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Mes turime
tiktai šią valandą pilnai gyventi 
tiktai šią valandą atleisti, 
tiktai šią valandą pastūmėti 

nepastebimus dalykus.
Vakar buvo per anksti.
Rytoj bus per vėlu.
O kitų dienų ir kitų savaičių
Gali visai nebūti:
O jei būtų,
Jos gali būti visai kitokios.
Mes turime

tiktai šią dieną būti kartu,
tiktai šią dieną švęsti,
tiktai šią dieną dainuoti ir

džiaugtis,
Ir pripildyti rankas saule,
Debesimis,
N epasiekiamomis 
Medžių viršūnėmis.

LIJUNDRA
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Simas Kudirka, į laisvę veržęsis lietuvis, bu
vo amerikiečių pareigūnų neįtikėtinai grubiai 
grąžintas į jo priešų komunistų rankas. Tačiau 
jo nesėkmingas žygis savo tikslą atsiekė ir at
nešė lietuvių tautai daug naudos. Pasaulinė spau
da šia proga turėjo galimybę perkratyti savo 
atbukusią politinę sąžinę ir pasmerkti biurokra
tizmo ir siaurų interesų sukurtą ‘nesusipratimą”. 
Okupuotosios Lietuvos taip vadinamas aukščiau
sias teismas 1971. V. 20 Simą nuteisė dešimčiai 
metų ypatingai sunkių priverčiamųjų darbų sto
vyklos. Tuo pačiu nutarimu buvo konfiskuota 

valstybės naudai ir labai kukli jo asmeninė nuo
savybė. Šio ‘‘teismo’’ metu Simas viešai reikala
vo Lietuvai nepriklausomybės ir savarankiško 
apsisprendimo, smerkė dabartinių okupantų so
cialinės ir politinės santvarkos neteisybes. Visos 
bylos ir kankinimų metu Simas reiškėsi kaip 
stiprios lietuviškos dvasios atstovas. Šios dva
sios įtaka apčiuopiamai jaučiama ne tiktai lietu
vių jaunesniosios kartos narių eilėse, bet ir vie
šosios spaudos paveiktoje amerikiečių visuome
nėje.
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Jungtinių Amerikos Valstybių 

politinis nusistatymas pabėgėlių 

į laisvę reikalu
Fil. Algis Rukšėnas

Nepasisekęs Simo Kudirkos prasiver
žimas į laisvę pereitą lapkritį atidengė su
krečiantį faktą apie Amerikos nusistaty
mą politinių pabėgėlių atžvilgiu.

Uosto žvalgybos (Coast Guard) vyres
nieji, kurie tyrė Kudirkos incidentą, ku
rio centre buvo minėtas lietuvis jūrinin
kas, tarnavęs sovietiniame laive ir pabėgęs 
į JAV Uosto žvalgybos laivą brutaliai prie
varta buvo grąžintas į sovietinį laivą, 
mėgino įrodyti, kad Valstybės departa
mentas nedavė tinkamo patarimo ir neva
dovavo įvykio metu. Tuo jie netiesioginiai 
leido suprasti, kad Valstybės departamen
tas turėtų prisiimti galutinę atsakomybę 
Kudirkos sugrąžinimo į Sovietų laivą by
loje.

Norėdami įrodyti savo tvirtinimų teisė
tumą, Uosto žvalgybos advokatai atiden
gė slaptą Valstybės departamento direkty
vą, kuris, nors neseniai peržiūrėta ir patai
syta, vistiek teigia kad “... pasilieka Ame
rikos politinis nusistatymas neduoti poli
tinės prieglaudos jokiuose, o tik ypatingai 
nepaprastuose įvykiuose.” Šis nurodymas 
yra adresuotas visiems diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos postams, ir jo sieki
mas yra aiškus. Jungtinės Amerikos Vals
tybės nenori skatinti pabėgimo, nes prie

globsčio suteikimas būtų kišimasis “į sve
timus šeimininkės valstybės reikalus.”

Šis nurodymas taipgi pareiškia: “kad 
JAV prieglauda normaliai tęsis tol, kol tin
kama valdžios įstaiga tos šalies, iš kurios 
asmuo yra pabėgęs, duos patikimą tvirti
nimą, kad pabėgėlio saugumas bus garan
tuotas prieš neteisėtus ir savavališkus 
veiksmus.”

Ta frazė yra žodinis duplikatas Ponti- 
jaus Piloto įamžintam veiksmui, kai jis 
nusiplovė rankas prieš minią žmonių, kuri 
reikalavo Kristaus mirties. Bet vis dėlto 
toks saugumo užtikrinimas, gautas iš ša
lių iš kurių pabėgėliai veržiasi į laisvę, y- 
ra nieko vertas, nes dauguma pabėgėlių 
bėga iš totalitarinių valstybių, kurios 
naudoja terorą, siekdami politinės bei so
cialinės šalies kontrolės.

