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NAUJĄ DEŠIMTMETĮ PRADEDANT

Kalbant apie išeivijos gyvenimo svarbiausius įvykius ar laimėjimus praeitame dešimtmetyje, tenka tai vertinti ilgesnio laikotarpio perspektyvoje, lyginant tai, pavyzdžiui, su ankstesniu dešimtmečiu ar su dar ankstesniais laikais. Antra, kadangi praeitame dešimtmetyje, bent kultūriniame gyvenime, dominavo naujieji išeiviai, tai praktiškai bus vertinami daugiausia jų pasireiškimai.Naujųjų išeivių 25-ių metų gyvenime galima skirti 3 laikotarpius — 5 metus stovyklose Europoje, pirmą dešimtmetį emigracijoj ir antrą dešimtmetį emigracijoj. Visi jie skirtingi, todėl verta ties kiekvienu truputį stabtelti ir bandyti jį apibūdinti. Iš to gali kiek paaiškėti ir perspektyvos ateičiai.Stovyklose buvome neturtingiausi materiališkai, bet turtingiausi dvasiškai. Turėjom laikraščių, buvom pradėję leisti žurnalus, knygas ir visas jas išpirkdavom. Kas svarbiausia, visas jaunimas mokėsi lietuviškose mokyklose — pradinėse ir vidurinėse, o apie porą tūkstančių studentų studijavo universitetuose. Tuo būdu buvo kraunamas didelis lietuviškas kapitalas, kuriuo ir dabar dar tebegyvename. Netrūko idealizmo ir pasiryžimo dideliems darbams, kurie būtų reikšmingi ne tik išeivijai, bet ir visai tautai.Persikėlę į visokias Amerikas, pradėjome kurtis pastovesniam gyvenimui. Tvirčiau atsistojom ant kojų, pagerėjo materialinė būklė, tačiau netekome didžiausio dvasinio turto — lietuviškų mokyklų. Bet kadangi atsivežėm nemaža dvasinio kapitalo — daug pajėgios šviesuomenės, grynai lietuvišką studentiją ir moksleiviją — tai ir be lietuviškų mokyklų nesijautėm labai blogai. Tikėjomės, kad kaip nors susitvarkysime ir kad mūsų vaikai gaus bent minimumą lietuviško švietimo savaitgalio mokyklose. Pirmame dešimtmety nuotaikos buvo gana geros, net optimistinės. Svarbiausia gal dėl to, kad veikliausia šviesuomenės dalis buvo dar gan jauna (tarp 40 ir 50 metų amžiaus), nemaža jaunuomenės studi-
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javo universitetuose, pradėjo veikti kai kurios iš Europos perkeltos or
ganizacijos (tremtinių bendruomenė, skautai, ateitininkai, šviesiečiai), 
toliau buvo leidžiami perkelti žurnalai (Aidai, Ateitis), persikėlė ištisi 
chorai (Čiurlionio, Dainavos), kūrėm naujas organizacijas arba jungė- 
mės į vietines, aktyviai įsitraukėm į vietinę spaudą. Pradėjo krutėti kul
tūrininkai, ėmė rodytis meno bei mokslo veikalų, Lietuvių Enciklopedi
jos tomai, buvo ruošiamos meno parodos, chorų bei dainų koncertai, dai
nų šventės. Pagyvėjo ir senosios emigracijos gyvenimas.

Buvo reikšmingų įvykių ir politinėje srityje — Amerikos Balsas pra
dėjo transliacijas lietuvių kalba, įsteigtas Lietuvos Laisvės komitetas, 
vėliau Pavergtų Rytų Europos Tautų Seimas, sudarytas Amerikos Atsto
vų Rūmų (Kersteno) komitetas Sovietų agresijai prieš Lietuvą tirti. 
Pradėjom kalbėti ir ieškoti vietos “atsarginei Lietuvai” kurti. Santykiai 
tarp Amerikos ir Sovietų buvo gana įtempti. Aplamai galima pasakyti, 
kad šiame dešimtmetyje naujos išeivijos gyvenimas vystėsi organizavi
mosi tarpsnyje ir dėl to vyravo tam tikros pažangos, kilimo nuotaikos. 
Panašiom nuotaikom kūrėsi lietuviai ir kitose šalyse — Kanadoj, Aus
tralijoj, Venecueloj.

Šitaip įsibėgėję, perėjom į sekantį, septintą, dešimtmetį, kurį jau 
galėtume pavadinti nebe kūrimosi, o normalaus gyvenimo laikotarpiu. 
Šiame dešimtmetyje išeivijos kultūrinis gyvenimas pasiekė gal būt 
aukščiausią lygį. Pristeigėm nemažai lituanistinių mokyklų, net Peda
goginį Lituanistikos Institutą, net lietuvišką gimnaziją (Kennebunkpor- 
te), įsigijom stovyklaviečių jaunimui paatostogauti ir susidraugauti. 
Daug lietuvių baigė aukštuosius mokslus. Mokslininkai ir menininkai 
dirbo su nemažesniu uolumu. Liet. Enciklopedijos leidimas vyko sėk
mingai ir artėjo prie galo. Pasirodė tokie nauji žurnalai, kaip Metmenys 
ir Lituanus, nors ir pradėti leisti kiek anksčiau. St. Zobarsko leidykla 
išvystė lietuviškų knygų vertimą bei leidimą anglų kalba.

Visuomeniniame bei politiniame gyvenime iškilo naujų problemų, 
kurių bene svarbiausia — išeivių ryšiai su tėvyne. Šios problemos spren
dimas nebuvo sėkmingas, nes nebuvo tam pasiruošta. Politinių organi
zacijų paskelbtas nusistatymas tuo reikalu daugeliui išeivių buvo nepri
imtinas ir čia įvyko tai, ką galima pavadinti “dvasių išsiskyrimu. Vieni 
pasisakė tik už minimalius, asmeniškus, privačius satykius su tautiečiais 
iš Lietuvos, vengiant visokių pareigūnų, oficialių įstaigų. Kiti pasisakė 
priešingai — už kuuo glaudesnį bendravimą, koks tik įmanomas, koks tik 
okupanto nedraudžiamas, ypač kultūrinėje srityje, ypač jaunimo su jau
nimu. Platesnio bendravimo šalininkai savo nusistatymą remia ypač tuo 
faktu, kad mūsų išeivijai pradeda grėsti smukimo pavojus dėl jaunimo 
nutautėjimo. To negali sulaikyti nei lietuviškos mokyklos, nei organiza
cijos, nes per mažai tuo rūpinasi patys tėvai. Sulaukėm padėties, kai 
mūsų vaikai lietuviškose mokyklose bei vasaros stovyklose tarpusavy 
kalbasi nebe lietuviškai. Tuo būdu šiame dešimtmetyje pradėjo reikštis 
vadinamoji “generacijų praraja”, kurią lietuvių išeivijoj didina ir skir
tingų kalbų vartojimas, ir nusiteikimų skirtumas, kuris susidaro tarp 
Lietuvoj gyvenusių tėvų ir Lietuvos nemačiusių %ei apie ją nesvajojan- 
čių vaikų.
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Dėl to išeivijos gyvenime pradeda reikštis pesimistinės nuotaikos. 
Spaudoje pasirodo dar raminamųjų straipsnių, aiškinimų, kad dar nesą 
taip blogai, kad net jaunimo tarpe, žiūrėk, pasitaiko dar vienas kitas po
etas ir t.t., bet tie raminimai iš tikrųjų nieko nenuramina. Tai tas pats, 
kas raminimas seno žmogaus, kad jis dar gali negreitai mirti, dar gali 
pagyventi dešimt ar daugiau metų. Žodžiu, pradeda kaskart labiau aiš
kėti tragiška išeivijos būklė — ji sensta ir miršta, o jaunimas nutausta. 
Dėl to “natūraliai” nyksta lietuviškos parapijos, smunka lietuvių išeivių 
spauda, pradės nykti ir lietuviškos mokyklos, kaip jau seniai išnyko at
sarginės Lietuvos iliuzija. Pasirodo, emigracijoje ilgai išsilaikyti nega
lima.

Tad kas daryti? Ar yra kokia išeitis? Ar yra koks jei ne visiško išsi
gelbėjimo, tai bent padėties pagerinimo, išeivijos egzistencijos prailgi
nimo kelias? Lietuvos atgimimo laikotarpyje mūsų veikėjai kreipėsi į 
praeitį — “iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”. Ir pasisėmė — se
novė juos atgaivino. Dėl to dabar daug kas kreipiasi į tėvynę ir, para
frazuodamas Kudirką, šaukia “iš tėvynės tavo sūnūs te stiprybę semia”. 
Ir bent jautresnė jaunimo dalis norėtų suartėti su savo tėvų žeme, joje 
atsigauti, dvasiškai sustiprėti. Amerikos ir Europos jaunimas kartais 
veržte veržiasi. Deja, jiems neleidžiama, trukdoma pagal šūkį: Lietuva 
turi būti tokia, kokios aš noriu, arba jos visai nereikia.

Šitokių faktų akivaizdoje pereiname į trečią naujų išeivių gyvenimo 
svetur dešimtmetį. Toji karta, kuri vadovavo kultūrinei bei visuomeni
nei veiklai pirmame ir antrame dešimtmetyje, yra jau peržengus 60 metų 
amžiaus ribą ir jau traukiasi nuo scenos. Ji dar šieš tiek krutės, bet jau 
nebe ilgai. Išeina scenon nauja karta apie 40 metų amžiaus. Tai tie, kurie 
Vokietijoj baigė gimnazijas ar studijavo universitetuose. Jie neblogai 
pasirodė pirmame mokslo bei kūrybos simpoziume kaip tik sekančio 
dešimtmečio išvakarėse. Bet tai bus tur būt paskutinė karta, kuri gerai 
kalba lietuviškai. Jai prieš akis nelengvas uždavinys — išsaugoti jaunes
nę kartą lietuvybei. Bet ar ji tvirtai tiki savo misija Lietuvos atžvilgiu, 
ar ji pajėgs pralaužti prietarų užtvaras ir plačiau praverti kelią į tėvų 
žemę, iš kur jaunesnės kartos galėtų semtis tautinės stiprybės — parodys 
netolima ateitis. Vilčių tam ne per daugiausia, nes ir iš jų tarpo daugelis 
pasekė savo tėvų pėdomis ir pasiliko vienintelį rūpestį — gerai įsitaisyti, 
gerai gyventi. Kaip ligšiolinio, taip ir tolimesnio išeivijos išsilaikymo pa
grindas bus idealizmas, kurio išeivija, deja, nedaug teparodė. Dr. J. Gir
nius seniai rašė, kad išeivija laikosi mažum aidealistų. Ateina laikai, ka
da ji laikysis ne mažuma, o pavieniais asmenimis. Bet verta ir to siekti, 
nes ir paskiri idealistai gali daug nuveikti lietuvių tautai bei jos kultūrai. 
Tai naujos, šiam dešimtmečiui vadovausiančios kartos uždavinys, kurio 
ji turi imtis sąmoningai, drąsiai ir planingai, turi išvengti senų klaidų ir 
senų prietarų ir įsisąmoninti, kad bet koks išeivijos veikimas, atsiribojus 
nuo tautos, yra nevaisingas ir beprasmiškas.

A. D.
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PERAUKŠTA KAINA

t. n. Lyvia Garsienė

Viena iš opiausių šių dienų lietuviškos išeivijos visuomenės proble
mų yra “bendravimo su kraštu” (“bendradarbiavimo”) klausimas. Šis 
klausimas svarbus ne vien dabarčiai, bet ir lemiantis šios išeivijos atei
ties veiklos krypčiai bei likimui.

Dalis šios bendravimo — bendradarbiavimo problemos aštrumo yra 
grynai semantikos — sąvokų bei terminų naudojimo — klausimas. Tas 
pats veiksmas gali būti vienų (dažniausiai pačių veikėjų) pavadintas 
bendravimu, o kitų pavadintas bendradarbiavimu. Kaip jau Vitalija 
Ruibytė, savo straipsnyje “Bendravimas su Kraštu” (MŪSŲ VYTIS, 
1969 m., Nr. 3), pareiškė, “bendradarbiavimas” savaime neskaniai skam
ba daugumos ausyse. Tikrumoje, bendradarbiavimas, “ryšių su Lietuva” 
kontekste, plačios visuomenės mintyje surištas su “kolaboracijos” sąvo
ka: tai ne bendradarbiavimas su broliais lietuviais Lietuvos laisvai atei
čiai, o bendradarbiavimas su Lietuvos okupantu bei okupacijos tarnais 
(ar tai lietuvių ar ne lietuvių kilmės) kurio rezultatas yra gilesnis įtvir
tinimas okupacijos ir susilpninimas Lietuvos laisvės vilties.

Tačiau visiškas atmetimas “bendradarbiavimo” termino ir apsiribo
jimas vien “bendravimo” terminu (kaip daro V.R. savo straipsnyje ir 
kaip daro dauguma “bendravimo” šalininkų) yra intelektualiniai nesą
žiningas, nes, iš kitos pusės, “bendravimo” terminas savaime turi gėrio 
aureolę. Tad, bet kam norint užkirsti kelią objektyviam įvertinimui 
paskiro veiksmo gerumo ar blogumo, užtenka pavadinti tą veiksmą gra
žiai skambančiu “bendravimu.”

Tikras esminis ginčas šioje problemoje yra — kur ta riba tarp, iš 
vienos pusės, reikalingo bendravimo su tautiečiais, kuris kuo žemiausia 
kaina Lietuvos laisvei kuo daugiausiai padeda išlaikyti tautos dvasią, ir, 
iš kitos pusės, bendradarbiavimo, kurio, nežiūrint kaip gražiais sumeti
mais, galutinė pasėka yra pagelba okupantui ir jo kvislingams, siekian
tiems užtroškinti tautos dvasią. Todėl lemiamas punktas bendravimo — 
bendradarbiavimo klausime yra ne veiksmo siekiniai, o veiksmo kaina 
tautai ir tautos laisvei.

Deja, kaina už didžiąją dalį to, kas mums pristatoma kaipo bendra
vimas, yra jau dabar mokama. Suskaldymas mūsų išeivijos, pav., yra 
viena pasėka, kuri visiems matoma. Tačiau įdomu, kad “bendravimo” 
(naudojant V.R. terminą) šalininkai kaltina savo kritikus skaldymu, 
greičiausiai pagal principą, kad geriausias gynimasis yra stiprus puoli
mas. Antraip visuomenė atsimintų, jog tie “bendrautojai” - “naujų kelių 
ieškotojai” yra tie, kurie atskilo nuo išeivijos priimtos nuomonės ir nu
tolo nuo bendrai nustatytos linijos; jog jie yra tie, kurie vis siekia (ne- 
visuomet sąžiningai pristatant pilną vaizdą savų įsitikinimų) ir kitus 
atskelti nuo tos nuomonės kamieno (mainstream) — o kas priešinasi 
atskėlimui, jų akyse tampa “skaldytoju”, nes neatskyla ir nenueina pas 
juos.
78
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Gegužės 2 - 3-čią dieną Čikagoje įvyko jaunimo simpoziumas. Nuotraukoje, simpoziu
mo dalyviai, bei spaudos ir Liet. Bendruomenės atstovai.

