, siekia akademinių laipsnių 
žurnalistikoje, bet tokių ne tik, kad labai maža, bet ir tie baigę savuosius moks
lus, neateina lietuviškon spaudom Gaila, bet mūsų spauda negali jiems patikinti 
tokio materialinio užtikrinimo, kokio jie susilaukia amerikinėje spaudoje dirb
dami.

Todėl, turime (prieš pradedami kritikuoti) suprasti, kad mūsų spauda, be
veik išimtinai tvarkoma mėgėjiškų rankų. Rasime visų įvairių profesijų asme
nų, kurie dirba redakcijose, nuolat bendradarbiauja, talkina savąjai spaudai, 
bet jų profesinis išsilavinimas, pasiruošimas, dažnu atveju nepaprastai tolimas 
žurnalistikai. Bet tai nebūtinai koks juodas taškas. Priešingai, galime džiaugtis,
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kad bendras mūsų spaudos lygis nėra jau taip žemas, nors, paskutiniu metu 
jau aiškiai išsiskiria tie mūsų leidiniai, kurie liko atviri laikui, šios dienos rei
kalavimams ir naujiems uždaviniams ir tie, kurie sustingo savajame laike ir 
nenori ar nemato reikalo galvoti apie ryt dienų.

Šio rašinio pradžioje duoti amerikiečio profesoriaus žodžiai, tiesa, kita 
proga, buvo taikomi amerikiniai auditorijai, bet jie kartu gali būti nent dalinai 
taikomi ir mums patiems. Juose pasakyta daug tiesos. Juk ir mūsų tarpe dar 
nemažai turime balsų, kurie tuoj pat piktinasi tais spaudos puslapiais, kurie 
jaučia pareigą skubiai, tiksliai ir kiek galint plačiau informuoti savąjį skaitytoją, 
nors tai būtų ir nelabai malonūs ar gražūs įvykiai. Dar vis mumyse namažai 
tendencijos slėpti tokias žinias, kurios, kai kieno manymu, gali būti nenaudin
gos, nepatrauklios, būtinos slėpti. Tai, žinoma, nėra laisvos spaudos kelias, 
nėra ir laisvos spaudos tradicija. Kovoja su tuo amerikiečiai, turi kurkas drą
siau pradėti kovoti i mūsiškiai. Nėra, informacine prasme žvelgiant, gerų ar 
blogų žinių, visą, kas tik sudaro žinią, turi būti skelbiama, nes kiekvienas skai
tytojas turi neginčijamą teisę pilnai informacijai. Neturėtume toleruoti tik „pusi
nės tiesos“ ar „pusinės informacijos“. Visuomenė, kuriai prieinama pilna ir 
tiksli informacija, niekados nebus lengvai palenkiama vienai ar kitai tendenci
jai, šąliškumui. Kiekvienas turime likti ištikimais savo principams, bet tuo pa
čiu turime mokėti sutikti ir išgirsti visiškai priešingą nuomonę. Tai laisvos spau
dos ir laisvos visuomenės pagrindas, jos subrendimo žymė.

Kai „biznis“ gerai sekasi, 

apsimoka šypsotis.

Akademikiį skautų, 

knygų kioskas

Čikagos Kaziuko mugėje.

Iš k. į d.:

f ii. A. Rauchas, f U. D. Biels

kienė ir senj. P. Bielskus.

Nuotr. Gintaro Plačo
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DRAUGUI

A. A. ARVYDĄ RIMĄ PRISIMENANT
Prieš penkerius metus, 1965 m. sausio 8 d., San Francisco apylinkėse 

lėktuvo nelaimėje tragiškai žuvo du lietuviai jaunuoliai. Vienas jų sen
joras Arvydas Rimas — aktyvus Akademinio Skautų Sąjūdžio narys, 
Korp! Vytis Urbanos Skyriaus pirmininkas, Lietuvių Studentų Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas. Šis eilėraštis skiriamas jo atminimui.

Žydėjo pasaulis.
Tekėjo upės.
Liepsnojo laužai.
Daužėsi bangos.
Kvepėjo miesto cementas.
Vasarą, 
kailiniuotos pomos, 
stypseno bažnyčios link. 
Mes visi žiūrėjome į ateitį — 
ir juokėmės...
„Pons, inžinieriau, 
paskolinkit dešimt centų 
puodukui kąyos.“ 
Universitetas skendo 
baltuose magnolijų žieduose. 
Tu susikaupęs žvelgei 
pro permatomą 
alaus stiklą.
Mėgdavai dainuoti...
Ir mes visi šypsojomės, 
kai tavo balsas 
užliedavo universiteto užeigą. 
Per maskaradą, 
Apsirengęs kaip Šv. Petras, 
su balta paklode 
ir aukso aureole, 
skriejai gatvėmis, 
kol nesugedo motociklas.
Tu basas braidžiojai 
po purų sniegą, 
ir nutarei kad Šv. Petro amatas, 
ne toks lengvas.
Mes visi* šypsojomės.

Kartu šypsojosi draugiškas 
policininkas.
Tu juokeisi.
Ir toliau lėkei per gyvenimą. 
Mylėjai?
Gal...
Tikėjai?
Į ką nors ...
Ieškojai
laimės... gyvenimo prasmės... 
sielos ir kūno džiaugsmo?
Buvai nenuorama, 
Norėjai pakilti aukštyn. 
Norėjai apskrieti pasaulį, 
ir surasti vaivorykštės 
pradžią.
Buvai nepatenkintas,
Pilnas pokštų, 
kurie šaudydavo į tuštumą 
ir grįždavo į tave.
Liūdnas — prajuokindavai, 
Draugus — 
suprasdavai...
paguosdavai... 
padėdavai...
Ir vis šypsojaisi.
Iškeliavote trise ieškoti laimės. 
Priminėte tris brolius.
Atsisveikinome,
Daug kartų atsisveikinom.
Spalvoti rudens lapai, 
sukosi ant žemės.
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Senuose klevuose, 
dainavo vėjas.
Ne raudas niūniavo,
Bet švilpavo, 
linksmai kaip tu.
Smagu sakyt sudiev, 
kai žinai, 
kad vėl pasimatysim. 
Gal ir ne greit—
Bet vis kada nors mes susitiksim.
Ant baltų galvų, 
kris baltas sniegas.
Ir gal tu su kailiniuota dama, 
žygiuosi baliaus link.
Nusišypsosi ir ištarsi 
„Atsimeni“
Du broliai grįžo...
Tu likai__
Ir pakilai aukštyn, 
Ir negrįžai.

Lauke nebesisupo lapai. 
Nebešvilpavo vėjas.
Krito snaigės, 
Bet mūsų galvos 
dar nebuvo baltos.
Gaudė nenutildomi varpai. 
Draugai kurie tiek kartų, 
drauge žygiavo su tavim 
ir juokėsi, 
vėl ėjo greta, 
Ir pirmą kartą 
savo būryje, 
jie nesišypsojo...
Kvepėjo gėlės, 
Krito baltos snaigės. 
Gaudė varpai.
Mes tylėjome, 
Ir iš akių riedėjo ašara.

ramunė
Klevelando vasario 16 d. sueigos dalyviai.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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„RAIDES LAIKO GRIAUČIUOSE“ PASITINKANT

FIL. R. BARTUŠKIENĖ

Nekartą nugirstame, kad beribė tuštuma supa šioje pusėje brendu- 
siųjų kartos retas kūrybines pastangas. Susirūpiname, suabejojame, ir 
su dideliu įdomumu ir nuslėptu džiaugsmu praverčiame kiekvieną „sa
vo kartos“ kūrybos lapą.