Reikia pripažinti, kad politinė prieglau
da JAV buvo suteikta ne vieną kartą, bet 
dažniausia ji tikrai buvo suteikta tik la
bai “ypatingais” atvejais. Tie laimingieji 
pabėgėliai į laisvę paprastai buvo aukšti 
valdžios pareigūnai arba plačiame pasau
lyje žinomos asmenybės. Atrodo, kad ei- 
liniems žmonėms buvo suteiktas JAV prie
globstis tik tada, kai JAV šiuo veiksmu 
siekdavo tam tikros reklamos.
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Kaip gali Amerikos valdžia, kuri visa
da pabrėžia, kad ji suteikia prieglaudą vi
siems trokštantiems laisvės, atsisakyti 
šią laisvę suteikti ? Tai būtų lyg prieš šios 
šalies Credo. Žinoma keletas incidentų, 
kurių metu greita reklama išgelbėjo pabė
gėlius į laisvę. Pavyzdžiui, kartą sovietų 
pareigūnas iššoko pro langą iš sovietų pa
siuntinybės. Kitas — jaunos latvaitės in
cidentas. Ši 24 metų mergina prarijo di
delį kiekį migdančių tablečių, buvo iš so
vietinio žvejybos laivo atvežta į vieną New 
Yorko miesto ligoninių. Sveikdama ligo
ninėje ji paprašė pabėgėlės teisių.

Visi šie ir kiti panašūs incidentai sky
rėsi nuo Kudirkos atvejo tik tuo, kad Ku
dirkos įvykis iškilo į viešumą perdaug 
post factum, per vėlai reklamai pasiekti, 
kai minėti kiti pabėgėliai buvo reklamos 
pastebėti daug anksčiau.

Net ir garsūs žmonės dažnai rizikuoja, 

mėgindami pabėgti į laisvę. Vienas aukš
tas Jungtinių Amerikos Valstybių ofici
ozas privačiame pašnekesyje pareiškė, kad 
pereitų metų gruodžio mėnesį “buvo ge
rai, kad kaž kas atpažino Svetlaną Stali- 
naitę kai ji atėjo į Jungtinių Valstybių am
basadą Indijoje.” Tuo šis atstovas išsita
rė, kad gal būt, jeigu Svetlana būtų bu
vusi neatpažinta, ji tikriausia būtų atiduo
ta atgal į sovietų rankas.

Juokingiausia šios situacijos dalis yra 
pareiškimas, padarytas Valstybės departa
mento spaudos atstovo, Robert Mc Clos- 
key. Jis pareiškė: “Amerikos politinis nu
sistatymas, liečiąs politinius pabėgėlius, 
nėra pasikeitęs.” Tai yra teisėtas pareiški
mas, teigiąs, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių politinis nusistatymas yra ne
suteikti prieglaudos politiniam pabėgėliam 
ir kad ši prieglauda yra suteikiama tik la
bai ypatingais atvejais.

SIMO

KUDIRKOS

ATMINIMUI

Ne! pasakė Pontius Pilotas 
Ir vėsiam, vandenyje 
nusiplovė švelnias rankas... 
Jis stovėjo nebylus, 
Ir jo veidu riedėjo 
kruvinas prakaitas.

Kaip gera, kai žmogus 
gali nusiplauti kaltes, 
O kančią atiduoti kitiems. 
Su balta drobule
Pontius Pilotas nusišluostė 
švelnias rankas.
Laisvės! šaukė balsas 
mariose
Dieve, padėk man! 
kartojo vėjai ir 
bangos...
Nuo laisvės jį skyrė 
tik saujelė jūros...
Bet jie toj saujelėje jūros 
nusiplovė rankas
Ir atidavė kančią kitiems.
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Dzūkijos kryžius Rimantas Dichavičius
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Užaugę padidinsim Korp! Vytis eiles. Brolis Liubinskas su savo “vilkų” būriu. Nuotr. G. Plačo

Skautavimas moderniajame 
pasaulyje

senj. Gintaras Plačas

Šių dienų pagreitinto mokslo lygis, 
modernių laikų visuomenės reikalavimai ir 
naujų išradimų greitis užkrauna didelę 
naštą ant bręstančio jaunimo pečių. Kuo 
daugiau žmonių telkiasi į jau dabar per
krautus miestus, tuo mažiau individualu
mo turi asmuo, tuo jam sunkiau rasti sau 
vietą visuomenėje. Besikeičianti moralė, 
kraštų konstitucijos bei nuostatai dar dau-

52

giau apsunkina esamą padėtį. Jaunuolis, 
atsidūręs tokioje skaitlingoje visuomenė
je, dažnai ieško pagrindo, kuriuo galėtų 
remtis ir kurti.