Nuotr. G. Plačo

Nors skaldymas yra iš esmės kenksmingas, kad dalina mūsų jau ir 
taip nedideles jėgas, yra kenksmingesnis dar ir todėl, kad nukreipia tas 
mūsų jėgas nuo tautos laisvės kovos.

Tačiau, pati didžioji “bendravimo” žala tautai yra ta, kad ..........
lietuviškos išeivijos nusistatymas siekti Lietuvųą įąisvės ir pastangos 
nutildyti tos išeivijos balsą pasaulinėje viešumoje. Jau ne vienas veik
lesnis asmuo, siekdamas susitikimo arba sužinojęs apie giminių galimą 
atsilankymą, yra staiga aptilęs — ir ne vien tik apsilankymo laikotar
piui. Pavyzdžiui, vienas lietuvis iš New Jersey savo draugams net pasi
gyrė, kad SSSR atstovybė pratęsusi jo broliui leidimą pabuvoti JAV-se, 
kadangi “Tu esi geras žmogus, nekalbi ir neveiki prieš Sovietų Sąjun
gą- • •”

Nors kiekvieno balso praradimas Lietuvos laisvės kovai kenkia, Pir
mojo jaunimo kongreso tono pakeitimas buvo tai kovai dar didesnis 
smūgis — ypač palyginus su galimais to kongreso atsiekimais. Gi visiems 
turėtų būti žinoma, kad J.K., nors buvo gražus lietuviško jaunimo susi
buvimas, vis vien nuvylė tuos, kurie pasitikėjo kilniais ir griežtai prieš- 
komunistiniais aukų rinkėjų šūkiais. Galima įtarti, kad buvo ryšys tarp 
J.K. pakeistos krypties bei kovingumo nusilpninimo ir J.K. rengėjų, 
nepersėkmingai nuslėpto noro “pabendrauti su tautiečiais” atsikviečiant 
“delegaciją” iš pavergtos Lietuvos į Kongresą.
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Bendravimo pasėkoje lietuviškos išeivijos balsas yra tildomas bei 
neutralizuojamas ir netiesioginiais būdais, pvz., kai kurių asmenų siūly
mais nebereikalauti visiškos nepriklausomybės Lietuvai, o siekti tik sa
telitinio statuso. Priedu, kiekvieno lietuvio kelionė j okupuotą Lietuvą 
savaime neutralizuoja kitų lietuvių veiksmus Lietuvos laisvės kovoje, 
nežiūrint kiek tas keleivis įsivaizduoja savo kalba ar veiksmais Lietu
voje pakenkiąs Sovietinei propagandai. Kaip prancūzų komunistuojantis 
rašytojas Jean-Paul Sartre pasisakė viename “Tarybinės” Lietuvos anglų 
kalboje propagandiniame žurnale, vien Amerikos lietuvių atvykimas į 
Lietuvą įrodo, kad Lietuva esanti laisva, nes — “negi jie važiuotų į pa
vergtą kraštą?”

Tačiau, yra tokių kurie važiuoja sau įsikalbėję, kad Lietuva nėra 
jau taip baisiai pavergtas kraštas — ten patiria kad yra pavergta tauta— 
bet grįžę neturi nei elementarinio sąžiningumo nei intelektualinės drą
sos pasakyti tiesą. Pav., vienas jaunuolis iš Connecticuto, vis dar tebe
kalbąs apie bendravimo naudingumą ir efektingumą, tik smarkiau išgė
ręs prisipažino, kad ,jog lankydamasis Vilniuje, iš baimės net naktimis 
negalėjęs miegoti, kadangi, pamatęs esamas sąlygas, nebuvęs tikras ar 
begalės išvažiuoti. Kitas, Newyorkiškis, prieš tai viešai, gausiai, ir bal
siai kalbėjęs apie “suliberalėjusį” komunizmą Lietuvoje, dabar, tik arti
miesiems draugams (kodėl gi neviešai?) prisipažįsta, kad džiaugiasi ga
lėjęs pirmuoju lėktuvu iš Vilniaus išsprukti, kai'NKVD agentai (broliai, 
aišku), jam pareiškė, jog jis vokiečių okupacijos metu žydus šaudęs. 
Nesvarbu, kad tuo metu jis buvo tik kelių metų vaikas. O kiek tokių pa
našių, ar gal net žiauresnių bei mūsų visuomenės veiklai žalingų, atve
jų apie kuriuos grįžus niekam neprasitariama?

Kyla klausimas, kodėl dalis mūsų išeivijos tapo suvilioti į “bendra
vimo” pinkles? Be abejo “bendrautojų” eilėse turi būti ir asmenų, kurie 
sąmoningai žino, kieno naudai visa tai vyksta. Lietuviai pergerai susi
pažinę su komunizmo metodika, kad kas nors galėtų sąžiningai sakyti, 
jog tai esą neįmanoma. Nėra abejonės, tačiau, jog didelė dauguma mū
siškių yra suvilioti “gerais norais” — pagelba tautiečiams ir kraštui. 
Kitus veikia sentimentalumas viskam, kas lietuviška, bei nutautėjimo 
baimė.

Kai kurie skaito, kad gal mes išeiviai galime padėti privesti Lietu
vą prie nacionalinio komunizmo — lyg ir satelitinio statuso — kad ne 
rusiški, o lietuviški, komunistai tvąrkytų kraštą. Tačiau jie nenori pasi
mokyti iš Lenkijos, Vengrijos ir dabar Čekoslovakijos patyrimų. Įvykiai 
tuose kraštuose parodė, kad, nežiūrint kaip pavadintumei savo padėtį, 
saviškių tvarkymasis ir “nacionalizmas” Sovietų pasienyje leidžiamas tik 
pagal griežtą Kremliaus nustatytą liniją ir iki Kremliaus nustatytų ribų. 
Priedu — didelis klausimas, ar tauta sutiks, jog jai geriau būti pavergtai 
ir kankinamai savų tautiečių, o ne tiesiog svetimųjų. Prancūzai visvien 
pasmerkė net savo buvusį herojų Petainą už tai, kad jis bandė prijau
kinti tautą prie vergijos, vietoj kovojęs už visišką laisvę.

Sentimentalumas visam kas lietuviška gali būti ir viena iš mūsų 
išeivijos silpnybių. Kuris gi iš mūsų nesvajoja apie Lietuvos vaizdus, 
netrokšta išgirsti lietuvišką žodį ar dainą? Tačiau negalima leisti sau 
be saiko pasiduoti sentimentalumui, kai yra pavojus tuo būdu pakenkti
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tautai. Vienas Korp! Vytis filisteris yra pastatęs tokį klausimą: Ar mes 
turime teisę nesuvaldyti savo sentimento, pav., Sovietų mums siųstam 
lietuviškam dainininkui, jeigu Lietuvoje motina galėjo suvaldyti ašaras 
ir meilę savo vaikui, ir, nepribėgus apkabinti, praeiti pro aikštėj pames
tą partizanu sūnaus lavoną, kad neišdavus visos šeimos bei kaimo?

Tačiau mūsų tarpe sentimentalumas yra jau taip nebevaldomas, kad 
net pakvietimą ruso, Sovietų pasiuntinybės pareigūno, dalyvauti lietu
viškame seminare buvo bandoma teisinti tuom, kad jis lietuviškai mokąs 
ir gyvenęs Lietuvoje.

Iš dalies dėl sentimentalumo mes buvome įvilioti į “lietuvybės išlai
kymo” spąstus. Mums tikinama, kad mes “be ryšių su tautos kamienu” 
nutautėsime, ir, antra vertus, jog lietuvius Lietuvoje padrąsinanti žinia, 
kad mes išeiviai dar lietuviškai kalbame, dainuojame, t.t. Nors šiuose 
argumentuose yra kiek tiesos, mūsų “bendrautojai” yra šioje srityje be 
saiko nuėję už logikos ribų.

Čikagos akademikai skautai metinės šventės proga prisimena savo mirusius narius. 
Vėliavos prie senj. Arvydo Rimo kapo.

nuotr. J. Tamulaičio

Jie garbina Sovietų iškeltus artistus, užmiršdami, kad gali būti, ir 
tikriausiai yra, tiek pat ar net daugiau gabumų pilnų asmenų, apie kurių 
talentus niekad negirdėsime, dėl to, kad jie nenori nusilenkti raudoniems 
dievams. Tie “bendrautojai” griebiasi už Sovietų mums brukamų nau
jovių užmiršdami tai, kad pirmoje eilėje mūsų pareiga būtų išsaugoti tą
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dalį lietuviškos istorijos bei kultūros, kurią Sovietai — rusai ir jų pa
taikūnai lietuviai — sąmoningai iškreipia ir naikina. Jie pataikauja ir 
talkina sovietams tautos silpninime, dažnai tikėdamiesi, kad Kremlius 
už tai leis lietuvių tautiškumui vystytis, užmiršdami, kad komunizmui 
lietuviškumo išorinės formos — šokiai, dainos, t.t., yra tik laikinas gink
las, kuris numatomas atmesti, kai jau nebebus reikalingas. Jie rūpinasi 
lietuvių kalbos išlikimu išeivijoj — bet ne tam, kad tai būtų ginklas bei 
suburiantis punktas kovoje už Lietuvos laisvę, o tik kad, kaip vienas as
muo išreiškė, grįžus nebūtų gėda prieš tetą, kad Jonukas lietuviškai vos 
sušvebeldžiuoja. Viena motina net pasiryžus, kai sūnelis užaugs, pasiųsti 
jį studijuoti į Vilniaus u-tą, kad gerai lietuviškai išmoktų, net nepagal
vodama, kad iki to laiko, jeigu jinai ir kiti panašūs nekels savo balso už 
Lietuvos laisvę, gali nei lietuvių Lietuvoj nei lietuvių kalbos Vilniaus 
u-te nebebūti. (Jau ir taip prieš porą metų Britų žvalgyba buvo atradus 
Sovietų planus masiniai perkelti pabaltiečius į Kinijos pasienį.)

Tačiau pagrindinis “bendrautojų” nusikaltimas yra nenoras matyti 
to “bendravimo” vienašališkumą. Mes galime griebtis tik to, ką Sovietai 
nori mums siųsti, tačiau negalime siųsti į Lietuvą tai, ką mes norėtumėm. 
Mes “bendraujame” pagal Sovietų nustatytas sąlygas. Kai siunčiame 
siuntinius saviškiams varge padėti ir nuo bado apginti, matome ir pri
pažįstame, jog mus Sovietai apiplėšia. Bet kultūros srityje kažkodėl ne
matome bei neatpažįstame mūsų mokamos kainos, arba bandoma ją su
mažinti mūsų pačių akyse.

Girdima aiškinimų, jog nežinome atsiųstų kultūrininkų politinių nu
sistatymų, nors ne tai svarbu. Esminis reikalas ne jų asmeniška politika, 
o tų, kas juos siunčia. Žinome, kad ne “tauta” siunčia bet okupanto val
džia. O pagaliau— net taip garsus asmuo, kaip Kuznecovas nebūdavo 
išleidžiamas be įpareigojimo ir priežiūros.

Kartais atrodo, kad padarius mistinį pareiškimą — “lietuvybės iš
laikymui” — viskas pasidaro ir atleidžiama. Gali net ateiti diena, kai 
susirinks būrys išeivių ar jų vaikų ir pasveikins tautą sovietizacijos su
kaktuvių proga — ir mūsų “bendrautojai” džiaugsis, kad tai buvo pada
ryta puikia lietuvių kalba ir, kad pagaliau, be jokio susilaikymo, pilnai 
“bendraujame” su “tauta.”

Ir taip, kad sentimentalumą pasotinti ir kartais savo tuštybę paten
kinti, aklai “išlaikant lietuvybę”, nutildysim patys Lietuvos laisvės 
šauksmą. Tada bus Sovietams laisvos rankos ir tą “tautos kamieną” iš
blaškyti po darbo stovyklas ir tą likusią, susovietintą, lietuvišką kultūrą 
pagaliau galutinai išnaikinti. O mums nebebus iš kur lietuviškumo pa
sisemti, nei Lietuvos, už kurią kovoti. Tada būsime tautos šaka be ka
mieno ir net, tikrumoje, savos tautos žudikais. Ir visa tai bus atlikta 
“tiltų statybos”, “bendravimo”, ir “lietuvybės išlaikymo” vardu.

Redakcijos pastaba Mūsiį Vyčio 1969 m., Nr. 3 tilpo t.n. Vitalijos Ruibytės straips
nis Bendradarbiavimas su kraštu”. Kadangi ne visų skaitytojų nuomonės sutiko 
su idėjomis, pareikštomis minėtame straipsnyje, redakcija patiekia žvilgsnį ir iš 
kitos pusės. Šia proga pamenime, kad straipsniai, spausdinami Mūsų Vytyje, nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę.
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„POEZIJOS PAVASARIS" LIETUVOJE

Ne vienas literatūros kritikas tvirtina kad Lietuva tai poetų žemė. 
Ir nors lietuvio kojos visada būna tvirtai įremtos į žemę, rankos geležinės 
nuo žemės darbų, nugara sulinkusi nuo sunkios gyvenimo naštos, kurią 
lietuvis per šimtmečius nešė jis savo buitį visada lengviau išreiškia po
ezijoje negu prozoj. Jo siela yra pilna švelnios lyrikos eilių, jjilna dainų, 
lietuvis per šimtmečius nešė. Jo siela yra pilna švelnios lyrikos eilių, pil
na dainų. Jis savo buitį visada lengviau išreiškia poezijoje negu prozoj, 
ryžimas, nesibaigiantis tvirtumas, nepalaužiama siela.

Kas metais su nekantrumu laukiu „Poezijos Pavasario“. Tai okupuo
toje Lietuvoje išleidžiama poezijos rinktinė, kurios puslapiuose sutelpa 
senieji bei naujieji ok. Lietuvos poetai, kai kurie laisvojo pasaulio rašy
tojai, pvz. Alg. Mackus, A. Mekas, Liūne Sutema, yra ir vertimų kitų kraš
tų poetų. Į „rinką“ POEZIJOS PAVASARIS išeina, kaip ir pridera, kiek
vieną ankstyvą pavasarį. Poetai, kurių kūryba telpa POEZIJOS PAVA
SARIO puslapiuose, pristatydami naują knygą važinėja po miestus, bei 
kaimus pristatydami žmonėms savo kūrybą asmeniškai. Tuo pačiu ugdo
mas bendradarbiavimas tarp jaunųjų ir vyresniųjų poetų.