Nesvetimas mums Rimas Vėžys savo humoru, eiliuotu ir neeiliuotu; 
nesvetimas jis ir spaudai. Jau visa eilė suvažiavimų, stovyklų ir subu
vimų yra patyrę jo vieno, antro žodelio taiklų smaigaliuką. Tačiau pirmą 
kartą tie žodeliai buvo sutelkti vienan leidinin. Knyga dailiai išleista, 
su linksmo pobūdžio raudonų ir žalių spalvų dail. V. Virkau kūrybos 
aplanku. Tad linksmai nuteiktas verti pirmuosius puslapius ir štai — 
„raidės laiko griaučiuose“ — rėžiančiai juodu ant balto iškaltos. Ir arti
niesi prie pirmojo puslapio daug rimčiau nusiteikęs. Knygos dalys: „Ne
sąmonių galerijoj“, „Kelionės ir svajonės“, „Karnavalas“ ir „Apnuoginti 
žodžiai“ ryškiai perduoda nelengvabūdišką bendrą leidinio apimtį.

Poezija, eilėraščiai — kiek daug pasisakyta, grožėtasi ir dar greičiau 
vikriai išpeikta. Tačiau, dėkinga mūsų dabartis nereikaluja kūrėją save 
spausti į išdilusias formas ir grožinių žodžių pynes. Kasdieninis „apnuo
gintas“ žodis apdovanotas nemenkesne jėga ir prasme. Na ir stato Rimas 
Vėžys savo eiles iš menkai išdailintos kalbos, mūsų kartai savitos ap
linkos ir ne vienam pažįstamų patirties skeveldrų.

Forma nedefinuota, daugumoje varveklio formos — žodis teka po žo
džio, nešdamas savo mintį ir tik gale gausaus lašo tekštelėjimu prista
tomas dažnai visai nelauktas išbaigimas. Nors ši formos struktūra ir su
kelia įdomumą, „o kas gi laukia už sekančio posūkio?“, tačiau ilgainiui 
šiek tiek pabosta. Tarpais jaučiasi ir autoriaus noras staigiu posūkiu už
baigti mintį, lyg ir būkštaujant, kad nenuriedėtų per giliai. Bandoma 
eksperimentuoti žodžių pabiromis („Geometrinis atradimas“, „Literatūri
nis konkursas“), kas yra optiniai žaisminga, bet šiek tiek skaldo mintį. 
Įdomi yra lenktos formos variacija „Eilėraštis banano formoje.“

Tematika pasirinkta itin plati, išsišakojusi tiek asmeninio tiek visuo
meninio gyvenimo plokštumose. Nors dauguma eilėraščių užbaigiami ne
va humoristine „uogele“, tarp eilučių nesunku surasti giliai išgyventą 
vienumą, stoką intymaus tarpasmeninio ryšio ir kartų žvilgsnį į sociali
nes mūsų visuomenės struktūras. Kito asmens nepasiekiamumas ryškiai 
išdėstomas „Melancholijoj“:

Man liūdna 
kad tu 
nesupranti 
ką tau sakau 
ir kad aš 
nemoku 
tau išaiškinti
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Mūsų dabarčiai gerai pažįstama alienacijos tema tęsiama „Struk
tūrose“ *

Bet tu
pasirodo,
ne lietuviškomis
kaladėlėmis kalbėjai...

Ryšio stoka, bandymo nesėkmė smunka į galutinį nusivylimą („Me
lancholija“):

Tavo rankose
Alyvos šakelė
pavirsta kaktusu...

Kitos asmenybės dvasinis atokumas gan kietai susikristalizuoja ei
lutėse, aiškiai skirtose moteriškajam puspasauliui. „Veidas baro tamsu
moje“ pusiau pažįstamą gražuolę pristato ir išvaizdiniai ir protiniai pri
lygstančią susitraukusiai Jivaro indėno galvai. „Nesvarbu kokios tavo 
akys, pupa“ perbėga įvairių akių žavesį (vaizdiniai gan vykusiai atlik
ta), bet ilgainiui nusivylia, nes esą, visai priešingoje pusėje besirandanti 
„pupos“ anatomijos dalis esanti atsukta pasaulin. Taip ir lieka moteris, 
išskyrus ten, kur jos patrauklioji anatomija patenka apčiuopiamo akira- 
tin, apibūdinta autriaus epitetu „boba su pautais“.

„Lituanistinės temos“ paprastai satyrai mažiau drąsiai pasirenkamos, 
nės klausimas būna skaitytojų gan opiai interpretuojamas. Nesustoja 
autorius ilgiau prie šios temos. Paminėtinas tik vienas eilėraštis Iš
rinktųjų problemos“, kur šauniai užmetamas kabliukas išdidiesiems mū
sų lietuviškosios visuomenės sluoksniams. Sparčiai besirengiančius užka
riauti dausas pasiveja jų pačių žemiškų nuopuolių apraiškos.

Šandieninė gėlių vaikų generacija taipgi yra suradusi autoriaus dė
mesį. Tačiau jis jų gyvenime intymiau nedalyvauja, o stebi su visaži- 
nančia vyresniojo šypsena. (Matyt jau bus trisdešimtąją dešimtį per
žengęs!). Nepriduodamas pernelyg daug reikšmės „užsuktiesiems psiche- 
delikams“, nominuoja jis Pilypą iš Kanapių originaliuoju užsuktuoju lie
tuviu. O „Gėlių vaikai“ stato jau visai „būtybinį“ klausimą:

Ar pagalvojate 
Kas bus 
Kaip gėlės 
Pasijaus 
Pauostę jus?

Tarpkartinis plyšys nesijaučia ne tiek jau plėšrus, kada ir jaunieji gė
lininkai parodomi savo pasirinktojo kelio plyšių ir plyšelių dar nesulopę.

Žemiškumo požymiai prasiskverbia ir „Ūpo dalyke“, kur šuns kud- 
ločiaus ir medžio drėgnam santyky turėtumėm atrasti pačio autoriaus 
pažiūrą į pasaulį. Na, gerai, pasakyta, bet daugiau dėmesio nevertos 
šios eilutės, jau vien dėl to, kad autoriui daug vaizdžiau sekasi išsi
reikšti savo „rimtuose“ eilėraščiuose.

Tad iš po humoristinės priedangtės iškyla vykusiai išdėstyta, net 
ir fonetiniai paremta tematika, kaip „Sinchronizuotas prisikėlimas“, kur 
besikartojąs „kalk akmenį, kalk“ gale pavirsta
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Tik aš
Nesu
Akmenskaldys...

Tas pats noras savaip, nepriklausomai žvelgti į gyvenimą, pasireiškia 
ir „Medinėse mintyse“. Čia autorius save identifikuoja su paprasto me
džio turtinga gyvenimo tėkmė ir nesidomi eglutės statiniu blizgesiu.

Stipriausias žodinis, vaizduotinis ir mintinis audinys vis dėlto den
gia pačius giliausius ir „rimčiausius“ laiko griaučius. Čia susekame mūsų 
visuomenės liūdesį, nusivylimą ir pagaliau įsipynimą beprasmiškuman 
ir absurdan. Vykusiai rieda „Melancholija“, kur autorius prisipažįsta:

Man liūdna
žiūrėti
pro rakto skylutę
(aš neturiu lango)
ir matyti
žalią ir svetimą
vasarą

„Apologija“ pristato norą „apšviesti, sušildyti pasaulį“, bet deja lie
ka tik:

Atsiprašau
Kad esu
Veidrodis
Beveidžiam
Pasauly...