Labai daug mūsų vadovų tuojau visą 
auklėjimo darbą krauna ant tėvų ir mo
kyklų, kuriose jaunimas praleidžia dau
giausia laiko. Ką bekalbėti apie tas dvi ar 
tris valandas skautų sueigose.

Pagalvokime atidžiau, kas vyksta šių 
dienų namuose ir mokyklose. Tėvai daž-
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niausiai abudu dirba, kad galėtų uždirbti 
užtenkamai pinigų sumokėti šių dienų ci
vilizacijos mokesčius. Šių dienų darbai rei
kalauja specializavimosi ir tuo pačiu metu 
daug daugiau atsakomybės. Rezultate, tė
vai ne vien tik vėlai grįžta iš darbo, bet jie 
dažniausiai grįžta pavargę ir turi tik la
bai nedaug galimybių auklėti vaikus. Jų 
manymu, vaikai eina į mokyklą ir ten gali 
įgyti pakankamai išsiauklėjimo. Tai kam 
dar namuose vargti.

Žvilgterėkime į šių dienų mokyklas. 
Kadangi mūsų technologinės žinios vis au
ga ir kasdien didėja, mokyklos yra privers
tos kas kelis metus vis daugiau ir dau
giau krauti ir kimšti dalykines informaci
jas bei žinias ištisais mokslo metais. Mo
kytojai, mėgindami perteikti šias žinias 
didelei klasei, skiria daugiau dėmesio as
meniškiems ryšiams su mokiniais. Tačiau 
jie argumentuoja, kad neapsimoka moks
lui skirtą laiką panaudoti jaunuomenės 
auklėjimui, nes auklėjimo pareigą atlieka 
tėvai ir jaunimo organizacijos.

Kas atsitinka? Jaunimo auklėjimas vis 
yra paliekamas kam nors kitam. Šie jau
nuoliai nesąmoningai ieško kokio nors as
mens ar grupės, kuri jaunuolį laikytų in
dividu ir kreiptų į jį dėmesį. Čia svarbų 
darbą gali atlikti jaunimo organizacijos. 
Kuo mažiau inteligentai, išsilavinę žmonės, 
paaukos savo asmeninio laiko jaunimui 
auklėti, tuo daugiau jaunuoliai prisidės 
prie įvairių gengių ar blogų draugų, kurie, 
nieko gero neveikdami, paprastai turi dau- 
laiko ir kreipia į juos dėmesį.

Vertinant visą šių dienų auklėjimo prob
lemą sakyčiau, kad skautų organizacija 
gali duoti vieną iš geriausių atsakymų jau
nimo auklėjimo darbe. Tas atsakymas — 
tai skilčių sistema.

Čia nieko nauja neatradau, nes ši siste
ma jau veikia nuo 1907 metų. Norėčiau tik 
iškelti faktą, punktą kad mes gal ne taip 
auklėjame svarbiausius šios auklėjimo sis
temos veiksnius — skiltininkus. Mes jiems 

suteikiam techniškas žinias, bet duodame 
mažai paruošimo psichologiniam bendravi
mui. Jaunuolis nenori prisirašyti į orga
nizaciją, kad būtų tik vardų sąraše. Jis no
ri turėti draugų, jaustis reikalingas, o svar 
biausia nori rasti gyvenimo tikslą.

Jei lavindami vadovus duotume skilti- 
ninkams bei draugininkams daugiau pro
gų tarpusavyje bendrauti, pasitarti, dis
kutuoti savo problemas (amerikoniškai va 
dinamas “hang ups”) mes padarytumėm 
skautavimą šių dienų jaunimui daug pras
mingesnių.

Mano konkretūs pasiūlymai yra šie: 
Vadovų stovyklose, ar skiltininkų kursuo
se įvesti, vėl amerikoniškai tariant “prob
lem solving sessions”, kur kursų vadovai 
duoda kursantams aktualių vadovavimo 
problemų ir drauge su kursantais šias 
problemas ir jų išsprendimo metodus 
svarsto. Pasėkoje, jaunas vadovas sužino 
kaip spręsti vienete kylančias problemas.

Vadovą visada reikia laikyti VADO
VU, ar jis būtų jaunas ir neprityęs, ar 
senas ir prityręs. Niekas taip neužlugdo 
jauno vadovo pastangų ir gerų norų, kaip 
tas vyresnysis vadovas, kuris nekreipia 
dėmesio į jaunąjį, laikydamas jį protiškai 
žemesniu už save. Šių dienų jaunimas no
ri kam nors priklausyti, sulaukti kitų dė
mesį, ar būti pagirtas. Labai svarbu kad 
kas nors jo darbus, nors ir menkus, įver
tintų. Taip pat šių dienų jaunimas daug 
daugiau nori žinoti, ką jo veiksmai at
sieks. Jei jiems nėra išaiškintas logiškas 
veiksmų rezultatas, jiem ir pats veiksmas 
yra beprasmis. Taigi, prieš liepiant jau
nuoliui ką nors daryti, reikia paaiškinti, 
kodėl jis tai turi atlikti ir kokių rezulta
tų galima tikėtis. Jaunuolis, žinodamas 
kodėl jis ką daro, matydamas tikslą, mie
liau uždavinį atliks.