Ši knyga mums, laisvojo pasaulio lietuviams turėtų būti svarbi, nes 
ji yra lyg langas į anapus. Langas į Lietuvos dabartį, langas į ilgus me
tus neminėtą žiaurią praeitį. Vartant POEZIJOS PAVASARIO lapus, pa
sidaro džiugu, kad ir mes, lietuviai, savo tarpe turime Solženicinų. Džiau
giamės, kad vis mažiau randame odžių Leninui ir „plačiąjai tėvynei“, o 
daugiau Lietuvai, kasdieniniam lietuvio gyvenimui.

Šiame „Mūsų Vyčio“ numeryje patiekiame keletą eilėraščių iš 1970 
metų POEZIJOS PAVASARIO.
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VERSMĖ

ANTANAS DRILINGA

Žemė pastoviai gimdo — žemėj nėra mirties, 
išdžiūsta upės — bet vėl ir vėl
Iš kalvos viršūnės — tartum krūties — 
Ištrykšta švari srovė.

Per akmenis ir slenksčius
Vyniojuosi — gyvas žemės dosnumas.
Plaukit veidus, plaukit pečius,
Suteptus nusivylimu ar sielvarto dūmais.

Gerkit pavargę ir alkani,
Gerkit ištroškę, malšinkite skausmą, 
Viskas, ką žemė kaupia many, 
Priklauso jums — gyviesiems priklauso.

Būna — teku drumzlina
Ir niekad, atrodo, nebūsiu gaivi jau,
Kai pereina per mane
Savo sunkiom kanopom galvijai,

Kai mano skaidrų dugną užteršia
Rankomis nešvariomis kažkas,
Kai veržias srovė, įsitempusi veržias 
Pro pūvančias medžių šaknis ir šakas.

Bet praeina galvijai, medžiai sudrėksta 
Ir pakelia galvas, vasarai lyjant.
Žiūrėkit — aš vėl švari ir tauri, žiūrėkite, 
Kaip moku apsivalyt!

Visi — nešini skausmu, visi — nešini viltimi, 
Visi — kas pavargot, bet skubat ir skubat, 
Gerkite iš manęs, gaivinkitės manimi, 
Kol apsivalyti sugebu.
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Nusilenk savo žemei, nusilenk savo 
kraštui, nusilenk savo tėvynei.

Paukščiai atskrenda, susisuka baltus 
lizdus ir peri vaikus,

Bailiai dairydamiesi į dangų — kada 
užklos jį sunkus debesys? —

Peri vaikus — ir skuba išskristi.
Tu — ne paukštis.
Tarp šniokščiančių polaidyje lyčių 

daužos plieniniai upėtakiai
Ir plaukia aukštyn, į ištakas, kad išmestų 

ikrus — kaip liepsną —
Ir grįžtų atgal į jūras ar žūtų sutraiškyti 

upių slenksčiuose
Tu — ne žuvis.

Išauga medžiai ežerų pakrantėse ir ošia
Visom savo švelnialapėm šakom,
Bet ateina audra — ir išverčia medžius,
Ir kaip riksmą į dangų kyla jų 

mirštančios šaknys.

Tu — ne medis.
Tu matai, kaip išskrenda paukščiai, grįžta 

į jūras žuvys ir miršta medžiai.
Bet tu girdi, kaip prabyla ir pilkapių 

protėviai

Ir iš brolių kapų kareiviai seka savo 
sunkią sakmę, neturinčią pabaigos.

Tu gerai girdi šita bylą, tu gerai girdi 
šitą sakme

Ir kai skausmas ateina, tegu tavo ašara 
krenta į žemę,

Nes juk negali būt, kad ašarų nepriimtų
žemė,

Nes juk negali būt, kad tavęs nepriimtų žemė,
Nes juk negali būt kad žemei tu 

reikalingas nebūtum!
Todėl nusilenk savo žemei, savo kraštui, 

savo tėvynei,
Kurią gali palikti paukštis, žuvis ar miręs 

medis,

O tu — negali,
Nes juk negali būt,
Kad tu jai būtum nereikalingas ar nebūtų 

jinai reikalinga — tau.
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PANEMUNIŲ BALADĖ

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

1946-IEJI
(iš baladžių knygos „Devyni broliai“)

Per visą naktį, pr visą naktį 
Nemunas šniokštė, Nemunas dūko. 
Per visą naktį mes nemiegojom. 
per visą naktį laukėm stebuklo.

Kai atsiduso duonkepė krosnis, 
kai sujudėjo klumpės palovėj,— 
į juodą krantą, į juodą krantą 
baltą lavoną bangos išplovė.

Žemę pajutęs, jis atsistojo, 
ėjo į kaimą prašyt nakvynės. 
O ant krūtinės žaizda liepsnojo, 
žaizda liepsnojo ant jo krūtinės.

Per visą kaimą ėjo ir ėjo, 
iš amžinųjų šaltinių gėrė. 
Kaimas drebėjo, kaimas tylėjo, 
kaime nieks durų jam neatvėrė.

Per visą naktį, per visą naktį 
Nemunas šniokštė, Nemunas dūko. 
Per visą naktį mes nemiegojom, 
per visą naktį laukėm stebuklo.

Į juodą krantą, į juodą krantą 
baltą lavoną bangos išplovė.
Dieve tu mano, Dieve tu mano, 
neiks kaime durų jam neatšovė!
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PIEŠIMO PAMOKA

ALGIMANTAS MIKUTA

Šiandien piešime žaibus. 
Žaibus virš obelų 
arba virš miesto bažnyčių, 
jei norite, virš avilių.

Į ką bus panašūs zigzagai? 
Gal — į užlaužtas rankas, 
gal į šaknis, gal į nervus, 
O dar geriau— į šakas.

Ar matėt ką nors vargingesnio, 
liūdnesnio ir nekaltesnio, 
ar matėt ką nors ramesnio, 
kaip nupiešti žaibai?

Kokia spalva juos dažySim? 
Raudona, geltona, žalia. 
O galit palikti ir baltus — 
lyg negro dantis naktyje.

Tad prašom, — paprakaituokit, 
pamatysime po valandos, 
kaip dega pavasario žaibas, 
prikaustytas prie lentos —
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Geriausius Lituanikos tunto skiltininkus Čikagos akademikai skautai apdovanojo 
pažangumo trofėjomis. Čia juos matome su fil. R. Dirvoniu.

nuotr. G. Plačo

2. Būrelis tarnauja stovyklų paruošos ir tvarkymo darbuose. Kiek
vienas narys skiria bent vieną savaitę stovyklavimui ir vadovavimui jau
nesniesiems (vyresni vyčiai skiria vieną savaitę kas dveji metai).

3. Vyresni būrelio nariai dalyvauja skautų ir lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetuose arba kitose bendrinėse organizacijose ir jų valdybose, 
jeigu neturi tiesioginių pareigų skautų tunte.

4. Būrelis renka lėšas mažiau pasiturinčių tėvų vaikų uniformoms, 
knygoms, stovyklos ir lituanistinės mokyklos išlaidoms apmokėti.

TARNYBA VYČIŲ SĄJŪDŽIUI

1. Būrelis priima kandidatus ir jiems padeda pasiruošti vyčio įžo
džiui.

2. Būrelis, nepraleidžia progos dalyvauti (uniformuotais) skautų su
eigose.

3. Vyčiai stengiasi savo idėjas populiarinti studentų skautų korpo
racijoje „VYTIS“ ir tuo tikslu ieško narių senjorų, o ypač junjorų tarpe, 
stengdamiesi atgaivinti prasmingą vyčiavimą šių tarpe.
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Cleveland o skautų vyčių dr-vės skautai stovykloje. Vyčių vadas sk. K. Giedraitis 

notr. V. Bacevičiaus

4. Būrelis stengiasi būti raštingas ir talkina skautiškai spaudai per- 
siųsdamas redaktoriams kandidatų ir narių temas, referatus, gyvenimo 
kroniką. Tuo būdu, kandidatas pasirodo lietuviškoje raštijoje, o būrelis 
supažindina kitus su savo gyvenimu, jį populiarindamas.

BE ABEJO, ši programa yra tik vienas netobulas pavyzdys. Gal kiti 
galėtų pasiūlyti geresnį metodą?

s.v. S. Liūgas

SENI IR JAUNI — KARTU AR ATSKIRAI?

Kaip yra geriau — burtis pagal amžių, ar tyčia jungiant įvairaus 
.amžiaus vyčius į vieną būrelį? Šis klausimas buvo ginčijamas vietovėje 
kurioje veikė trys vyčių būreliai. Vienas buvo jaunas amžiumi; vienas 
buvo vyresnis; trečias — mišrus. Kelių metų bėgyje jaunųjų ir vyres
niųjų būreliai užmigo, o mišrus, nors ir apsnūdo, bet sugebėdavo kasmet 
bent vieną kartą susirinkti.

Tautinės stovyklos įtakoje mišrus būrelis atgijo ir po jos įvykdė net 
14 sueigų. Šis atgijimas buvo tiek stiprus, kad privertė prasiblaivyti ir 
vyresniųjų būrelį. Jaunesniųjų būrelis, nors visi nariai tebegyveno ten 
pat, deja, gyvybės ženklų neparodė.

Ši istorija, žinoma, gali būti ir pripuolama, bet mišraus būrelio na
riai yra įsitikinę, kad jų patirtis įrodo, kad yra sveikiau nesiskirstyti 
pagal amžių, bet pagal narių būdą ir norą bendrauti. Jie sako, kad vy
resniesiems reikia jaunų tam, kad būtų akstinas rodyti pavyzdį ir dirbti; 
jaunesniesiems reikia vyresnių, nes jiems reikia žinių ir tik amžiumi 
įgyjamos patirties. Visi sutinka, kad nėra gerai, kai būrelyje viršija vieno 
amžiaus nariai: mišrainė turi būti gera, įdant neatsirastų būrelis būre
lyje. Negerai yra ir tuomet, kai būrelis pasidaro per didelis. Tuzinas na
rių yra idealus skaičius. Dviems tuzinams atsiradus, yra naudinga suda
ryti du mišrius amžiumi būrelius, stengiantis rinkti vadą kuris turi 2-3 
metų gyvo vyčiavimo patirtį

S.v. S. Liūgas

90

17



MŪSŲ JAUNIMO NULIETUVĖJIMO KLAUSIMU

FIL. ALGIS LAPŠYS

Gyvenimo formos, šūkiai, siekių įvykdymo būdai, net gyvenimo pras
mės įvertinimas, kinta. Yra tam tikra, sunkiai permatoma kryptis, kurios 
link žmogiškos jėgos veržiasi. Kaip mes bandytumėm tą fenomeną pava- 
vadinti, mes vistiek jusime pasekmes to nuolatinio minčių kitimo, tikslų 
pervertinimo, ir naujų reikšmių ieškojimo. Todėl svarbu mums, bičiuliams, 
broliams ir sesėms, kuriojoje vietoje įvairių minčių verpeto stosime. Ar 
mes aklai sekame laiko dvasia, pamesdami objektyvumą, ar kritiškai įver
tindami gyvenimo kryptį prisitaikome, srovių teigiamas savybes atmesda
mi, kenksmingas mūsų gerbūviui vertybes ir linkmes. Šio klausimo sėk
mingame išsprendime glūdi mūsų, kaip buities, išlikimas,

Dieve laimink mus. Čikagos metinės šven
tės metu mišias atnašauja A. S. S. dvasios 
vadas kun. J. Kubilius s. j.

nuotr. J. TamulaiUo

LIETUVOS I
NAC1ONALINS
M. MAŽVYDO
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Vėliavos miško tyloje. Čikagos A. S. S. metinė šventė. Iš k. į d. t. n. Janina Kin- 
kienė, t. n. R. Kisielienė, senj. VI. Žukauskas, senj. A, Markulis.

nuotr. J. Tamulaičio

Kurios priežastys iššaukia mūsų jaunimo nulietuvėjimą? Be abejo, 
pagrindinė atsakomybė yra tėvų rankose. Jeigu jie šilto šeimyninio gy
venimo ir tarpusavinės meilės rėmuose nesugeba iššaukti vaikuose lie
tuviško jausmo, rezultatas yra aiškus. Bet ką tektų pasakyti apie tą jau
nimą, kuris paveldėjęs iš tėvų tautiškumą, ateina į mūsiškes organizacijas 
ir tesuranda tik dvasinę tuštumą ar nusibodusį verkšlenimą apie „mus 
nuskriaustuosius lietuvius ir kenčiančią tėvynę?

Jaunimą domina kiti klausimai ir rūpesčiai. Lietuviškas išeivijos jau
nimas šio krašto gyvenimą skaito kaip normalią būklę; jie užaugo, moks
lus išėjo, ar juos eina „išeivijoj“ ir yra pilnai įsigyvenę į šio krašto kul
tūrą. Tėvų išeivijos rūpesčiai ir seni pergyvenimai jiems nėra aktualūs. 
Lietuvišką jaunimą rišantis elementas yra jausmas, kad jie skiriasi nuo 
šiame krašte gimusių draugų, savo sugebėjimu kalbėti „svetima“ kalba 
ir jausmu kad jų tėvų žemė yra okupanto skriaudžiama. Tai yra maksi
mumas, kurio galima laukti iš normalaus jaunuolio.

Mes, lietuviai, neturime savo taatinės religijos ar tvirtos pasauliui ži
nomos kultūros, kas suteiktų mūsų jaunuomenei užuovėją. Tiesa, kai ku
rių jaunuolių (mažumos) tarpe jaučiamas savosios kultūros bei kalbos 
įvertinimas ir jai meilė, bet daugumai rišantis elementas tėra tik lietuviš
kų kolonijų narių asmeninis susibičiuliavimas.