Lyriškai, be eik sentimentaliai paliečiamas sąlytis su gamta, pvz. „Sel- 
kirko kalnyne“. Ta pati nuotaika lydi ir „Rinkinį“:

Aš turiu
saulėlydžių rinkinį
išbarstytą tarpe
puslapių...

Keliaujame nuo Katiliškio iki Baudelaire —
O saulėtekiai?
Saulėtekių nerenku:
saulėtekius pramiegu
parimęs

’ ? Jant Venclovos raštų.
„Švento Vardo Katedros varpai“ ir „Getas“ jau pilnai miestiškos 

pilkos kietumos ir skardinio izoliacijos jausmo. Geras kontrastas gamtos 
talpiam vaizdingumui. Pasibjaurėjimas „pasauliniu maskaradu“ simbo
liniai prasiveržia „Siurprizo“ užbaigime. Nepasitenkindamas vien socia
liniu komentaru, autorius kreipiasi tiesioginiai į skaitytoją:

Klausykite!
Aš esu paklydęs
Nesąmonių Galerijoj,
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Lygiagrečiai statytinį ir vidinį sukrėtimą ar neviltį nešini žodžiai. Ta
čiau protarpiais sutinkame dar visą eilę pereinamosios medžiagos, kuri 
nors ir ne tiek svari, tačiau dar vis lieka šį tą duodanti. Vienur jau
čiasi fonetinis žaismingumas, kaip „Kelionėje po lietuvių kalbos vadovą“, 
kitur patraukia laki vaizduotė, kaip „Ar matei?“ Deja, randame ir siau
resnio pobūdžio chebriškumo, kas gal visai „praeitų“ apribotai audito
rijai, bet iš platesniojo skaitytojų ratelio gali susilaukti mėgėjiškumo 
štampo. Anatominių pusmėnulių ridinėjimas, šuniukų krapnojimas ar ku
melių prasituštinimas nebedveikia nei rizikingu naujoviškumu, nei kū
rybingu proveržiu. Nėra peiktina, ne; tik kad visai neverta. Netrūksta 
Rimui daug reikalingesnių raidžių skirtinų kabinimui ant visus mus ly
dinčių laiko griaučių.

Nors autorius ir išsitaria, kad

Asmeninės mintys 
yra nematomos 
negirdimos 
ir nedalinamos kitiems,

ryšys su skaitytoju priklauso nuo autoriaus asmeniško atsivėrimo. Kiek
viena vertinga kūryba yra savęs atskleidimas kitam. Nors tai ir būtų 
skaudžiau ir nedrąsiau, bet lygiagrečiai yra ir pastebimai vertingiau. 
Kitaip gaunasi lošimas šachmatais užrištomis akimis.

O kur toliau? Įdomu kuris gi polius patrauks autoriaus tolimesnes 
kūrybines pastangas? Būtų gera, kad Rimas pasiliktų prie jam jau pa
žįstamo paralelizmo, kad nenuskriaudus jo aiškiai dvišakio kūrybinio 
polinkio. Tinka jam išsakyti savo melancholiją, tinka ir kaukę vogčiom 
nutraukus švariai pasijuokti. Svarbu tik vietoj nestovėti.

nes aš tik aš,
ir šiandien to gana...“ —

galioja tik šiai dienai, o rytoj gi jau kita diena!

Ir vėl greit bus vasara, kaitriai švies saulė, miškuose išdygs palapinės, lyyy m. 
stovyklauja losangeliečiai. Iš k. i d.: fil. V. Gedmintas, senj. J. ešrmukšnis. Rimas 
Žukas, Saulius Stančikas, Pranas Pakalniškis, kun. R. Kasponis, jūrų valt. Čiur
lionis, jūrų valt. V. Dūda, jūrų s. S. Makarevičius.

nuotr. L. Griniaus
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EGLĖ

Pasodinta eglė džiūsta. 
Žilvine, sugrįžk.
Kiek ilgai žaliuoti 
gali medis 
nukirstom šaknim? 
Žilvine, sugrįžk. 
Pasodinta eglė svyra 
žemės link.
Tu žadėjai baltą debesį, 
mėlyną bekrantę.
Kiek ilgai svajoti 
gali eglė 
nulaužta viršūne?

ii

ANTIGONĖ

Drįsai palaidoti brolį. 
Juodžemis ir žvyras.
Dabar prikėlimui laikas: 
kaulai iš smiltyno, 
judesys, 
tai, ko mūsų rankos nepaliečia, 
ko neapima širdis.
Drįsai laidotį brolį viena. 
Ar gyvybę grąžinsi 
viena, 
neatsimindama jo veido?

ŽVILGSNIS Į AMERIKOS UNIVERSITETUS

T. N. MARIJA NAUJOKAITYTĖ

Turėdama studentės ir universiteto dėstytojos praktiką, Amerikos 
universitetų studentus padalinčiau į keturias grupes: akademiškus moks
lininkus, studentaujančius studentus, profesijų siekiančius studentus, ir 
karinguosius aktyvistus.

Akademiški mokslininkai yra tie, kurie universitetą lanko norėdami 
gauti žinių, išmokti, o ne tik atsiminti eilę faktų egzaminams. Jie mėgina 
surasti mokslo gilumą, išnagrinėti teorijas ir .atrasti naujas išvadas. Gau
tąsias mokslo žinias jie stengiasi įgyvendinti savo gyvenime.

Profesijos siekiantys studentai skiria didelį dėmesį pažymiams. Jų 
pagrindinis tikslas — kaip galima greičiau ir lengviau įsigyti diplomą. 
Panašūs į juos ir studentautojai. Tik jų mokslo siekimas turi dar ma
žiau gilius pagrindus. Jie daugiau universitetą lanko dėl socialinių pra
mogų; atlikdami minimumą profesorių užduotojo darbo, labai retai at
lieka nepriverstinus arba profesorių ekstra pasiūlytus uždavinius.

Paskutinė grupė — karingieji aktyvistai. Jų tikslas — pritraukti kaip 
galima daugiau studentų į socialinių problemų kovą. Socialinius klau
simus jie ne tik sprendžia klasėje, šaltų teorijų forma, bet taiko juos ir 
gyvenime, siekdami socialinių bei politinių pasikeitimų ateityje. Žmonės, 
.kurie idėjas paremia vien tuščiomis kalbomis, jiems yra nesuprantami 
ir nepriimtini. Iš žmonių jie tikisi ne tik moralinės, bet ypač fizinės bei 
finansinės pagalbos.
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Nors karingiesiems aktyvistams daugiausia kreipiama dėmesio, jie 
sudaro mažą studentijos procentą. Didžiausia studentijos dalis susideda 
iš profesijos siekėjų. Antrą bei trečią vietą užima akademiški moksli
ninkai ar studentaujantieji studentai.

Žinau, kad šis apibūdinimas yra grynai analitiškas ir kad bet kurį 
studentą sunku būtų priskirti kuriai nors grupei. Pvz., asmuo gali pri
klausyti socialinei korporacijai, bet tuo pačiu gali siekti doktorato ir 
aktyviai reikštis socialinėse ar politinėse demonstracijose. Tačiau šis pa
skirstymas padeda apibūdinti gyvenimą universiteto ribose.