Be mūsų jau suminėtų vienijančių nuomonių lietuviško klausimo 
reikalu, mes neturime ko nors universalaus ir aiškiai siektino. Gal todėl 
neretai tenka jaunimo tarpe girdėti balsus „kam gi mum iš viso tos lie
tuvybės reikia? — ji tik savotiški pančiai mūsų gyvenime.“
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Garbės stalas Čikagos A. S. S. metinėje šventėje. Iš k. į d., p. L. Dainauskienė, fil. 
Br. Kviklys, p. B. Kviklienė, kun. J. Kubilius, s. j., fil. V. Statkus, fil. S. Statkie- 
ne> fil. R. Dirvonis, fil. D. Korzonienė.

nuotr. J. Tamulaičio

Čia glūdi mūsų artėjanti tragedija; mes, kaip visuomeniškos veiklos 
atstovai negalime šiuo metu tinkamai atsakyti į jaunimo keliamą klausi
mą“ kam mums toji lietuvybė“ Negalime realiai sakyti, kad mes ruošiamės 
Lietuvos atstatymui. Visiems aiškiai suprantama, kad Lietuvos ateitis sly
pi pačioje Lietuvoje. Mūsų išlikimas išeivijoje yra tik pagelbinė priemonė 
suteikti, palankiomis sąlygomis, atsikuriančiai Lietuvos valstybei paramą. 
Taigi labai svarbu išlaikyti lietuvišką solidarumą ir išplėsti lietuvišką svorį 
mūsų gyvenvietėje.

Mum reikėtų išsamiau peržiūrėti savo jaunimo auklėjimo metodus 
ir pašalinti neigiamumus, tikslu realiai optimizuoti savo pastangas šioje 
srity. Mes turime galimybių išjudinti savo jaunimą iš organizuoto merdė
jimo ir žmogiškų klausimų, platesnėje prasmėje, ignoravimo. Mūsų orga
nizacijų kalbų bei darbų temos nedaug kuo skiriasi nuo tų, kaip buvo 
prieš 50 metų. Pasišventę jaunuoliai atlieka tą „pareigą“, kad galėtų su 
savo draugais bendrauti kaip „lygiateisiai“ vienetų nariai. Daugelis iš jau
nųjų mūsų studentų kalbas traktuoja kaip savotišką senių farsą. Daugelis 
jaunųjų tad nei nori nei bando įsimaišyti į veiklą ir miršta mūsų visuome
nei.

Taigi reikia atrasti tokią veiklos formą, kuri sugebėtų sudominti jau
nimą. Čia būtų galima kai ko pasimokyti iš dabartinių srovių metodikos. 
Paliekant nuošaly tai, kad mūsų senimui dabartinės Amerikos kryptys 
yra „komunistėj ančios“, būtų galima savo veidą „pamodeminti“ pasimo
kius iš dabartinių jaunuomenės elgsenos formų.
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Gal didžiausia mūsų yda yra nesugebėjimas pripažinti kitų nuomonėj. Todėl mūsų veikloje per mažai skiriama vietos laisviems pasisakymams. Jaunimą tai atstumia: daugelis jaunųjų yra labai nepatenkinti senimo Surambėjimu ir, po kelių bendradarbiavimo pastangų, iš tolo vengia ką nors bendro su senąja karta turėti. Mes nesugebam tarpusavy susikalbėti: senimas yra išdidus, jaunimas nenori leistis į barnius. — Tyla ir artėj- janti lietuvybės mirtis.,.Išeivijos kelias į ateitį yra per jaunimą. Ar esančios organizacijos egzistuos ir po 10-20 metų, priklauso nuo dabartinių studentų. Todėl labai svarbu nors gal jau ir kiek pervėlu, bandyti pastatyti jaunimą liečiančią visuomeninę santvarką ant tvirtesnių pamatų.Problemos yra tokios: jaunimas, pasipikitnęs šovinistiniais prasižengimais su tikrove, linksta į visapusišką lietuviškos idėjos atmetimą. Lietuviškas jaunimas nedaug tesidomi tema „Aš ir mano tautos kančia“. Tobulas nesidomėjimas ir neįsipareigojimas šio krašto gyvenime. Nesidomėjimas vidiniu auklėjimu' ir nukrypimas nuo pilno žmogaus idealo.Tautiškumo idėja dabartiniais laikais šiame krašte ima darytis neaiškia sąvoka. Amerika turi universalaus žmogiškumo ir tarptautiškumo fiksaciją. Ar tai realu ir naudinga, čia nenagrinėsime. Bet mūsų jaunimas susiduria su šituo kosmopolitaniškumu universitetuose, gimnazijose ir net pradžios mokyklų social science klasėse. Aišku, kad ši įtaka gana giliai paveikia ir mūsų jaunimą, tautų vaidmens „šiame žmonijos pasauly“ įvertinimą. Lietuviams tai nepriimtina. Gyvenimo ir tautų likimo problemos yra per žiauriai nešališkos ir šaltos, kad būtų normaliam jaunuoliui patogios. O mes, kaip tik išeivijos visuomenės vaidmeny, bandome šiais „realios politikos“ argumentais pritraukti jaunimą. Mūsų peršami idealai yra persunkti 1930 metų nacionalistine dvasia ir yra per daug tiesioginiai pristatomi. Mes kalbame jaunimui nesuprantama terminologija.Ne tik laisvojo pasaulio, bet ir komunistinių kraštų jaunimas tolsta nuo esamosios santvarkos ir yra linkęs tikėti, kad dabartinio pasaulio būklė— visos neigiamybės — yra rezultatas senimo minčių įgyvendinimo. Vyresnė karta, be abejo, yra padarius ne mažą skaičių klaidų. Ryškiausia jų, kad neužtektinai domėjosi savo prieaugliu. To pasėkoje, jaunimas auga be gairių. Jis turi savo gaires pats nusistatyti. Nėra jausmo, kad kas nors būtų sava.Atrodytų, kad mūsų lietuviškumas galėtų būti panaudojamas išspręsti ne tik savo tęstinume problemą, bet ir įduoti jaunajai kartai tam tikrą identifikaciją pasaulya—tidaryti druis į individualistinį asmenybės ugdymą.Mes turime pradėti bazuotis ateities klausimų sprendime, o ne įprastu būdu praeityje merdėti. Jaunimas yra ateitis, o mes neturime jokio konkretaus plano mūsų išeivijos nuotrupų lietuviško gyvenimo raidai. Mes dar vis mintyse šaudom enkavedistus iš savo žūtbūtinių bunkerių, kai bunkeriai jau seniai tapo kolchozais.Pati tautiškumo mintis nėra neigiama sąvoka, tačiau ji neturėtų (ypač dabartinėje būklėje) uždaryti žmogų nuo pasaulio. Tautinė žymė gali būti naudojama ir kaip langas į pasaulį. Amerikoje gyvenančiam, „svetimas“
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Clevelando Skautų vyčių dr-vės skautai 
stovykloje. Vyčių vadovas si. K. Giedraitis.

Nuotr. V. Bacevičiaus

tautiškumas gali būti įrankis objektyvesniam gyvenimo klausimų nagrinė
jimui. Mokėjimas dviejų kalbų atskleidžia duris į dviejų galvosenų supra
timą— kalba kolektyvus mentalitetas.

Dabartinės organizacijos turi progą naudotis tautiškumą ne vien tik 
siaurame šovinistiniame pritaikyme, bet būti ir keliu į asmenybės ugdymą. 
Mes galim kalbėti plačiom temom, susirūpinti žmogaus problemom, įver
tint pasaulio laimėjimus, bandyti žmoniškume veikti, ne vien savo senas 
aimanas raudoti. Tuo mes taptumėm jaunimui įdomesni, ir, būdami savyje 
objektyvesni, galėtumėm laukti, jei ne didesnio narių prieauglio, tai bent 
aukštesnės kokybės žmonių savo gretose.

Jaunimo organizacijos turėtų dėti pastangas nenutolti nuo naujųjų 
srovių įvertinimo ir pritaikymo darbo. Tada, perkoškus ir pritaikius sa
vom gretom klausimus, galima būti siekti šiandieniškos dvasios veiklos — 
lietuviu kalboje, kitaip organizacinis gyvenimas, kaip mes jį pažįstame, 
dingtų. Galima nagrinėti istoriją, nebūtinai senąją, nors ji didi ir vertinga, 
bet nepriklausomybės laikų įvykių raidą, — tai apšviestų dalyvius mus lie
čiančiomis politinėmis aktualijomis. Turėtų būti nepamiršta ir mūsų gro
žinių veikalų vertė — kurią vietą mes užimame kultūrų kryžkelėje. Akade
minė dalis turėtų sudaryti sąlygas lituanistinėms studijoms, diskusijoms. 
Šiuo atveju pagrindinė studentiško gyvenimo fazė neprarastų jau dings
tančio svorio junjorų programose. Socialinė programos dalis turėtų būti 
pagyvinta naujausių formų studijomis.

Dabartinis jaunimas siekia tiesos. Jis domisi daugiau esme kaip forma. 
Dabarties jaunuoliai yra tolerantiškesni kaip tie, kurie prieš penkmetį 
baigę studijas. Jam neįdomus sentimentalizmas ir mistinių apeigų vėliavos. 
Iš jo tenka daugiau reikalauti ir mažiau už nulietuvėjimą atleisti. Reikia 
mažiau kalbėti apie lietuvybę, o daugiau lietuviškai kalbėti apie visą žmo
niją liečiančias problemas ir be ašarų ar graudenimų veikti lietuviškoje dvasioje.
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KONSULTACIJA IR JAUNIMO PROBLEMOS

FIL. GAILĖ MARIŪNAITĖ

Spauda, radijas, televizija ir kiti šaltiniai kasdien gausiai informuoja 
apie šių laikų sugedusį, nemoralų maištaujantį jaunimą. Praėjusius metus, 
dirbadama kaip konsultantė vienoje Chicagos priemiesčio gimnazijoje, 
turėjau geros progos susipažinti su mokykliniu jaunimu, jo galvosena ir 
rūpesčiais.

Prieš teikdama savo pažiūras į šių dienų besimokantį jaunimą norė
čiau trumpai apibudinti savo profesiją, jos uždavinius ir jos reikalingumą.

Frank Parsons, 1908 metais Bostone atidarė Pašaukimų biurą (Vo
cational Bureau), tikslu padėti, kad jaunuolis geriau įstengtų pasirinkti 
profesinį arba technikinį gyvenimo vaidmenį pagal savo interesus ir su
gebėjimus, kad galėtų tapti pozityvia asmenybe.

Kadangi konsultanto darbas dar gana naujas Amerikos mokyklose, ne
lengva duoti visiškai tinkamą ir priimtiną to darbo ir jo vaidmens nusa
kymą. Man labiausiai priimta yra šitokia konsultacijos definicija: Kon
sultacija yra privatus konsultanto ir kito asmens ryšys, kurio metu kon
sultantas naudoja savo profesinį pasiruošimą pagelbėti tam asmeniui 
išskirti ir pažinti priežastį, kuri trukdo to asmens pilnumos ugdymui.

Kokios yra konsulato pareigos? Gal svarbiausia jų tai padėti jau
nuoliui susipažinti, susitvarkyti ir susigyventi su jo asmeniškom proble
mom, kurios apima šeimos, berniuko-mergaitės, lėšų trūkumo problemas, 
rūpestį bei jautrumą dėl savo fizinės išvaizdos, (kuris sukelia ypatingai 
daug problemų bręstančiam jaunimui). Gali būti ir kitų asmeniškų prob
lemų. Tenka ir patarti, kaip susiplanuoti mokslo programą. Ne visi mo
kiniai yra vienodų sugebėjimų, taigi ne visiems tinka ir ta pati progra
ma. Kai kurie jų niekada nelankys universiteto, bet ir jiems reikia pasi
ruošti kuriam nors prasmingam darbui gyvenime. Ir gabiuosius tenka su
pažindinti su universitetų reikalavimais, kokius fakultetus ras universite
tuose ir kurie iš jų jiems tiktų. Tai priklauso nuo individo interesų, suge
bėjimų ir asmenybės. Jaunuolis, kuris mėgsta žmones, neturėtų imti stu
dijuoti tokią darbo sritį, kurioje jis nebendrautų su kitais, p tas, kuris 
mėgsta būti vienas, neturėtų siekti tokios profesijos, kurioje tenka turėti 
daug ryšių su žmonėmis, pvz., būti mokytoju. Jauno žmogaus svarbiausias 
uždavinys yra pasirinkti sau tinkamą gyvenimo darbą pagal savo intere
sus, sugebėjimus ir svarbiausia pagal sielos pašaukimą. Tiktai toks jau
nuolis sugebės atiduoti savo duoklę žmonijai ir taip kurti geresnį pasaulį.

Konsultantas taip pat dirba su mokiniais, kurie dėl asmeniškų prob
lemų, dėl nesugebėjimų arba dėl paskyrimo į netinkamą akademinę gru
pę nepajėgė išeiti kurso. Čia kartais reikia pakeisti klasę, bet dažniau ten
ka jaunuolį tik atidžiai išklausyti, padėti jam suprasti savo problemą ir ją 
išspręsti tiek, kad jo neslėgtų ir paliktų mokslui daugiau laiko. Ypatingai 
populiari naujovė vadybos lauke (guidance field) yra grupinė procedūra. 
Kai vis dar yra didelis konsultantų trūkumas ir dėl to jie neturi pakanka-
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Bendras Čikagos A. S. S. metinės šventės vaizdas.

nuotr. J. Tamulaičio

mai laiko kiekvienam mokiniui atskirai padėti, tai galima visą grupę su
pažindinti su panašiom problemomis ir leisti jiems tarp savęs išsikalbėti. 
Taip jie gauna progos pasimokyti ne tik iš konsultanto, bet ir iš vienas 
kito.

Konsultantas taip pat veikia mokykloje kaip tarpininkas, siekdamas 
protingų ir taikingų santykių išlyginimo tarp mokytojų, mokinių tėvų ir 
administracijos.

Kodėl konsultacija ypatingai šiomis dienomis yra reikalinga? Pirmiau
siai konsultaciją daro reikalinga labai sudėtinga išsišakojusi pramoninė 
visuomenė su demokratiniais idealais ir nuotaikomis. Demokratinė visuo
menė tiki, kad individas turi teisę ar net pareigą kelti savo padėtį ir pa
siekti tiek, kiek įmanoma. Taigi galima manyti, kad konsultacinės profe
sijos iškilimas dalinai buvo grynai sudėtingo moderniojo gyvenimo vai
sius, ypatingai kiek tai liečia bręstantį berniuką ar mergaitę.

Tėvai, mokytojai ar draugai mažiau suvokia šiuos kompleksus ir jų 
įtaka paskiram individui yra mažesnė, negu konsultanto, kurio specialus 
pasiruošimas ir patirtis leidžia į problemą žvelgti kaip į visumos vaizdo 
dalį.