Šios grupės praturtina dėstomas pamokas, skirtingas nuomones, 
įvairios pasaulėžiūros visada prisideda prie dėstomo kurso įvairumo, ypač 
jei tas kursas yra humanitarinėje ar socialinėje srityje. Klasėje tada 
būna daugiau gyvų diskusijų, įdomių nuomonių. Mokiniai pasisemia viens 
iš kito minčių, rasdami tą, ko dažnai mokytojas nesugeba duoti. Iš kitos 
pusės, ši tvarka dėstytojams sudaro ir sunkumų. Nelengva surasti auksi
nį vidurį tarp ieškančių mokslinių žinių studentų ir tų, kurie siekia 
mokslo atsiekti nemoksliškiems tikslams. Pastarieji, paprastai, ateina į 
klasę nepasiruošę, trukdydami klasės tempą. Dėstytojui reikia surasti 
vidurkį, kitaip arba dauguma studentų neišlaikys egzaminų, arba kai 
kuriems studentams bus nuobodu ir pikta.

Disciplinos problemų nesu patyrusi. Studentai, aplamai paėmus, yra 
mandagūs ir klauso racionalaus įsakymo. Tačiau jie nebijo profesorių. 
Tuo jie skiriasi nuo ankstyvesnių studentų, kurie retai teiraudavosi 
profesorių tikslų nereikšdami savo asmeninės nuožiūros sutikdavo su vi
sais profesorių nutarimais. Šios dienos studentai nori žinoti kaip ir kodėl 
sistema taip veikia: kai, turėdami norą, jie gali ją pakeisti. Profesorių 
jie mato ne kaip dievaitį bet tikrą gyvą žmogų. Jiems neužtenka išgirsti 
„už tai, kad aš sakiau.“ Mokytoją įrodžiusį, kad jis vertas pagarbos, jie 
gerbia, bet tą pagarbą mokytojas neužsitarnauja vien dėl to, kad jis 
stovi priiš klasę o mokiniai prieš jį sėdi. Šita padėtis reikalauja, kad 
profesorius būtų apsišvietęs ir gerai pristatytų savo medžiagą, nes klasėje 
būna studentų, kurie yra daug skaitę, ir daug matę kelionėse išbuvę, 
patyrę ir jie stato išmintingus klausimus.

Pažymių sistema yra keturių punktų — A, B, C, D, F.
Administracija siunčia profesoriams bendralaiškius, aiškinančius kad 

„c“ turi būti rašoma daugumai studentų. Ar tai teisinga ar ne, tektų 
išsitarti. Noriu pabrėžti tik, kad retkarčiais pažymiai natūraliai taip ir 
reiškiasi, bet dažnai atsitinka, kad didesnė, kaip nustatyta, klasės dalis, 
yra verta aukštesnio pažymio. Taip pat, pažymys nevisada pasako kiek 
studentas yra išmokęs. Sukčiavimas gerų pažymių siekiant yra neretas 
įvykis šių dienų studentų tarpe. Studentiška moralė neskaito to už bloga, 
o mokinių solidarumas nepritaria skundimui. Dėlto „A“ gali reikšti kad 
studentas tik gudriai sugebėjo apgauti profesorių; kad studentas parašė 
temą, mėgindamas įtikti profesoriaus galvosenai, o nepatiekdamas savo 
paties žinių bei nusistatymo, ar net kad profesorius, užbaigdamas savo 
mokytojavimo karjerą, nutarė suteikti „visiems savo kurso studentams. 
Taigi yra visokių galimybių. Kompeticija pažymiams atsiekti, universitete 
išsilaikyti, padaro studentus nervingus. Kai kurie studentai pradeda 
imti vaistus, kiti verkia, — kai kas net klasėje. Atsiranda net ir tokių, 
kurie gauna visišką nervų pakrikimą ir net bando nusižudyti.
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SKURDAS

T. N. DANUTĖ VAIČELIŪNAITĖ

— Jie tokie vargšai, kad tik pajėgia nuvažiuoti į Europą biznio rei
kalais, — kalbėjo viena mergytė apie savo pažįstamus.

Daugiau kaip 30% amerikiečių neturi pakankamai pinigų efektingai 
ir sėkmingai veikti ekonominėje sistemoje, per kurią visi yra priverčia
mi ieškoti būtiniausių gyvenimo reikmenų. Jeigu šeima uždirba $3.000 
ar mažiau per metus, negali gyventi geresniame name, turėti ir išlai
kyti automobilį, kada nori eiti į kiną, valgyti sveiką maistą, turėti au
toritetą žmonių tarpe. Mūsų socialiniame gyvenime savigarba daugiau 
ir daugiau remiasi materinėmis nuosavybėmis. Visuomeninis, turtingesnis 
pasaulis turi baimę, keistą ir nežinomą galybę vargšams. Šie negali pa
daryti įtakos valdantiesiems į jų materinį gyvenimą. Jie supranta, kad 
kitiems geriau sekasi ir daro tai, apie ką jie gali tiktai svajoti. Daugelis 
gali gauti tik mažai atlyginamus darbus, nes neturi pakankamo išsimoks
linimo. Dažnai tų darbų neužtenka ir jie lieka bedarbiais.

Po daugelio nepasisekimų žūsta viltis. Mintys ir veiksmai sukasi 
tik apie dabartį, nes ateitis yra virš jų jėgų. Skurdas yra gyvenimo ke
lias, iš kurio žmonės savomis pastangomis negali išsigelbėti.

Jei yra vargšai, gyvena pigiuose butuose. Už ką moka tą nuomą? 
Už mažus, apleistus kambarius, o šeimos gausios. Perka mžais kiekiais 
miastą ir jo greit pritrūksta. Bet jie negali daugiau iškarto pirkti, nes 
tada brangiau kainuoja; ir taip jau laukia kitos algos. Prastas maistas 
ir gyvenimas nesanitariniuose namuose sukelia nesveikatingumą, pasida
ro per silpni dirbti. Kambariuose atsiranda dar daugiau žmonių. Nėra 
privatumo ir kyla progos konfliktams.

Vaikai užauga tarp nuolatinio triukšmo, neišmoksta, kaip susikaupti, 
kaip perspektyviškai reaguoti į gyvenimą. Nesiseka mokytis, nepatinka 
jiems mokykla ir, kol pasiekia gimnaziją, sugriūna iliuzijos. Jie nori tuoj 
pat matomų pasisekimų. Daugiausia mokytojų pavaduotojų ir nepatyru
sių mokytojų dirba neturtingųjų rajonuose. Jeigu ir atsiranda vienas ki
tas geras mokytojas, tai kaip jis gali atskirai, kiekvienam vaikui padėti? ! 
Vaikai, palikdami mokyklą supranta, kad pasisekimas gyvenime remiasi 
mokslu ir pradeda savo gyvenimą neturėdami didesnių vilčių.

Vargšai yra daugiausia skriaudžiami ir mokesčių srityje: moka tą 
patį mokestį už gazą ir elektrą, kaip visi kiti. Jie yra žymiai daugiau 
apgaunami prekybininkų ir legaliai apvogiami.

Labai įkyrūs pardavėjai, gundomi skelbimai, neaiškiai nustatytos kai
nos, prastos prekės yra tose krautuvėse, kuriose neturtingieji perkasi.

Vienas portorikietis, kuris buvo priverstas mokėti daugiau, kaip buvo 
skolingas, nieko negalėjo padaryti: bijojo prarasti savo darbą, nes tik 
darbo metu būtų galėjęs užvesti bylą prieš krautuvę.
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Jei nustoja skolas mokėti manydami, kad taip privers prekybininkus įgyvendinti žodinius pažadus, pasidaro dar neturtingesni, nes prekybininkai turi jų pasirašytus išsimokėtinai imtinų prekių sutartis, kurias lengvai gali pakeisti, suklastoti. Prekybininkai yra patyrę, kad gali parduoti prastus dalykus už brangesnę kainą, nes vargšai negali atskirti rūšių ir kainų. Jie nėra apdairūs, nes pažįsta krautuves tik savo rajone, neturėdami galimybės tolimesnių krautuvių aplankyt. Pardavėjai dažnai pristato jiems ne užsakytus daiktus, bet dar prastesnius.464 šeimos buvo apklausinėtos, klausiant kur jos ieškotų pagelbos, jeigu būtų apgautos prekybininkų. 2 iš 3 (66 ) atsakė nežiną. Tie, kurie žinojo, buvo daugiau išmokslinti.Taip jie ir gyvena šioje sistemoje: neturi kur kitur pirktis, kitos krautuvės neduotų jiems kredito; neturi užtektinai informacijos ir pinigų.Tie kurie dirbo, nustojo darbo fabrikams pritrūkus žaliavų ir medžiagų; nutrūksta ir maisto pristatymas; darbininkai nebeturi ką valgyti ir ką veikti. Jų kasdieniniam gyvenimui suirus, skurdas staigiai padidėja. Tada užtenka ir mažos kibirkštėlės nusivylusius žmones sukelti; kyla maištaujančios masės.
Naudotasi:
Beyond Welfare: Poverty in the Supercity, Herbert Krosney
Faces of Poverty, Arthur Simon
The Poor Pay More, David Caplovitz
Draugas, „Ar gali įvykti revoliucija“, psl. 3, 1969 9.

Laimingiausias momentas akademikės skautės veikloje. ASD skautė kandidatė M. 
Gruzdytė pasipuošia draugovės spalvomis, kurias jai š. m. vasario mėn. Klevelande 
užrišo fil. dr. G. Maticnė.

Nuotr. V. Bacevičiazis
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LIETUVIO STUDENTO SUBRENDIMAS IR SUSIPRATIMAS J 
GRAIKŲ TRAGEDIJOS ŠVIESOJE *

p
T. N. EGLĖ VIKTORIJA AGLINSKAITĖ

Lietuvis studentas, užaugęs lietuviškoje šeimoje, kupinas studentiš
kų problemų, vienu ar kitu laiku pasijunta esąs „egzilijoje.”

Egzilis — tikėjimo mirtis. Tiksliau: viena iš mirties formų, prieš 
kurias tenka nuolat, išdidžiai ir beviltiškai kovoti ribotomis žmoniš
kos egzistencijos priemonėmis.1)

Ši Vytauto Kavolio citata pabrėžia studento visuomenininko, bend
ruomenės dalyvio nusivylimą vyresniųjų mintimis ir komunikacijos 
priemonėmis. Lietuviškoje bendruomenėje veiklus studentas dažnai pra
randa tikėjimą, kad jo darbas yra vertingas ir net praranda pasitikėjimą 
vyresniaisiais. Deja, po išsamių konfliktų savyje ir anapus savęs, šis 
studentas pasiryžta nepasiduoti ir tęsti veiklą.

Antras studento tipas, taip pat užaugęs lietuviškoje šeimoje, kupinas 
panašių studentiškų problemų, taip pat aktyviai dalyvaudamas visuome
nės veikloje, samprotauja, kad vyresnieji savo konservatyviomis idėjo
mis ir beprasmiškais smulkmeniškais užsispyrimais užstoja jam kelią į 
konkrečiai Lietuvai padedančią pažangą. Apsisprendžius niekada iš to 
kelio nepasitraukti. Įsakmiai ir dažnai aitriai pabrėžęs savo nusivylimą 
ir nesutarimą, užtrenkia duris lietuvybės išlaikymo link.

Trečias studentas, modernus, „radikalus“ daugelis vyresniųjų aki
vaizdoje rašo, stengdamas skelbti savo asmeniškas kūrybines pažangas 
ir politines idėjas, tuo būdu išlaikydamas lietuvybę.“

Deja, Lietuvos ir lietuvybės likimu susirūpinusių studentų yra daug 
daugiau negu čia apibrėžta. Išskiriant tuos, kurie nuo pat mažens nu
tarę visiškai suamerikonėti, nei piršteliu neprisiliečia prie lietuviškos 
visuomeninės veiklos, yra pagrindas spręsti kad ažnas lietuvis studen
tas visuomenininkas ne tik yra panašus pristatytiems tipams. Jis yra 
patyręs visus tris konfliktus. Daugelis studentų dirba su jaunesniais 
lietuviais — skautybėje, lituanistinėse mokyklose, tautinių šokių grupėse, 
tuo pačiu laiku rašto ir aktyviai dalyvauja studentų organizacijose, te
atruose, spaudoje. Yra ir tokių studentų, kurie visai pasišalina iš ak
tyvaus lietuvių studentavimo ne tiek dėl vyresniųjų spaudimo, kiek dėl 
asmeniškų konfliktų. <•

Bet koks tas spaudimas? Ar jis visuomet iškyla vyresniųjų vaiz
duotėse? Gal būt patys studentai reiškia priekaištus savo nenorėjimu 
pasistengti suprasti vyresniųjų asmeniškas krizes ir išklausyti jų pasiū
lymus apie lietuvišką veiklą, lietuvišką jaunimą, lietuvišką kultūrą ir 
bendrai apie Lietuvos išlaisvinimo reikalus?

Senųjų Graikų religijoje buvo visai suprantama kad konfliktas nėra 
tarp ,teisingojo4 ir ,klaidingojo4 bet tarp dviejų teisingųjų.“2) Tai pat, 
Kerkegaardo žodžiais „Gyvenimas gali būti suprantamas atbulai, bet 
turi būti gyvenamas pirmyn.“ 3) Deja, laikas jaunimui ir vyresnei kartai
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suprasti ir susiprasti su šiomis idėjomis. Ne visuomet vieni bus teisingi, 
verčiau „teisingesni“. Kartais reikės sekti arba 'šį (vyresniųjų manymu) 
teisingąjį kelią, arba tą (jaunesniųjų nuomone) tiek pat teisingą kelią. 
Bet, apspręsdami priežastis kodėl šis ar tas kelias turėtų būti sekamas, 
abidvi kartos naiviai pasielgtų jei jos nepripažintų Kierkegaardo idėjos 
pagarbos vertingumo. Lietuvybė yra per brangi ir Lietuvos okupacijos 
krizė yra per aktuali, kad lietuviai nesusipratimais pasiduotų V. Kavo
lio minimai „tikėjimo mirčiai“.

„Būkite perspėti. Jūs esate atsakingi.“ 4)
“Be warned. You are responsible.”

I. /

1 Vytautas A. Jonynas, cit. Vytaut Kavolį straipsnyje „Violetų sąskambis mūsų po
ezijos vaivorykštje“. Metmenys, Nr. 17, 1969 m. psl. 143.
2 John Lewin, „Greek Religion and Conventions of Tragedy,“ in Setting the Stage 
(Minneapolis: Minnesota Theatre Co., 1967), 4 psl.
3 ibid.
4 Athony Caputi, Classical Greece (New York: Ratheon Education Company, 1968), 
58 psl. Clytaemnestra, Aescylaus „Choe’oįhorėjoje.“

AR AUGALAI JAUČIA?