Kita konsultacijos reikalingumo priežastis yra greitas mūsų gyvenimo 
būdo keitimasis. Sociologai ir poetai mūsų laikus vadina rūpesčio amžiu
mi. Rimčiausias socialinis sukrikimas yra grėsmė šeimos tvirtovei. Šalia 
kiekvienų vedybų, kurios baigiasi teisme skyrybomis, egzisuoja kelios kitos,
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kurios kenčia kone tokias pat įtampas. Vaikai, kurie auga sukrėstuose na
muose, yra priversti išmokti kęsti kartumus, neapykantas apleidimus ir 
netikrumą, o taip pat griebtis kurių nors priemonių prieš rūpestį, kurį 
tokios nepastovios sąlygos gimdo.

Daugelis kitų socialinių problemų , kylančių iš mūsų laikų sąlygų, at
sispindi individų jaučiamame nesaugume: dažnai reiškiasi karo, nuolatinė 
nedarbo grėsmė visuomenėje, kai žmogaus tarnyba nėra j c paties kontro
lėje. Šie rūpesčiai kyla iš būtinumo varžytis ir užtikrinti sėkmę visuo
menėje.

Konsultacinės tarnybos būtinumą iškelia ir senų tvirtovių trupėji
mas. Labai daug žmonių nebeturi religinių ryšių, kurie išlaikydavo juos 
tvirtus bandymų metais. įvairios politinės ir ekonominės teorijos varžosi, 
siekdamos patraukti žmogų į savo pusę. Didžiulis komunikacijos ištobu- 
lėjimas nebeduoda galimybės žmogui susitraukti į kokį mažą ortodoksi
nį kaiutą, saugojantį jį nuo prieštaraujančių doktrinų.

Kai individas jaučia padėties netikrumą ar piėgina nuo jos apsiginti, 
jis gali ieškoti pagelbos, kurią iš dalies gali duoti konsultacija. Ramioje 
negrėsmingoje konsultacijos atmosferoje toks asmuo gali ramiai ir drąsiai 
pažvelgti į maišatis, išskirti tas vertybes, kurios jam yra tinkamiausios ir 
susidaryti priimtiniausią gyvenimo filosofiją.

Kartą susitiko trys A. S. S. didieji. Iš k. į d. dabartinis A. S. S. pirmininkas fil. 
Liūtas Grinius, ir buvę A. S. S. pirmininkai fil. Apolinaras Treinys ir fil. Euge
nijus Vilkas.

nuotr. G. Peniko
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Mano pačios praėjusiųjų metų patyrimas suvedė mane su nemažu 
skaičiumi mokinių, kuriems reikėjo patarimų dėl darbo srities ar kolegijų 
pasirinkimo. Mokiniai ateidavo neturėdami supratimo apie savo sugebėji
mus ar palinkimus. Dažnai jų tėvai tuo klausimu arba visai nesidomėdavo, 
ar domėdamiesi neįkvėpė vaikui pasišventimo žmonijai, nepatardami, bet 
stačiai liepdami jam eiti į sritis tik dėl „visagalio dolerio ir statuso“. Čia 
tikrai klasišku pavyzdžiu gali būti mūsų vyresnioji lietuvių karta, kuri 
gerbė trijų profesijų žmones: medikus, inžinierius, teisininkus. Tačiau 
pasaulyje yra bent pora tūkstančių lygiai tiek pat vertų kitų profesijų 
bei darbo sričių. Tuo atveju kai pinigas ir titulas statomi aukščiau už in
divido vertę ir gerumą, galima labai pagadinti ir sukrėsti jaunuolio asme
nybės sveikumą.

Iš vadovų-vių studijinio suvažiavimo Clevelande. Sėdi du pirmūnai. Tai v. s. A. 
Šenbergas ir v. s. P. Jurgėla. Toliau sk. vytis R. Vasiliauskas, t. n. M. Gruzdytė, 
v. s. L. Milukienė, kun. J. Vaišnys s. j., fil. P. Molis, v. s. V. Tallat-Kelpša ir kiti. 
Clevelandas lapkričio 1 d., 1970.

nuotr. V. Bacevičiaus

Iš kitos pusės, tie mokiniai, kurie neplanuoja eiti į universitetą, jau 
savo jauname amžiuje pradeda būti visuomenės išskirti ir žeminami. Daž
nai fizinio darbo žmogus yra profesionalų nuvertinamas, ypač lietuvių 
visuomenėje. Žmonės dažnai užmiršta, kad net ir mūsų aukštai speciali
zuotame pasaulyje mes vis dar esame reikalingi ir atmatų rinkėjų, ir 
gatvių valytojų, ir prekybos stočių tarnautojų, ir sunkvežimių vairuotojų, 
ir restorano padavėjų. Ir labai gerai, kad vis dar turime žmonių, suinte
resuotų atlikti tas pareigas. Jie turėtų būti gerbiami dėl savo individua
linės vertės ir gerumo, ypač jei gerai atlieka savo pareigas.
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Vadovu suvažiavime Clevelande turėjo progą susitikti ir akademikės skautės. Iš k. 
į d. Dabrilaitė, A. Šenbergienė, G. Matienė, G. Sabaliūnaitė, V. Žukauskienė.

notr. V. Bacevičiaus

Kas dėl vaikų, kurie ateina su asmeniškom problemom (jos labai pla
čios — nuo berniuko-mergaitės santykių iki gyvenimo filosofijos susidary
mo), šitos problemos, kai j oš išryškėja, daugiau liečia tėvus kaip vaikus. 
Blogai, kai tėvai vienas kitu visiškai nesirūpina, kai jie nuolatos savo 
tarpe riejasi, arba kai vaikai mato tėvus girtus, arba tėvai nuolatos yra 
išsisukę į niekada nesibaigiančių pokylių karuselę ir ne visados grįžta na
mo su savo pačių partneriais, arba jie per daug susirūpinę tuo visagaliu 
doleriu ir sūnaus ar dukters aprūpinimu medžiaginėm gėrybėm. Vargšas 
bręstantis berniukas ar mergaitė neturi namuose su kuo pasikalbėti, ne
turi kas jų problemas išklausytų, skirtų truputį meilės ir supratimo jų 
emocinėms bėdoms. Sudužęs jaunuolio romansas dažnai suaugusiųjų yra 
nebojamas, gi pats jaunuolis labai rimtai tai pergyvena. Toks įvykis gali 
palikti gilų atspaudą vėlesniame jo gyvenime. Imant lengvai, gali palikti 
jaunuoliui žymius emocinius randus, kurių išdava gali vėliau būti pasirin
kimas netinkamo vedybų partnerio, o tai savo ruožtu užsuktų užburtą 
nelaimingų vedybų ratą, emociškai sudrumstų vaikų reikalą, iššauktų 
skyrybas, ir vėl viską tektų pradėti iš pradžios.

Suaugusiųjų karta, stebėdama šių dienų jaunimą, kraipo pasipiktinu
sias galvas. Bet ar ne jie patys peiktini? Kai vaikai mato tėvus nuolatos 
girtus, jiems iškyla klausimas, ar jie patys negalėtų išbandyti svaigalus? 
Jie maištauja prieš patriotizmą ir Amerikos vėliavą, tačiau kokius pavyz
džius jie mato savo namuose, kai tėvai keikia kiekvieną praeinantį juo
dą žmogų, kai jie nerodo jokio respekto savo prezidentui ir net drįsta pa
sidžiaugti dėl prezidento barbariško nužudymo. Jaunimas maištauja dėl
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Vietnamo karo, nes jie mato savo brolių ir draugų kraują, liejamą sveti
mame krašte apimtame civilinio karo, kur Amerikos kareivis nėra nei tik
rai pageidaujamas, nei mėgiamas.

Aš manau, kad dauguma šių dienų jaunimo yra nepaprastai idealis
tiški. Jie yra daug šviesesni ir daug atviresni pasaulio situacijai. Jie maiš
tauja prieš medžiaginius turtus, kurie atitvėrė juos nuo tikros šilumos 
ir jausminio stabilumo namuose. Dauguma jų norėtų matyti geresnį ry
tojaus pasaulį su daugiau meilės ir atjautimo draugui, žmogui. Jie dar vis 
reikalingi religinio tikėjimo, gal būt gilesnio, kaip vakarykščios kar
tos tikėjimas. Moralė tikrai nepasikeitė, tik jaunimas daugiau kalba apie 
erotines laisves. Jie yra daugiau suinteresuoti ir turi didesnį pažinimo 
troškulį, kad galėtų sau ir žmonijai pagelbėti, o ne vien dėl to, kad lai
mėtų sau daugiau medžiaginės gerovės. Jie siekia laimės ir susipratimo 
su savo draugais.

Vadovų-vių suvažiavimo metu sesės akademikės skautės rūpinasi savo problemomis. 
Iš k. į d. R. Kubiliūnaitė, R. Nasvytienė, ir S. Gedgaudienė.

notr. V. Bacevičiaus

Radikaliųjų, kurie patenka į plačiąją viešumą, tėra viena pusė. Tik 
maža mažuma degina krašto universitetų pastatus. Tik maža mažuma lei
džiasi į nemoralius, neprasmiškus lytinius santykius. Tik mažuma plėšo 
Amerikos vėliavą ir elgiasi su ja kaip su medžiagos gabalu. Ir tik mažuma 
tiki horoskopais, iš delnų skaitymais, ir laiko tai lyg savo religija. Bet ne
laimei šita mažuma šiandien sudaro laikraščių riebiąsias antraštes.

Dauguma dar vis yra pasiryžusi imtis atsakomybės. Ir jeigu šių dienų 
suaugusieji nori matyti geresnį rytojaus pasaulį, jie turi stiprinti savo 
pačių šeimos ryšius ir būti labiau susirūpinę savo šeima, kaip doleriu. 
Jie turėtų savo sūnums ir dukterims įdiegti į savo vaikų širdis savo 
pavyzdžiu, vesdami juos į bažnyčią, neapkalbėdami savo kaimynų, o skir
dami daugiau laiko žvilgsniui į save pačius ir nenustodami savo asmeny
bių ugdyti.

Šių dienų jaunimas nėra nei kvailas, nei naivus, o tylinčio jaunimo 
laikai jau praėjo!
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MŪSŲ VADAI

FU. Rimantas Dirvonis
F. S. S. Centro Valdybos Pirmininkas

Senj. Saulius Naujokaitis
Korp! Vytis Centro Valdybos Pirmininkas

FU. Danutė Korzonienė
A. S. S. Centro Valdybos Pirmininko 
Pavaduotoja
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FU. Liūtas Grinius
A. S. S. Centro Valdybos Pirmininkas

T. N. Stefa Gedgaudienė
A. S. D. Centro Valdybos Pirmininkė
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LIŪDNOS PASAKOS

DU LIŪDNI LAIŠKAI

I

Mano tėve,

Nesistebėk, kad rašau vos keliom valandom praėjus nuo mūsų atsi
sveikinimo. Turėjau daug ką pasakyti, bet atsiskyrimo akimirkoje pri- 

l trūko žodžių sukauptiems jausmams išreikšti.
Ar atsimeni, tėve, kokia laiminga buvo mūsų šeima, kai motina dar 

buvo gyva? Prieš daugelį metų, vieną gūdžią naktį, tu grįžai iš ligoninės 
ir švelniai, kaip niekas kitas to nemoka, mums pasakei, kad motina ne
grįš. Tu draudei mums verkti, nes motina to nebūtų norėjusi. Mano bro
lis Hiro ir aš buvome geri japonukai ir tuomet neverkėme. Bet mūsų 
mažoji sesutė o (kokia mažytė ji buvo!), tačiau negalėjo savo ašarų su
laikyti. Savo nuovargį ir skausmą užmiršęs, tu užmigdei ją, nešiodamas 
ant rankų.

Vienas su trim mažais vaikais likęs, tu ūmai pasenai. Tiesa, tu ne
nustojai šypsotis ir savo meilę mūsų motinai paskyrei mums. Buvai tė
vas, tapai ir motina ir dar kažkas daugiau. Bet naktimis, kai mes gulė
davome, tavo veidas pamesdavo dienos kaukę ir jį apgaubdavo liūdesys. 
Vieną naktį aš mačiau tave verkiantį.

Ar atsimeni depresijos metus, kai visos santaupos buvo dingusios? 
Juk tik tu privertei mane pasirinkti mokslą, uždarbiavimo vietoje. O kai, 
septyniems metams po gimnazijos baigimo praėjus, aš atnešiau tau uni
versiteto diplomą, jį spaudei prie širdies ir iš tavo akių tryško džiaugsmo 
ašaros. Tada aš mačiau tave verkiantį antrą kartą.

Tais pačiais metais Riro buvo pašauktas į kariuomenę. Ar atsimeni 
maldą, kuria tu jį palydėjai: „Dieve, saugok mus ir duok mums taiką...? 
Bet neilgai trukus, taikingo gruodžio mėnesio rytą, klastingi lėktuvai 
sunaikino Perlų Uostą. Žinią išgirdęs, tu pabalai ir dieinų dienas buvai 
tylus savo kančioje, nes tavo gimtinė Japonija buvo užpuolusi tavo šalį 
—Ameriką. Nuo to laiko tu apie Japoniją daugiau nekalbėjai.

Gyvai prisimenu sekančių metų pavasarį, kai mes buvome priversti 
keltis į stovyklą, kurioje tu ir šiandien esi. Man, Amerikos piliečiui, šio 
krašto gyventojo sūnui ir kareivio broliui, tai buvo didelis smūgis. Nesu
pratau, kodėl mes buvome išvežami, kai svetimšaliai vokiečiai ir italai 
buvo paliekami ramybėje. Bet tu sugebėjai ir šios pagiežos gylį palengva 
nuslopinti, kaip tai buvai padaręs motinai mirus. Atėjus amžiui atlikti 
vyro pareigą, aš buvau pasiruošęs stoti savanoriu. Ir mano pasitikėjimas 
ir ištikimybė savo kraštui buvo atnaujintas, stipresnis ir patvaresnis.

Traukinio* ratai mane neša vis tolyn nuo tavęs. Jų dundesys kelia 
mano mintis į mūsų buvusį gyvenimą, prisimindamas dienas, kai mes 
buvome penki, paskui keturi, trys, o dabar esame tik du.
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Jeigu yra tiesa, kad žmogus savo gyvenime turi tris kartus verkti, 
verk, tėve, paskutinį kartą dėl manęs. Sakau paskutinį kartą, nes aš jau 
mačiau tave verkiantį du kartus: kartą iš liūdesio ir kartą iš džiaugsmo. 
Trečią kartą verk, didžiuodamasis laimėjimais ir pergale, kuri tikrai bus 
mano.

Tavo sūnus Jurgis

(Jaunesnysis puskarininkis Jurgis Savada žuvo po 
dviejų mėnesių, 1945 metais, vokiečių šaulio kul
kos nukautas Italijos fronte. Jis priklausė labiau
siai pasižymėjusiam JAV pėstininkų 442 Amerikos 
japonų pulkui. Vert. Ig).