Liaudies pasakose apstu užuominų, kad gyvuliai jaučia ir pergyvena 
įžeidimus, turi jausmus, kaip ir žmonės. Kai kurios pasakaitės net už
simena, kad ir augalai nėra tokie bejėgiai, bet taip pat reaguoja į jau
dinimą. Skaitytojai šias užuominas paprastai priima perkeltine prasme 
— alegoriškai.

Vėliausi floros tyrinėjimai tačiau verčia tuo abejoti, nes pasirodė, 
kad ir augalai nėra toki paprasti gyvūnai, kaip iš pažiūros atrodo.

Bandymai* buvo pradėti prieš 4 metus su Draena Massangeana 
augalu, naudojant instrumentus, panašius į melo detektorius (polygra- 
fus). Tyrinėjimai pasirodė, kad augalas kaž kokiu būdu pajėgia „atspėti“ 
žmogaus mintis ir kėslus. Pavyzdžiui, pozityvi reakcija buvo pastebėta 
pradedant laistymą. Bet dar ryškesnė reakcija buvo užregistruota su
galvojus degtuku nudeginti to augalo lapą (žiūrėk poligrafo užrašą). 
Tyrinėjimai buvo daug kartų kartoti su įvairiom variacijom, su keliais 
augalais, vaisiais ir daržovėm, amebom, pelėsiais ir kt. Beveik visi 
bandymai patvirtino, kad augmenija ir primityvūs gyviai junta žmogaus 
mintis net prieš pradedant sugalvotą veiksmą.

Mėginimai sutrukdyti minčių priėmimą nebuvo sėkmingi. Moksli
ninkai todėl spėlioja, kad komunikacija vyksta ne elektromagnetinėmis 
bangomis, bet kokiu nors kitu nežinomu būdu.

L. G.
* Backster Research Foundation, Inc., New York, skelbiamom žiniom.
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MU5U TRADICIJOS

šį skyrių redaguoja f ii. Danguolė Bielskienė. Visus ASS narius kviečiame prie 
skyriaus kūrimo prisidėti, prisiunčiant sesei Danguolei savo skyriaus bei kartos 
puoselėtas ypatingesnes tradicijas. Adresas: Danguolė Bielskienė, 12332 S. 75 Avė. 
Palos Heights, Ill. 60463.

Akademikų skautų-skaučių pagrindinės tradicijos drauge su ideologija jungia 
sąjūdžio .veiklą per generacijų eiles, panašiai, kaip tiltas salas. Jos yra pastovios 
ir perduodamos iš kartos į kartą. Tačiau atskiros ASS narių kartos, išaugusios 
skirtingose gyvenimo sąlygose, sukūrė savus papročius, būdingus tik tam laikotar
piui. Taip pat atskiri ASS skyriai išugdė savitus savo veiklos būdus. Nariams 
pasikeitus papročiai daugumoje nyko ii- keitėsi. Tik tie, kurie išsilaikė ir buvo 
kartojami ateinančiųjų, tapo tradicijomis.

1950 metais didesniam skaičiui lietuvių ateivių įsikūrus Amerikoje, atgijo ir 
Akademikų Skautų Sąjūdžio veikla. Sąjūdžio atkūrėjai sugebėjo įdiegti idėjas at
sivežtas iš Lietuvos, Vokietijos ir vėliau Amerikos lietuvių studentų tarpe.

Šiame straipsnyje stengsiuosi aprašyti ASS Chicagos skyriaus papročius bei 
tradicijas minėtam dešmtmetyje.

Viena iš naudingiausių tradicijų buvo Akademikių Skaučių Draugovės Chi
cagos skyriaus ruošiamos kasmetinės lietuvių liaudies meno parodos, YMCos, ar
ba Gamtos ir Pramonės muziejaus patalpose. Parcdos būdavo skiriamos Čikagos 
visuomenei. Buvo eksponuojami lietuviški audiniai, gintaro išdirbiniai, medžio dro
žiniai, tautiniai drabužiai, ir kt. ASD buvo viena iš pirmųjų lietuviškų organiza
cijų, kuri įvedė šį paprotį, reprezentuoti mūsų tautinę kultūrą.

Akademikės skautės kasmet minėdavo Susimąstymo dieną, kurią pravesdavo 
sueigų metu. Jeigu dėl ypatingų priežasčių negalėdavo sueigos sušaukti ASD val
dyba, išsiųsdavo specialiai paruoštus laiškus skautiška ir tautine tema, kad narės 
galėtų pavieniai paminėti tą dieną.

Kandidačių globa buvo viena iš svarbiausių Čikagos skyriaus uždavinių. Laike 
kandidatavimo jos netik turėjo pažinti akademinės skautijos idėjas bei istoriją, bet 
kartu ASD gretose atrasti sau vietą, pasijusti suprantamos, su noru priimamos. 
Kiekvienas ASD skyrius turėdavo kandidačių globėją, kuri rūpindavosi paruošimo 
programa. Prie to dar Čikagos skyrius turėdavo paprotį leisti kandidatėms išsi
rinkti iš skyriaus tikrųjų narių savo asmenišką globėją. Ji supažindavo kandidates 
su visom narėm, padėdavo joms skautiškais klausimais, ir išklausydavo jų asmenines 
problemas. Tokioj draugiškoj atmosferoj būdamos ASD narės įgyvendino paprotį 
suruošti ištekančiai jų narei mergvakarį. Ta prcga būdavo sušaukiama sueiga, 
per kurią tikrosios narės įteikdavo jauną j ai mažą dovanėlę ir, su dainomis išlydėda
vo į vedusiųjų eiles.

Bendroje ASD ir Korp! Vytis veikloje, šalia bendrų susirinkimų, iškilo pa
protys burtis į literatūros, ar muzikos mėgėjų būrelius. Būrelių nariai perskaity
davo iš anksto nustatytą lietuvišką knygą ir susirinkime ją viešai diskutuodavo. 
Kartais būrelio nariai nutardavo išklausyti kokį nors koncertą. Vėliau savo susi
rinkimuose pasikvietę lietuvį muziką, koncerte atliktus kūrinius bendrai nagrinė
davo.
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ASS vasaros stovyklos būdavo netik linksmos bet ir intelektualiniai vertingas 
įvykis. Buvo kviečiami ir mokslininkai skaityti paskaitas. Šiose stovyklose buvo 
keletas tradicijų kurios jau dabar užmirštos. Pvz., ASD pastovyklės vadivei pra
ėjusios stovyklos vadovė paskutinio laužo metu perduodavo tracicinę medžio šaką, 
kurios viduryje degdavo didelė žvakė. Šalia gamtos simbolizavimo, šaka su degan
čia žvake reiškė laimę ir ateitį. Pasibaigus stovyklai visi stovyklautojai ratu ap
supdavo ASD ir Korp! Vytis pastovyklių vadovus ir dainuodami apjuosdavo juos 
virve, tuo simbolizuodami gerą sugyvenimą stovykloje.

Davusi paskautininkės įžodį 
fil. M. Nasvytienė bučiuoja 
vėliavh vasario mėn. 16 d. 
sueigos metu Klevelande.