Vis Budime! Čikagos Korp! Vytis eilės. Iš k. į d. fil. Br. Kviklys, senj. V. Januš- 
kis, senj. T. Kisielius, kun. J. Kubilius s. j., senj. Br. Žukauskas, senj. V. Štuopys, 
senj. V. Sadauskas, senj. R. Cinką. nuotr. J. Tamulaičio

n
Kareivio laiškas:

Blogai, kad aš miriau svetimoje šalyje. Amerika yra tokia puiki, o 
aš miriau siekdamas tikslo — gero tikslo. Aš miriau už asmenis su ilgais 
plaukais ir protestų plakatais, kariuomenėn šaukimų degintojus, hipius 
ir visa kam prieštaraujančius, kurie nieko geresnio nepasiūlo. Miriau už 
studentus, kurie galvoja esą per geri tarnauti kariuomenėje.

Aš miriau už tuos žmones, kad jie turėtų pakankamai laiko subręsti 
gyvenimui. Dievas žino, kad to jiems reikia. Aš miriau, kad tokie jau
nuoliai turėtų teisę daryti tą, ką nori: protestuoti, auginti ilgus plaukus, 
mokytis universitetuose, dėvėti keistos išvaizdos drabužius, sumišusiai 
blaškytis savo ieškojime, be krypties. Aš miriau, kad jie galėtų protes
tuoti prieš karą, kuriame aš kariavau ir žuvau. Aš miriau už Ameriką.

Jaunesnysis puskarininkis Džefry Dėvis

(Šis laiškas, platinamas Jaunų Amerikonų už 
Laisvę organizacijos (YAF), yra Vietname žuvu
sio priešmirtinis pasisakymas).
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Negeisk ištraukt 
trumpiausią šiaudą 
iš po Kūčių staltiesės baltos, 
Metai jau apsuko 
pilną ratą, 
ir tavo išdainuota pasaka 
baigta, 
Bet neužmik žiemos miegu 
Gal žydinčiame sniege 
vėl surasi 
pėdsakus prabėgusiojo 
džiaugsmo.

F

giesmė

leisk atrasti saulę tavyje ir
nušviesti tamsiuosius šešėlius
ištiesk man smėlio pilnas rieškučias —

tegul šilti grūdai
dainuodami šviečia
vėjuje.

kai leisi ežero bangom skambėti
ant ledinių laiptų
ir budinti pavasaryje
džiaugsmą,
aš stosiu ant vandens
skalautų akmenų
ir tiesiu rankas saulėn.

nuotr. J. Tamulaičio Živilė Bilaišytė
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PAVASARĖJANT

Minkštos šiltos dienos vėl užplūdo mus ir beržas įsirėžęs šaukiasi lapų.Tavo veidas sužibėjo vandens atspindyje.— eimetariau,— ieškokim juodo gintaro kartu.Bet tu nusisukai su knygom rankose ir tyliai nuėjai aidų pripiltais tuneliais. Akmens ir plytų sienos apglobė tave.

PASAKA saulė vakar dingo uždebesio irmurzinas langas verkė karštom muiluotom ašarom.(švarūs ruožai bėgo jo skruostais) ištiesus ranką glosčiau jo skausmąir pasakojau apie saulės vestuves.
Živilė Bilaišytė

Gamtos atbudimas draugo žodyje,Gyvybė draugystėje,Supratimo žodžiai girdisi gilumoje,------Džiaugsmas •
Izida Petravičiūtė
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TIKĖK

Izida Petravičiūtė

Meilė gimė pasaulyje. 
Tik gėris gimė 
Piktumas išėjo 
Duris uždarė....
Meilė gimė, 
Gėris

‘ Grožis
Geri žodžiai
Tikėjimas į Dievą, 
ir pasitikėjimas Dievu ... 
Sudiev abejonės apie 
Kristų, nes žinom kad 
JIS ČIA!
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PLAUKAI VARGAI, BE PLAUKŲ NEGERAI

IZIDA PETRAVIČIŪTĖ

Ar trumpi ar ilgi plaukai? Ar tai esminis klausimas žmogaus gyveni
me? Ar nėra svarbiau, koks iš tikrųjų pats žmogus yra? Žinoma, pirmasis 
įspūdis arba patraukia žmogų arba tik toliau atstumia. Bet ar nereik 
sau leisti geriau pažinti žmogų prieš jį atstumiant?

Panašius nutarimus ne vienas mūsų yra padaręs apie vieną iš pasku
tiniųjų Amerikos teatro sensacijų — „Hair“ (Plaukai). Žmonės, išgirdę kad 
scenoje artistai pasirodo nuogi, vaidinimą smerkia, nužemina, neatkreip
dami dėmesio kodėl režisorius panaudoja šią techniką. Juk nuogumas ne
būtinai turi būti pornografija. Gal režisorius nori tik atversti dalį uždaros 
knygos ir išaiškinti jos tikrą reikšmę, o daugumas tuo momentu užsimer
kia. Gyvename pasaulyje — tikrame pasaulyje, kuriame yra daug gėrio bet 
ir daug neteisybės. Tačiau mes užsimerkdami bijome pažvelgti į pasaulį 
ir jį pamatyti tokį, koks jis yra.

Veikalas „Hair“ (Plaukai) labai daug ką žmogui parodo — tam kuris 
ateina jo pažiūrėti su atdarom akim, protu, atdarom ausim ir jausmais. 
Jeigu žmogus yra kaip siena arba akmuo, tai jis nieko nejaus. Jis sėdės 
ir nieko nematys, negirdės. Toks žmogus savęs bijo, nepasitiki savimi, ne
žino kas jis tikrai yra, ir net bijo kitus geriau pažinti.

„Hair“ (Plaukai) apibūdina jausmus. Kai kurių žmonių jausmai at
rodo yra užrakinti, ir raktas pamestas. „Hair“ (Plaukai) parodo, kad nors 
žmogus protestuoja, vaikščioja su ilgais plaukais, nesiskutęs, apdriskęs, 
ar truputį nuogesnis, jis nėra miręs ir turi ką nors gyva pasakyti. Jis kalba 
iš širdies. Jis sako pasauliui tai kas yra, nemeluoja, neslepia ir supranta, 
kad savęs tai tikrai negali apgauti. „Hair“ (Plaukai) kaip tik ir iškelia 
klausimą, „Kodėl žmogus vis nori save apgauti?“ „Kodėl jis į pasaulį žvel
gia per migdančius vaistus?“ „Kodėl jis būtinai pasaulį mato tam tikruose 
priimtinuose rėmuose, nors ir žinodamas kad tie rėmai yra neteisingi, 
žiaurūs?“ „Kodėl mes iš viso pasaulyje per daug paskęstame simbolizme 
ir prarandame tikrą gyvenimo prasmę — meilės ir gėrio kelią?“

Tur būt tie žmonės, kurie palieka salę nevisą vaidinimą pamatę ir 
išeina, save pamato ir išsigąsta, nes kitaip jie negalėtų realiai pamaty
ti, kokį pasaulį žmonės sau galėtų kurti? Tas matosi vėliau ir ypač toj 
scenoj, kurią visi laiko ir įvertina „nešvaria, nereikalinga, pinigų patrau
kiančia — „nuogoji scena“ (nude scene). Kai scenoj dainuoja „Let the sun
shine in“ atidaryk širdį ir „įleisk truputį saulės“, kodėl žmonės nesu
pranta vienas kito? Juk žmogus yra gražiausias Dievo sutvėrimas, su
tvertas pirmiausia meilei. Kodėl jis neįsileidžia saulės spindulių į savo 
širdį? Tik truputį reikia vienas kitam parodyti šilumos bei nuoširdumo 
ir pasaulis būtų gražus. Ar tikrai mes neesam visi broliai ir sesės? Kodėl
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Čikagos Korp! Vytis pirmininkas senj. Gintaras Plačas žvelgia į ateitį pro drau
gės petį.

nuotr. Gintaro Plačo

turi pasikeisti žmogaus siela, jeigu jo kūnas juodas, geltonas, raudonas 
su ilgais plaukais arba barzda. „Hair“ (Plaukai) kaip tik ir parodo šį pa
sipriešinimą dabartinei materialistinei generacijai.

Mano nuomone šį vaidinimą tikrai verta pamatyti, nors vieni kritikai 
vaidinimą vertina teigiamai, kiti neigiamai.

NEW YORKER žurnalas 1969.VL14 rašė, kad Paryžiaus gyventojam 
patiko „Hair“. Jie pavadino šį veikalą „Air“. Po vaidinimo Paryžiaus 
artistai kvietė scenoj dalyvauti teatro žiūrovus ir šokti prie rock ir roll 
muzikos. Paryžiaus žmonės mielai sutiko.

NEWSWEEK 1969.VIII.25 rašė apie „Akvarijaus laikotarpį“ (Age of 
Aquarius): iŠ daina mus supažindina su jaunųjų akvariečių galvosena, 
kuri teigia kad „Dabartis, dabartis, dabartis, vienintelė kas yra. Tik yra 
meilė. Meilė yra Meilė.“ (Now, now, now, is all there is. Love is all there 
is. Love is Love“).

NEWSWEEK 1969.VII.7 rašė:
„Plaukai aplink pasaulį“.

Plaukus dar tikriausia galėsime scenoje matyti dešimt metų. Taip bent 
teigia Chicagos miljonierius Michael Butler, kuris vaidinimą surežisavo 
Brodwejuje. Pastatymo kaina buvo $240,000 iš kurių $90,000 padengė pats 
Butleris.

Tom O’Horgan, direktorius šio vaidinimo Brodwejuje, Los Angeles, 
Londone, San Francisco ir Čikagoje sako kad „Plaukuose“ pavaizduota 
jaunųjų revoliucija yra pasaulinė. Tokijo hipiai atrodą taip pat, kaip hipiai 
Romoje. Kiekvienoje šalyje galima rasti sąlygas, kurios sukėlė pasiprieši
nimą valdžiai iš išsivystė į neramumus.
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Čikagos A. S. S. pirmininkas f U.
Bielskus įžiebia tradicinę metinės šventės 
liepsną.

Nuotr. J. Tamulaičio

Du Korp! Vytis nariai — du nauji paskautininkai. Senj. Gintaras Plačas ir senj. 
Kęstutis Marčiulaitis.

nuotr. Gitaro Plačo
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Londone 1,200 žmonių ateina į Shaftesbury teatrą aštuonis kartus per 
savaitę pamatyti šitą „žavingų šviesų“ laikotarpį, „age of psychedelia“. 
Paryžiuje, kuris dažniausia šiltai nepriima muzikalinių veikalų „Plaukai“ 
jau iš karto turėjo iš anksto išparduotų bilietų daugiau kaip už $80,000 
dolerių. Šis skaičius du kart didesnis kiek gaunama už bet kokį pastatymą 
Paryžiaus modernioje scenoje.

„Plaukų“ statančios kompanijos gastroliuojant aplink pasaulį, surenka 
$350,000 per savaitę, $18 miljonų per metus. Hair buvo galima matyti — 
Los Angeles, New Yorke, Londone, Paryžiuje, Duesseldorfe, Belgrade 
ir Sydnėjuje, o taip pat Bostone, Čikagoje, San Francisco, Čekoslovakijoje, 
Izraelyje, Italijoje, Ispanijoje, Kanadoje ir Japonijoje.

C lev eland o suvaiiavime trys skautų vadovai — sesė R. Vaitkevičienė, brolis C. Sen
kevičius ir fil. V. Baukytė.

nuotr. V. Bacevičiaus

Nevisi kritikai taip dievina „Plaukus“. Pavyzdžiui HIGH FIDELITY 
žurnalas 1969 m. liepos mėn. numeryje persispausdina Gene Lees (iš 
Montriaux, Šveicarijos) nuomonę. Gene Lees rašo:

„Plaukai neturi turinio, nieko nepasako, ir neturi beveik .jokios mu
zikos. .. veikalas visapusiškai buvo neįdomus kol kaž koks gudruolis nu
tarė kad vaikai galėtų nusimauti kelnes pirmutiniame akte.

Ar mes tam teikiame svarbią, gilaus pasipriešinimo reikšmę? Tai tik 
pigus gestas sukelti pigų juoką. Lygiai kaip senoviniai juokdariai, kurie 
iš desperacijos kad jų šposai nesukėlė juoko, pamesdavo kelnes — kvailas 
dalykas. Dėlto aš ir pasisakau prieš nuogąją sceną „Plaukuose“,nes ji yra 
kvaila“.

įdomu, ką jūs, mačiusieji, galvojote apie šį vaidinimą?
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mūsų ,.....
tradicijos

Gal gražiausia tradicija akademikų skautų gyvenime — tai lietuviška 
daina. Daina sujungia, išskiria, primena, padeda viską pamiršti ir visus 
mus suburia į vieną didelę šeimą. Gal būt niekada tiek daug sielos į dai
navimą neįdedama, kai sustojus į akademikų skautų ratą aplink besi
kūrenantį laužą, dainuojama po žvaigždėmis nusėtu dangumi. Pro akis, 
kaip gyvenimas, praskrieja dainos ir kiekvienos jų garsas atneša prisi
minimus — kitų stovyklų, kitų laužų, kitų veidų. Šiame numeryje mūsų 
tradicijų redakcija pateikia dainų pluoštą, kurias sesės ir broliai visada 
dainuodavo įvairiose ASS stovyklose. Nors dauguma jų nėra tradiciniai 
lietuviškos, bet jos vistiek yra buvusios mūsų stovyklų dalis.

Bendras stovyklautojų vaizdas Pavasario savaitėje Dainavoje.

nuotr. J. Vaičiūno
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GAUDEAMUS

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem, 
Nos habebit humus.

Vita nostra brevis est, brevi finierur:
Venit mors velociter,
Rapit nos atraciter,
Nemini parcetur.

Vivat academia, vivat professores!
Vivat Rector et Prorector,
Quivis noster est protector, 
Et omnes Collegae!

Vivant omnes virgines, faciles, formosae!
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

Vivat et respublica, et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas, 
Quae nos hie protegit!

Ubi sunt, ėui ante nos in mundo fuere
V adite ad superos,
Transite ad inferos, 
Ubi iam fuere.
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Prieš prasidedant laužo dainai. Pavasario savaitė Dainavoje.
notr. V. Bacevičiaus

DIEVUI, TAU, TĖVYNEI IR ŽMONIJAI

Dievui, Tau, tėvynei ir žmonijai 
Skiriam visą meilę mūs širdžių. 
Mes teturim mokslą ir jaunystę.
Esam skautai be savų miškų.

Ten kaip mes plačiais laukais žygiuosim, 
Mus lydės paukšteliai su daina.
O kai mes žygiuodami dainuosim
Su mumis dainuos ir Lietuva. 2 k.

f
Mūsų mintys lekia baltu vyčiu
O krūtinę puošia lelija.
Dainą jauno ilgesio supintą 
Te išgirs kilnioji žmonija.

Dieną tą kai močios vėl šypsosis 
Mes sugrįšim tėviškėn paguost, 
Jai pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

116

43



FILISTERIŲ DAINA

O dienos laisvės ir džiaugsmu 
Kur dingot jūs šiandieną 
Kur tie draugai seną laiką 
Neb’liko ją nei vieno!

Veltui dairausi aš aplink, 
Jaunystės dienos bėg’ tolyn
O jerum, jerum, jerum
O que mutatis rerum! 2 k.

Studentu spalvos ir ženklai 
Nubluko ir paseno.
Neb’aidi dainos ir juokai, 
Kuriais kadais gyvenom!

Aidai studentiškos dainos 
Daugiau jau nebesikartos!

Kur dingo tie kurie kadais 
Prieš nieką nedrebėjo 
Kurie ir gėrė visada 
Ir visad tiesiai ėjo!

Jie išsiskirstė kur kas sau, 
Tarnybas gavo, vedė jau.

Viens sėdi ištaigoj rimtai
Ir cifras kalkuliuoja
O kit's pedagogas seniai 
Ir knygas recenzuoja.

Viens stato rūmus sau dvare, 
Kits drožia prakalbas seime.

Linksmą studentišką dieną 
Širdis užmiršt negali, 
Ir skamba aidas tą dainą, 
Kai pakeliam stiklelį.

Pamiršę rūpesčius, vargus 
Išgerkim už senus draugus!

TIMPONĖS KLUBO MARŠAS

Kas geria gelsvą alą 
Studentas ne kvailys, 
Nes žino, kad pabaigęs, 
Timponės nebmatys.

Ei tumba, tumba, tumba, 
Mes geriam iš uzboną. 
Velniop pasiuntę knygas 
Dainuojam pas Timpone.

Lietuviški studentai, 
Dainuot jei nemokėtą, 
Profesorių suėsti 
Jau po žeme gulėtą.

Diplomą įsigijus, 
Kas ten studento laukia — 
Korėjon stovyklauti 
Jį Dėdė Samas šaukia.

Mergaitė pamylėjęs,
Tu žiedus sumainysi, 
Kočėlu pribaidytas, 
Stiklelio nebmatysi.

Kaip geltonas alutis, 
Studento dienos bėga, 
Kol dar esi Urbanoj, 
Dainuok ir gerk, kolega!
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pastogėje

AKADEMINĖS SKAUTUOS PAVASARIO SAVAITĖ

FIL. LIUDA RUGĖNIENĖ

Vinco Kudirkos žodžiuose „tai žvilgtelk į darbą jaunų draugų tavo — 
vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi“ yra labai daug tiesos. Reikia praleisti 
laiko jaunųjų tarpe, kad atsimintum užmirštus savo studijų laikus, siektus 
idealus ir turėtus norus. Tokią auksinę progą turėjome mes, Akademinio 
skautų sąjūdžio Pavasario savaitės dalyviai. Kartu su jaunimu diskutuoda
mi, politikuodami, dainuodami ir žaisdami prisiminėme tai, ką buvome 
užmiršę, mokėme juos ir mokėmės iš jų. Sužinojome vieną didelę paslap
tį: šių laikų jaunimas jau nėra toks skirtingas nuo jaunimo, sakykime, 
prieš 15 metų, tik esmėje jie yra gabesni, drąsesni ir nuoširdesni. Pa
grindinis skirtumas gal slypi tame, kad mums buvo daugiau svetimas ame
rikietiškas pasaulis, o jiems — lietuviškas. Ši problema išryškėjo jau per 
pirmąjį jaunimo simpoziumą: „Generacijų skirtumai — plyšys“. Jaunimas 
skundėsi konfliktais su tėvais ir su lietuviška visuomene. Jie jautė kad 
vyresnieji yra pasinėrę materializme ir kai kuriais atvejais turtas yra ta
pęs tikslu, o ne priemone.

Kultūrų derinimo problema
Daug atsakymų buvo galima rasti prof. kun. Stasio Ylos paskaitoje 

„Kultūrų derinimo problema“. Jis paaiškino skirtumą tarp Europos ir Ame
rikos kultūrų, tarp tėvynės ir gimtinės. Psichologiškai žiūrint, žmogui yra 
neteisinga apsispręsti tik už gimtinę, o ne už tėvynę; apsisprendus tik už 
gimtinę žmogus konfliktų neišsprendžia, o juos tik užslepia ir tokiu atveju 
jis savo asmenybės neugdo, o ją padaro menka. Konfliktų derinimas asme
nybei yra labai pozityvus aspektas.

Jaunimas jaučia konfliktą ir su Bažnyčia. Nors įvyko daug pakeitimų, 
tačiau šv. Mišiose pačių žmonių iniciatyvos nėra, tik pirtariama kunigui. 
Tokių pasisakymų poveikyje A. S. S. dvasios vadas dr. Jonas Kubilius, 
S. J. tuoj ir įtraukė jaunimą į šv. Mišių apeigų pakeitimą, papildymą ir 
vakarais buvo pradėtos atnašauti „liaudiškos“ (pramintos „folk“) Mišios. 
Jaunimas prašė taikos, broliškumo, prisiminė Lietuvą; per šv. Komuniją, 
pritariant gitarai, nuskambėjo Maironio „Vasaros naktys“. Po Mišių visi

Dainava, 1970.VI.18
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vaišinomės vynu ir duona ir apie altorių dainavome. Vieni stebėjosi, kiti 
verkė, dar kiti — dalyvavome.

Ideologijų pervertinimas '' ■ \
„Mūsų tarpe buvo tylių žmonių,
savo buvimu kalbančių,
ir žmonių kurie žodžiais pasiekia
giliau, negu širdis.“

„Kad ta stovykla būtą ilgiau užsitęsus...“ Keliam vėliavą Pavasario savaitėj Dai
navoj.

nuotr. J. Vaičiūno

Daug šiuolaikinių problemų buvo iškelta išsamioje ir turiningoje „Ai
dų“ redaktoriaus dr. Juozo Girniaus paskaitoje „Žvilgsnis į dabartinį ideo
logijų pervertinimą“. Ideologija yra ne politinė, o pasaulėžiūrinė. Pasau- 
lėžiūrą susikuria individas pergyvendamas, besigrumdamas su gyvenimu. 
Pasaulėžiūros vystymasis vyksta visą laiką, jos plėtimuisi ir tobulėjimui 
nėra ribų. Ideologija susidaro iš daugelio žmonių pasaulėžiūrų. Jos pa
skirtis yra ugdyti tam tikros idėjinės grupės žmonėse moralinį jautrumą. 
Orgainzacijos ideologija, tai tos organizacijos moralės bendras rodiklis. 
Laikyti ideologiniai vienus savais kitus atvirkščiai yra instinkto dalykas, 
kurį sunku nugalėti. Kaita yra reikalinga, nes kitimas yra pripažinimas 
netobulumo ir tuo pačiu į tobulumą kelias. Tobulumui galo nėra, taip kaip 
nėra galo ieškojimui dvasinių vertybių, pvz. joks dailininkas nėra nutapęs
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tokio kūrinio po kurio menas pasibaigtų. Kitimas turi būti statomas ant 
praeities pagrindų, tobulinantis ant augimo principo. Nei konservatizmas 
nei radikalizmas nėra vertingumo atsakymas. Senimas visais laikais buvo 
konservatyvus, o jaunimas radikalus. Tačiau kyla problemų, kai jaunimo 
radikalumas įgauna kenkiančias visuomenei reiškimosi formas. Kultūra 
yra nepaveldima, o tik perduodama. Juo aukštesnė civilizacija, tuo sunkiau 
prisivyti prieaugliui prie jos. Jaunystė darosi apkrauta darbais. Lituanisti
nis auklėjimas taip pat turėtų tęstis su asmenybės augimu.

Mūsų lietuviškojo studentiško jaunimo problemos, jei galima taip sa
kyti, yra įdomios, tačiau Amerikos jaunimą (kai ką ir iš mūsiškių) yra 
plačiai palietusi narkotikų vartojimo problema. Tėvas J. Kubilius, surin
kęs daug duomenų iš įvairių klinikų, spaudos, gausiai pateikė informacijų 
apie narkotikus ir jų pavojus. Pati įdomiausia šios paskaitos 'dalis buvo 
tėvo Kubiliaus asmeniški išgyvenimai šių žmonių tarpe. Jis pavyzdžiais 
davė daug atvejų, kur narkotikų vartojimo pasekmės yra buvusios labai 
liūdnos.

Sesės lygiuokit! Pavasario savaitė Dainavoje*

nuotr. V. Bacevičiaus

Žvilgsnis į praeitį
Kitos A. S. S. Pavasario savaitės paskaitos buvo informacinio turinio. 

„Draugo“ ir ilgametis „Mūsų Vyčio“ redaktorius fil. v. s. Bronius Kviklys 
Dainavos skaitykloje įruošė lietuviškų monetų, medalių, senosios spaudos, 
skautiškų ženkliukų bei skautiškos spaudos parodą. Čia jauteisi pakliu
vęs lyg į seną pasaulį, sugrįžęs, kaip tame laiko tunelyje per televiziją, 
į praeitį. Maloniai prie durų pasitikdavo B. Kviklys, parodydamas gintaro 
gabalėlį su musele iš neatmenamų laikų, žiedą, iškastą prie jo tėviškės,

121

47



Rašytojas Marius Katiliškis skaitė savo kūrybą.

nuotr. V. BacevičiaUg

eiles senoviškų pinigų, medalių, prezidentų parašus, Dariaus ir Girėno laiš
ką. Išdidžiai ant stalo buvo atversti „Varpas“ ir „Aušra“ ir kitos senosios 
spaudos įdomybės. Su paaiškinimais jam pagelbėjo ir f ii. v. s. Jonas Dai- 
nauskas, kuris yra suprojektavęs Lietuvos policijos ženklą, Korp! Vyties 
ženklelį ir kitus. Čia įvyko ir B. Kviklio paskaita. Eidamas nuo vieno eks
ponato prie kito nuosekliai apie juos aiškino. Buvo galima justi su kokia 
didele meile jis yra viską surinkęs ir kiek daug darbo įdėjęs kad visa tai 
atvežti jaunimui parodyti. Kai kuriems eksponatams einant iš rankų į ran
kas kai kas gyvenime pirmąjį ir paskutinįjį kartą lietė tūkstanties litų 
banknotą...

Religijos įtaka į meną Lietuvoj
„Mūsų tarpe buvo garbingų vilkų.
Buvo liūtų ir lakštingalų.“
Dailininkės fil. Bronės Jameikienės paskaita apie „religijos įtaką į 

meną Lietuvoje“ taip pat buvo išsami ir vaizdinga. Kaip jau žinome, Baž
nyčia nuo senų laikų skatino meną, o lietuviai religinį meną labai mėgo. 
Mūsų krašte pilna religinio meno pavyzdžių, ypač jo daug galima rasti 
vienuolynuose. Ten galima pamatyti nuostabius vitražus, skulptūrą, fres
kas, tapybą, mozaiką. Vienuoliai skatinę ir teatrą. Bernardinai buvę ir iš
radingi; įvedė Vilniuje pirmąjį centrinį šildymą karštais akmenimis rūsy
je. Prelegentė B. Jameikienė buvo atvežusi ir lietuviško religinio meno 
fotografijų. Paklausta, kodėl pati pasirinko tokią meno sritį, kaip vitražų 
darymą, atsakė, kad kai ji, būdama dar maža mergaitė, nueidavo į moks
leivių bažnyčią, tai pirmiausiai persižegnodavusi, o paskiau stebėdavusi 
vitražus, nes spalvotas stiklas, pagautas šviesos spindulio, sukelia tą patį 
grožio jausmą kaip it brangakmeniai.
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Rašytoja Liūne Sutema skaito savo kūrybą.

nuotr. V. Bacevičiaus.

„Mes matėme neužmirštamų veidų
ir veidų, kuriuos vėl pamatę
atsiminsime tik saulę tarp pilkų debesų“.
Fil. dr. Alfredas Kulpa-Kulpavičius kalbėjo apie „istorinę ir šiuolai

kinę formą lietuvių architektūroje“. Jo paskaitai daug įvairumo suteikė 
pailiustravimas skaidrėmis. Išryškino reikalą ieškoti architektūroje kas 
lietuviška. Po paskaitos buvo įdomios diskusijos. Architektūra turi būti 
suderinta su aplinka. Žmogaus gilesnis pažinimas erdvės ir savo ap
linkos turėjo įtakos į architektūrą. Statybos pagrindas yra suplanavimas 
masės, erdvės ir proporcijos. Mes turėtume ieškoti kas yra charakteringa 
lietuviškoje architektūroje, kaip pvz. stogai būdavo dominuojantys ir jie 
būdavo labai skirtingų formų. Šias liaudiškas formas, galima pritaikyti ir 
moderniškiems pastatams iš moderniškų medžiagų, nes forma, o ne me
džiaga nusako pastato charakterį. Diskusijose tuoj iškilo klausimas: ar yra 
šiais laikais toks dalykas kaip tautinė architektūra Pavyzdžiu buvo duotas 
Yamasaki, kurio orientiška forma architektūroje sužavėjo Ameriką, ypa
tingai Detroitą. Sekantis klausimas buvo: ar tai nebūtų kūrėjo laisvės 
suvaržymas, nes Nepr. Lietuvoje niekas kūrėjo nevaržė? Žinoma, kas gi 
gali nusakyti ką kūrėjas turi daryti, bet tie kurie rado „įkvėpimo“ lietu
viškame mene atsiekė puikių rezultatų; salėje tai liudijo B. Jameikienės 
skaldyto stiklo vitraže Kristaus veidas.

„Mūsų tarpe buvo klausimus klausiančių
ir juos bandančių atsakyti.“

Meno paroda
Be aukščiau minėto dail. B. Jameikienės vitražo, turėjome dar visą 

eilę kitų paveikslų, nes A. S. S. Pavasario Savaitėje vyko ir meno 
paroda: kitas B. Jameikienės vitražas — „Gėlės“ ir emalė „Gaidukas“, Z.
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Sodeikienės— „Materijos visuma“, „Draugo mirtis“, „Išsiliejantis apskriti
mas“, „Transmutacija“, D. Ancevičienės— „Vilniaus Šv. Onos bažnyčios 
medžio bareljefas“ ir „Laivas užtvankoje“, R. Cinkos —„Naturmortas I“ 
ir „Andante moderato“, Ramonio „Mėnulio peizažas“ ir A. Trinkūno — 
akvarelė „Klounas“ ir aliej. „Saulėleidis miške“. Paskutiniojo savaitgalio 
metu buvo atvežtos iš Cleveland© Vytauto Raulinaičio trys skulptūros 
iš metalo.