Nuotr. V. Bacevičiaus

l

Fil. Šarūnas Lazdinis sveikina naująją tikrąją narę sesę M. Gruzdytę sueigos metu 
Klevelande.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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_>MLI5U PASTOGĖJE

Mieli Sesės ir Broliai,

Mes, akademikai skautai, esame pripratę per daug į save iš neigia
mos pusės žiūrėti. Per suvažiavimus, stovyklas, sueigas dažnai tenka 
išgirsti įvairių nepagrįstų nusiskundimų apie ASS centro valdybų bei 
skyrių veiklą. Nemažai nepalankių žodžių pasakoma ir Mūsų Vyčio rei
kalu: „Vėluojasi“, „visai neišeina,“ arba „neskaičiau jo jau keleri metai, 
nes nėra ką skaityti“, „nieko apie mus nerašo,“ „daug klaidų“.Mūsų 
Vyčio redakcija nėra jau taip labai nemokšiška, supranta trūkumus. 
Gal maloniausias momentas redaktoriaus gyvenime yra kai išleidžiamas 
naujas numeris ir kai paėmus jį į rankas, gali juo pasidžiaugti, pasakyti 
„neblogas!1* Deja, ir tokių neblogų numerių mes greitai nesulauksime, 
jeigu visi nešoksime Mūsų Vyčiui į talką. Mūsų Vytis yra nebloga' veiklos 
sritis visiems akademikams skautams pasireikšti, susipažinti su savo na
rių atsiekimais, pasireiškimais, skyrių veikla. Tačiau labai gaila, kad 
dauguma skyrių apie savo veiklą tyli, o vėliau yra nepatenkinti nema
tydami Mūsų Vytyje savo veiklos aprašymo ar nuomonės. Mūsų organi
zacijoje taip jau iš seno įprasta: prikalbiname kurį narį prisiimti kurias 
nors atsakingesnes pareigas ir tas tegu vienas dirba, neriasi iš kailio; 
mes nepadėsime, tik retkarčiais pasakysime šiurkščius kritikos žodžius.

1970 metais, ASS centro valdybai sutikau redaguoti Mūsų Vytį ir 
išleisti jo 5 numerius. Šį darbą, prašant, kiek jėgos leis, stengsiuos at
likti. Tuo pačiu kreipiuosi į visas ASS skyrių valdybas, prašydama pa
galbos. Tegu Mūsų Vytis visiems Akademikams Skautams tampa svar
bia ir reikšminga mūsų skautiškos šeimos dalimi.

AD Meliorem!
fil. Ramunė Kviklytė
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KLEVELANDAS

Akademinio Skautų Sąjūdžio Kleve- 
lande iškilmingoje sueigoje, įvykusioje 
vasario mėn. 22 d. dr. fil. Giedrės ir 
Stepo Matų namuose, atžymėta eilė gra
žių ir prasmingų skautiško gyvenimo įvy
kių. Sueigoje vyravo Vasario 16-oji ir 
Skaučių Susimąstymo diena.

A.S.D. pirm. Daliai Orantaitei pradė
jus sueigą, įnešta vėliava, sugiedotas 
Tautos himnas ir susikaupta žuvusiems 
bei įnirusiems ASS nariams pagerbti. 
Po trumpo įžanginio žodžio svečiams ir 
ASS nariams šios dienos proga, pirmi
ninkė pristatė Akademikių Skaučių D-vės 
centro valdybą naujai kadencijai, suda
rytą Klevelande.

ASD CV pirmininkė Stefa Gedgaudie
nė valdybos vardu kvietė visas jungtis 
bendriems tikslams siekti, reikšti darbu 
ir džiaugsmu, tuo pačiu padėkodama Kle- 
velando d-vės pirm. Daliai Orantaitei už 
viso vieneto pažadėtą talką ir dėmesį.

Lietuvos skautybės įsikūrimo proga 
ASS apdovanotoms trims d-vės narėms 
garbės ženklus įteikė CV pirm. Stefa 
Gedgauudienė: t. n. Daliai Orantaitei — 
Tėvynės Dukros, o t. n. Irenai Navickai
tei ir t. n. Jūratei Petraitytei — vė
liavos. Prie žymenų ir jų įteikimo gražiai 
jungėsi visa eilė kitij vienetų su savo 
sveikinimais ir linkėjimais.

Kandidatės Marytės Gruzdytės pasi
žadėjimas buvo pravestas d-vės pirm. 
Dalės Orantaitės. Beveik nėra sueigos, 
kurios metu draugovė nepraturtėtų nau
jomis narėmis. Džiaugiamės augdamos 
lietuviško skautiško studentiško gyveni
mo dienose.

Brolių vytiečių būrys naujomis spal
vomis papuoštą sesę linksmai pamėtė iki 
lubų; apdovanojus Marytę gėlių žiedais, 
nuskambėjo daina „Tau, sesute, puikios 
gėlės...“

Ir štai vėl prie vėliavos pirmyn kvie
čiamos dvi akademikės skautės — My- 
lita Nasvytienė ir Marytė Puškorienė, 
kurias paskautininkės įžodžiui pristato 
CV pirm. Stefa Gedgaudienė, o pritai
kytą žodį taria ir įžodį priima Skauti- 
ninkių dr-vės Klevelande d-kė v. s. A. 
Šenbergienė. Eilę metų skautavusios, pa
reigingos akademikės, dabar papuoštos 
žaliais vadovių kaklaraiščiais, gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų, dovanėlių ir gė
lių. Sudarius skautininkų ratą, įžodžio 
pakartojimą pravedė v. s. Mega Barniš- 
kaitė.

Įžodžio apeigos baigiamos dainos pos
meliu „Ten susimąstęs tamsus Nevėžis...

Iškilmingoji sueigos dalis baigiama 
„Gaudeamus“. Išnešama vėliava.

Antroje sueigos dalyje fil. R. Kubi- 
liūnaitė kalbėjo tema „Vasario 16-oji, 
kaip aš ją suprantu ir ką ji man reiš
kia.” Jauna akademike, nemačiusi Lietu
vos, nelankiusi jos mokyklų, kalbėjo apie 
tą kraštą rašytojų ir poetų žodžiais be 
galo paprastais, bet pilnais nuoširdumo, 
ilgesio ir meilės tam kraštui, jo kalbai, 
žemei ir gamtai, lyg ir išvesdama para
lelę tarp tų laikų ir šios dienos, nes 
visa jos surinktoji medžiaga buvusi pa
rašyta dar prieš Lietuvos nepriklauso
mybės laikus. Neilgo pašnekesio tema tą 
valandėlę lyg ir suartino vyresniuosius 
su jaunaisiais; viena mintis sujungė vi
sus vienam tikslui — Dievui, Tėvynei 
ir visai žmonijai.