Fil. ps. Ringailė Zotovienė pašnekesy apie lietuvių tautinius šokius 
išryškino, kad tautiniai šokiai — kolektyvinė kokios nors etninės grupės 
kūryba, skiriama pirmiausiai savo žmonių malonumui, tačiau dabar jie 
taipgi panaudojami ir švenčių bei televizijų programoms, tautinio meno 
populiarinimui ir tautiniam auklėjimui. Kuo kūrybingesnė tauta, tuo stip
riau jos liaudies kūryboje reiškiasi savitas charakteris. Yra posakis: „Pa
šokite man savo šokį ir aš pasakysiu kas jūs esate“. Pvz. mergaičių Blez
dingėlės, Sadutės ar kitų šokių judesiai švelnūs, tuo tarpu kai Oželio, Mi
kitos ar Pakeltokojo judesiai aiškiai reiškia vyriškosios brolijos šokį. Gi
liau pastudijavus šokius atrasime ir daugiau judesio kalbos, kuri nusakys 
ne tik šokėjo lytį bet ir jo nuotaiką, tautos geografinės padėties atspindį, 
gyvenimo būdą, papročius, kovingumo dvasią ir pan. Tie visi suminėti 
faktai, skirtingų tautų skirtingai išgyventi, suformuoti, išreikšti judesiais 
ir figūromis vaizduoja ne individo o tautos dvasinius nusiteikimus. Ji pa
brėžė, kad labai svarbu svetimybių aplinkoje išsaugoti tai kas tautai savita 
ir charakteringa, svarbu tautinių šokių mokytojams, dirbantiems su jau
nimo grupėmis, kuriant ir atkuriant, išsaugoti tai kas lietuviams charakte
ringa kad reprezentuodami savąjį liaudies meną neištarpintumėme jį su
maišę su svetimų tautų liaudies kūryba.

Literatūros vakaras
Pavasario Savaitės programos pabaiga buvo apvainikuota literatūros 

vakaru. Sodriai skambėjo poetės Liūnės Sutemos meniški žodžiai, o kaip 
malonu yra klausyti geros poezijos lietuvių kalba! Rašytojas Marius Ka
tiliškis ramiai ir su mažu šypsniu skaitė savo prozą, iššaukdamas panašų 
šypsnį ir klausytojuose. Tai buvo kontaktas tarp rašytojo ir klausytojo, 
nors ir trumpam momentui. Jaunieji literatūros vakaro dalyviai Marytė 
Saulaitytė, Rasa Šilėnaitė, Austė Pečiūraitė, Živilė Bilaišytė ir Algis Lap- 
šys visus sužavėjo savo lietuviško žodžio žinojimu ir jautrumu.

Onutė Pliuškonienė, akompanuojant Alvydui V ūsaičiui, savo maloniu 
balsu ir nuoširdžiu lietuviškų dainų interpretavimu nustebino ne vieną 
klausytoją.

Joninių laužas
Po literatūros vakaro sekė Joninių laužas. Sumirgėjo šalia eilės lieps

nojančių laužų keli šimtai žvakučių. Čia matėme vaidilą su vaidilutėmis, 
kurios pašoko „Sadutę“ su žvakutėmis. Pasveikinti ir apvainikuoti Jonai 
šoko per ugnį. Staiga iš ežero su baidare išsiyręs „Dolskis“ ėmė vytis 
„Onytę“, visus prajuokindamas ligi ašarų...

„Bet puikiausia, kad mūsų tarpe buvo senų vilkų,
buvo liūtų ir lakštingalų.
(Ir nebuvo plyšio).
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Kai per paskutinįjį laužą, dainuojant „Lietuva brangi“, vienam jau
nam broliui be sustojimo riedėjo ašaros, tai šių eilučių autorė pagalvojo, 
kad šią savaitę ruošiant visas įdėtas darbas, sugaištas laikas tikrai nebuvo 
veltui...

Straipsnyje cituotas eilėraštis yrra iš A. S. S. Pavasario Savaitės laik
raštėlio „Iš Pakampių“. Autorė — „Lijundra.“ 
Akademikų Skautų darbinga saviatė Dainavoje.

Šalia paskaitų, pašnekėsiu, jaunimo simpoziumų, įvyko ir visa eilė 
skautiškųjų sueigų, posėdžių. L. S. B. Vyriausias Skautininkas fil. v. s. 
Petras Molis padarė įdomų pranešimą apie Lietuvių Skautų S-gos orga
nizacinę struktūrą, pradėdamas nuo vilkiukų ir paukštyčių, užbaigdamas 
Taryba. Mūsų sistema tikrai yra komplikuota ir ne visiems suprantama, 
tačiau dalinai per sudarymą galimybės daugeliui narių būti vadovais ir 
glūdi L. S. S. pasisekimas lietuvių jaunimo tarpe, nes kai daugelis orga
nizacijų skundžiasi prieauglio trūkumu, iš vyr. skautininko pranešimo pa
aiškėjo, kad mūsų organizacija 4,000 lietuvių skautų kas metais didėja. 
Visame pasaulyje yra apie 4000 lietuvių skautų.

Pavasario savaitėj įdomiai praėjo literatūros vakakras.

nuotr. V. Bacevičiaus

A. S. S. vadi j os pirm. fil. s. Liūtas Grinius pravedė pašnekesį apie 
Akademinį skautų sąjūdį, išryškindamas būtinumą broliškumo ir seseriš
kumo. Taip pat įvyko F. S. S., A. S. D. ir Korp! Vyties sueigos. Į tikrąsias 
nares buvo pakeltos: Danutė Leveckytė iš New Yorko, Irena Kryževičiūtė 
iš Toronto, Rūta Baublytė, Sigutė Duobaitė, Irena Leparskaitė, Austė 
Pečiūraitė ir Vilija Ratnikaitė iš Detroito. I senjorus pakelti: Vladas Žu
kauskas, Mindaugas Griauzdė. Fil. Danutė Korzonienė davė paskautinin- 
kės įžodį.
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Iš puodo dugno traukiam laimę. Pavasario savaitėj sesė Ringailė Zotovienė ir laimės 
laukiantys žiūrovai.

nuotr. V. Bacevičiaus

Pavasario savaitę aplankė L S. S. tarybos pirm. v. s. Antanas Saulai
tis, L. S. S. vyriausia skautininke s. Lilė Milukienė, fil. v. s. Mega Bar- 
niškaitė, fil. v. s. Edmundas Korzonas, fil. v. s. Jonas Damauskas, v. s. 
Vaclovas Tallat-Kelpša, fil. v. s. Eugenijus Vilkas, fil. v. s. Vytenis Stat
kus ir kiti skautininkai. Raštu sveikinimus prisiuntė stigėjas fil. Kęstutis 
Grigaitis, fil. dr. Milda Budrienė, fil. v. s. Juozas Bulota, fil. v. s. Bronius 
Juodelis, kun. Antanas Saulaitis ir kiti.

Kartu su akademikais skautais visą savaitę stovyklavo ir Šaulių są
jungos pirm. Vincas Tamošiūnas. Savaitgalio metu buvo užsiregistravusių 
130 akademikų skautų ir apie 60 svečių. Pavasario savaitės vadovybę su
darė: viršininkas fil. Algis Rugienius, viršininko pavaduotoja fil-. ps. Rin
gailė Zotovienė, dvasios vad. kun. dr. Jonas Kubilius, S. J., programų 
vedėja fil. s. Liuda Rugienienė, iždininkas fil. Jonas Asminas, jaunimo 
vadovė t. n. ps. Danguolė Jurgutienė, brolių komendantas fil. Šarūnas 
Karuža, sesių komendante t. n. Janina Kinkienė, literatūros programos 
vadovė fil. s. Jūratė Pečiūrienė.

Savo sveikinime L. S. S. Tarybos Pirm. v. s. Antanas Saulaitis palin
kėjo: „kiekvienam ir kiekvienai uoliai domėtis Akademiniu Skautų Są
jūdžiu, duosniai dalintis nuotaikomis su kitais, pavyzdingai ir gausiai pa
lenkti jaunesniuosius, akademinius vienetus, darbščiai sietis su skautais- 
ėmis kitose šakose ir smagiai skautauti!“

Pavasario Savaitės ruošėjai kasdieną gauna laiškų. Vyriausia Skauti
ninke s. Lilė Milukienė rašo: „programa buvo įdomi ir dinamiška. Turėjau 
progą susipažinti, pasikalbėti ir diskutuoti įvairiomis ir labai įdomiomis 
temomis. Toks idėjų „išvėdinimas“, esu tikra, turi visapusiškos naudos 
mūsų ateities skautijos darbuuose“. Fil. dr. Alfredas Kulpavičius „reika
linga uždegti tolimesnius beužmiegančiųjų akademikų pažadus, egzisten
cinį jausmą ir tiesioginę pareigą idėjai“. Senj. Mindaugas Griauzdė: „mes 
naujieji senjorai iš Cicero bandysim tęsti tą nuotaiką ir per tolimesnę 
A. S. S. veiklą...“
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A. A. STEPONAS KAIRYS

g. 1916.III.2 Tūloje, Rusijoje,
m. 1970.III.25 Toronte, Kanadoje
Vyresnis skautininkas, Akademinio Skautų Sąjūdžio filisteris, Farmaka- 
logijos-chemijos profesorius Steponas KAIRYS buvo retai randamų sa
vybių žmogus: Skautas nuo 1925 metų; Korp! „VYTIS“ senjoras nuo 
1935; Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Korp! VYTIS vadas 1938- 
1939; Pabaltijo Universiteto Korp! Vytis skyriaus steigėjas 1946; Skautų 
Aido redaktorius 1951-1957; Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias skauti
ninkas 1952-1959; I-mos skautų Akademikų stovyklos dainos „Dievui, 
Tau tėvyne, ir žmonijai“ kūrėjas; LSS Tarybos ir 1970 LSS Garbės Teis
mo narys; Kanklininkas ir skudutininkas; pavyzdingas vyras, dukters 
Aldonos ir sūnaus Algio tėvas.

Akademinis Skautų Sąjūdis liūdi nario bet 
labiausiai užjaučia šeimą ir artimuosius, 
kurių nuostolio niekas neatstos.
Sąjūdžio valdyba, vadovai ir nariai.
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1970 m. A. S. D. CV Clevelande. Iš k. į d.: FU. Nelė Mockuvienė— iždininkė; t. n. 
Regina Nasvytienė Kand. Globėja; f U, Ramunė Kubiliūnaitė— ryšys su skyriais 
ir tiekimo sk.; t. n. Stefa Gedgaudienė — pirmininkė ir t. n. Irena Navickaitė — 
pavaduotoja, sekretorė.
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F. S. S. Centro valdyba — sėdi f ii.
Saulaitis, f U. &r. Musteikytė, stovi — 
Al. Zapareckas, f ii. R. Dirvenis ir fu. 
Remeikis.
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sumustinis•seexseex-seexs

KEIKIMĖS LIETUVIŠKAI!

L. A. Korp. Vytis prie paskutinės vakarienės stalo kalakutinėje stovykloje. Iš 
k. j dės. Vladas Gedmintas, Linas Baškauskas, Saulius Stančikas, Vincas Štokas, Vy
tas Katilius, Rimas Žukas, Julius Šermukšnis, Gytis Kvedaras, Kęstas Bulota, Algis 
Bliūdžius. (Foto aparatas ir nustatymai L. Baškausko bet Giedra Gustaitė paspaudė 
mygtuką).Vyresnioji karta dažnai pasipiktina jaunesniųjų elgesiu. Išeivijos dienos Amerikoje mūsų lietuviškume palieka gilią vagą. Norėdami — nenorėdami pradedame kristi amerikonizmo pusėn. Trūksta lietuviškų žodžių techniškose srityse, bet nekartą užsikerta liežuvis ir kasdieniniame gyvenime. “Nejaugi, nejaugi,” atsidūsta užsirūstinęs korporantas, “mūsų proseneliai, ir jų proseneliai nedaug lietuviškų keiksmažodžių teturėjo ir, norėdami stipriau nusikeikt, keikdavosi slaviškai.
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Mūsų Vyčio redakcija, norėdama sumažinti lietuviškų keiksmažo
džių spragą, pradedančią atsirasti lietuviškojo jaunimo eilėse, pradžiai 
parinko 25 grynai lietuviškus keiksmažodžius. Dėlto, skaitytojai, gyvuo
kite, nenutautėkite, keikitės lietuviškai.

Keiksmažodžiai parinkti iš okup. Lietuvoje išleisto penkiatomio vei
kalo “LIETUVIŲ TAUTOSAKA).

1. Po šimts gegučių!
2. Tu verši nelaižytas!
3. Ei tu rugienų rupūže!
4. Žalčio koja pastaroji!
5. Lisk vabalo blauzdon!
6. Ežero bambly!
7. Kad tave per krūmus!
8. Kad tave perkūnas be žaibo trenktų! •
9. Kad tave vėtros padangėm nešiotų!

10. Kad tave velnias nuneštų į padanges!
11. Kad tave tūkstantis velnių ir licipierių po lauką išnešiotų!
12. Kad tu negautum nei pekloj vietos!
13. Kad tave kardašius pagautų! ' ‘ z”
14. Kad tave šunes!
15. Kad tave zuikis subadytų!
16. Kad tu bent pasikartume!! ...
17. Kad tu balom nueitum! - ?
18. Kad tu sudegtum ir su pačiuke, ir su gryčiuke!
19. O kad tu suspirgėtum kaip plaukas!
20. Kad tu staugdamas nueitum! " '
21. Kad tu išpūstum!
22. Kad tu visą amžių stiptum!
2.3. Kad tu išdžiūtum kaip sausiausias šienelis!
24. Eik tu į peklą autų skalbt!
25. Kad tavo kojos išklystų, ir pakaušis atsikištų; Kad tavo kakta 

nupliktų; Ant pakaušio kuodas liktų!

Naujos tikrosios narės žada išprausti di
džiausią F. S. S. vadą fiL Rimantą Dir
vonu. Iš k. į d. Virginija Petkūnaitė, Korp! 
Vytis svečias senj. V. Sadauskas, Zita 
Kalnaitė, Jūratė Eidukaitė, Daina Baraitė.

Nuotr. J. Tamulaičio
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