Sueigą baigėme tradicine „Ateina nak
tis“. rn

ČIKAGA

• Čikagos ASD ir Korp! Vytis, vasa
rio 14 d. Gintaro svetainės apatinėje 
salėje surengė tradicinį blynų balių. Ska
niais bulviniais blynais vaišino susirin
kusius, vyriausias virėjas brolis Valde
maras Šadauskas, jam talkininkavo 
(bent patarimais) gausus kandidačių 
būrys. Vakaro metu buvo rodomos skaid
rės iš naujų narių priėmimo vakaro. Na
riai šiltai pasveikino prieš savaitę susi
tuokusius ASD ir Korp! Vytis sąjungų 
pirmininkus Virginiją ir Bronių Žukaus
kus.
• Sausio gale įvyko Korp! Vytis ir 
ASD šokiai. Jų ruoša rūpinosi senj 
V. Januškis. Muzika buvo puiki. Gaila 
kad šokiai nepasižymėjo dalyvių gausu
mu.
• Vasario 15 d. Čikagos akademikai 
skautai su vėliavomis dalyvavo bendra
me visuomenės vasario 16 d. minėjime. 
ASS reprezentavo fil. D. Korzonienė, t. 
n. V. Ruibytė, fil. R. Korzonas, fil. A. 
Rauchas, ir senj. V. šadauskas.
• Vasario 7-8 dienomis, fil. Liūtui Gri
niui lankantis Čikagoje, įvyko keletas 
svarbių pasitarimų su įvairiais ASS or
ganais. Sekmadienį, vasario 8 d. pas senj. 
V. Januškį įvyko Čikagos ASS valdybų 
atstovų pasitarimas, kurio metu Čika-
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Klevelando ASD narės nagingos. Iš k. į d.: f ii. D. Orantaitė, f U. M. Puškorienė, 
fil. M. Krygerienė ir fil. M. Kižienė Kaziuko mugėje pardavinėja savo prigamintus 
tautodailės dirbinius.

Nuotr. V. Bacevičiaus

\\

“LAIŠKU LIETUVIAMS” KONKURSAS

Dvidešimtmečio proga “Laiškai Lietuviams” skelbia straipsnio 
konkursą suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiųjų konkursui paskir
ta tema: KURIUO KELIU PASUKTI Į KŪRYBINGĄ IR VIENIN
GĄ DARBĄ (socialiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu). Jaunimo 
konkursui skiriama tema: JAUNIMAS DABARTY IR ATEITY 
(koks mūsų jaunimas yra dabar, ką jis vertina, ko siekia, kokia nu
matoma jo ateitis).

Suaugusiųjų konkurse gali dalyvauti visi, o jaunimo konkur
se — moksleiviai ir studentai. Konkursui skirti straipsniai turi bū
ti ne ilgesni kaip 3000 žodžių. Autorius pasirašo slapyvardžiu, j 
atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, vo
kelį užlipina ir drauge su straipsniu atsiunčia redakcijai iki šių 
metų birželio mėn. 30 dienos.

Suaugusiems yra skiriamos trys premijos: I — 100 dot, II — 
75 dol., III — 50 dol. Jaunimo konkursui taip pat skiriamos trys 
premijos: I — 50 dol., II — 30 dol., III — 20 dol. Žinoma, jaunimas, 
jeigu nori, gali dalyvauti ir suaugusiųjų konkurse. Abiems kon
kursams bus dvi atskiros vertinimo komisijos, kurios bus paskelb
tos vėliau.

Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir 
gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nespausdinti 
straipsniai bus grąžinti autoriams.

Plačiau apie konkursą yra paaiškinta “L. L.” vasario mėn. nu
meryje.

“Laiškų Lietuviams” Redakcija — 2345 W. 56th St., Chicago, Ill.
60636
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_Sa5 U M U 5 Tl H15 ®
GĖLIŲ VAIKAI

Gėlių vaikai, 
jūs vaikšto! 
basi 
miesto gatvėse, 
pabėgėliai 
iš vieno 
zoologijos sodo 
į Kitą, 
gėlių vaikai, 
jūs vaikštot 
purvini, 
apšepę 
miesto gatvėse 
ir visuomet, 
visuomet 
su gėlėmis 
rankose, 
nes jūs 
gėlių vaikai, 
kaip gėlės švelilūs, 
jūs vaikštot 
miesto gatvėse 
ir uostot gėles, 
tiktai 
ar pagalvojate 
kas bus, 
kaip gėlės 
pasijaus 
pauostę jus?

IR 
LAIMINGO PIRMADIENIO!

KODĖL NE?

Skelbiu
• M..

viešą pasiūlymą
Amerikos biznieriams: - . 1 ■

kodėl pasitenkint , ■ te K .iį X-
tik . V. •’« *

fe. =£•«_

Kalėdų šventėse ■l > -4 Jfe5*

keitimusi kortelėmis ■

bei dovanomis,
kodėl nepanaudot
Velykų, Sekminių

Į&'

ir kodėl
nepasiskolint švenčių
iš moslemų,

>•4

budistų S 'į
■t. v

ir (dėl pinigo)
1 t

l ;
iš komunistų C; <

ir, ? §

galų gale,
pritrūkus %

religinių švenčių, ~ t

kodėl nepadaryti 4

kiekvieną
savaitgalį '■ ; Į

" "■

švente, į-

ta proga •->
nuperkant dovaną
ir pasiunčiant
kortelę:
LINKSMO SAVAITGALIO

senj. RIMAS VĖŽYS iš knygos 
„Raidės Laiko Griaučiuose“
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FSS Detroito Skyrius

kreiptis į: Liuda
Drive, Warren,

VIETA: Dainava; Manchester, Michigan.

TIKSLAS:

(Dėl daugiau informacijų 
Rugienienė, 30717 Lund
Michigan 48093, telef. 313- 755-0736).
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ PAVASARIO SAVAITĖ

KVIEČIAMI: Visi akademikai skautai-ės, kan- 
didatai-ės, visi filisteriai ir ju šeimos.

LAIKAS: Šių metu birželio mėn. 13-21 d.

Artimiau susipažinti su visais Sąjūdžio bro
liais ir sesėmis, kartu dalyvaujant įdomiose 
paskaitose ir diskusijose, kursuose, literatū
ros vakare, laužuose; kartu pasigėrėti tyra 
pavasario gamta, pailsėti nuo miesto triukš
mo, įtampos ir kartu su pavasariu atgimti 
mūsų AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄJŪDYJE.
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MŪSŲ VYTIS

LEIDŽIA:
Akademinis Skautų Sąjūdis

'4*

REDAKTORĖ:
Ramunė Kviklytė, 5747 S. Campbell
Chicago, Illinois 60629

ADMINISTRATORIUS:
Jonas Tamulaitis

- '<
> fa

''

Nr

kitur $ 3.00 (JAV). Metinė

1970

BENDRADARBIAI:
D. Bielskienė, L. Grinius, A. Lapšys, G. Plačas

SPAUSDINA:
M. Morkūno spaustuvė, 6051 S. Ashland Avenue, 
Chicago, Illinois 60636

PRENUMERATOS KAINA:
Metams: JAV ir Kanadoje $5.00; D. Britanijoje 1 sv.;
Garbės Prenumerata $10.00. Prenumeratą ir aukas prašome siusti Administrato
riui. Straipsniai su autorių pavarde, slapyvarde ar inicialais nebūtinai išreiškia 
skautų vadovybės, leidėjo ar redakcijos nuomonę. Rankraščiai redakcijos nuožiūra 
yra taisomi kalbos, formos ir stiliaus atžvilgiu.

No. 2 MARCH ■ APRIL 1970

MOŠŲ VYTIS (OUR KNIGHT) is a magazine published bi-monthly, 
except in July and August, by the Collegiate Division of the Lithua
nian Scouts Association, Inc.
Yearly subscription $5.00, single copies at $1.00.
Managing Editor: Jonas Tamulaitis, 6744 S. Oakley Ave.
Chicago, Illinois 60636.

Šio numerio iliustracijos Pijaus Bielskaus.
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