Trečias pasiūlymas yra toks: Reikia 
parūpinti įdomią veiklą, naudojant mo
dernias akivaizdines priemones. Jomis pa
sinaudojant pristatyti skautiškas žinias. 
Formalios paskaitos skautų sueigose tu-
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rėjo numirti drauge su elektrinės lempu
tės išradimu. Perteikiant žinias svarbu ir 
čia paaiškinti jų svarbą tolimesniame 
skauto gyvenime.

Miesto skautą labai vilioja veikla gam
toje. Turėdamas ryšius su gamta, jis vėl 
pavirsta asmeniu, o ne kasdienine miesto 
statistikos skaitline. Šis punktas labai 
svarbus. Tik patraukus jaunuolį įdomia 
veikla ir gavus jo pasitikėjimą, galime 
sėkmingai statyti stiprius rėmus jo cha
rakteriui ir šio pasaulio geresniam supra
timui.

Baigiant apžvelgti jaunuolio auklėji
mo kelią, siūlau dėti pastangas, kad šis 
skautiškas auklėjimas nenutrūktų su jau
nuolio perėjimu į universiteto studentų ei
les. Dar yra palikę keturi ar penki metai, 

kurių metu jaunuolio pagrindus gali pa
laužti naujos idėjos ir keistos pažiūros į 
gyvenimą, mėgina pakeisti jaunuolio 
tvirtus įsitikinimus. Ypatingai dabartinių 
revoliucijų laikuose yra svarbu parūpinti 
stiprią akademišką skautų veiklą, kurio
je gali baigti sukietėti ir galutinai išsivys
tyti jauno žmogaus gyvenimo ir charakte
rio pagrindas.

Skautiškos veiklos nutraukimas akade
minio laikotarpio metu, mano akimis žiū
rint, yra tas pats, kaip paties mokslo nu
traukimas : kažko trūksta ir auklėjimas y- 
ra nebaigtas. Kreipiuosi į Jus, skautiškos 
jaunuomenės vadus, stengtis parūpinti 
broliams ir sesėms prasmingą ir rūpestin
gą skautavimą.

Kaziuko mugė be baronkų, tai ne Kaziuko mugė. Clevelando jauniausieji. Nuotr. V. Bacevičiaus
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Penktadienio vakare, birželio 9 d. iš 
Toronto išskrido į Europą 180 JAV skau
tų, rėmėjų ir draugų. Jų tarpe buvo apie 
dvidešimt mūsų detroitiškių. Po maždaug 
astuonių valandų kelionės ir pirmo “Con
tinental Breakfast” nusileidome Londone. 
Ot keistas kraštas! pinigai kaip žaisliu
kai; mašinytės lekia kaire puse, o žmonės 
kalba lyg su guminiu liežuviu. Apsistojo
me 18 mylių už Londono, mokyklos bend
rabutyje, prie miško. Nu, miškas kaip miš
kas — tokių miškų ir Amerikoje pilna. 
Ėjom pasivaikščioti, staiga viena šūktelė
jo, kitas suriko ir aš ėmiau kaukti. Suži
nojome kas yra dilgėlė.

Žinoma atidžiai apžiūrėjome visą mies
tą, nuotraukų prišaudėme —parlamento 
rūmų, “Big Ben” laikrodžio, Windsoro Pi
lies, ir visko ką knygos atžymi kaip įžyme- 
nybės. Merginom baisiai patiko vaikščioti, 
pirktis ir vis netyčia atsimušti į praeinan
čius žmones. Žmogus pajutęs, kad gal jis 
atsimušė, atsako “Excuse me love.” Tai be
veik geriau negu muziejus.

Palikome Londoną traukiniu, tada 
plaukėme laivu per kanalą pro Doverį į Ca 
lais, Prancūziją. Iš ten ir vėl traukiniu 
į pat Paryžių. Dieną apžiūrėjome miestą, 
o po pietų ir vakare tikrinome krautuvėles 
ir kavines.

Sekanti vieta tai Šveicarija. Važiavome 
iš Prancūzijos su traukiniu. Nuo pat ry
to visi miegojome. Apie pietus pradėjome 
artėti į kalnus ir visi pavargę kūnai pra
dėjo keltis ir šaudyti foto aparatais. Kuo 
toliau važiavome, tuo gražėjo gamta.

Šveicarijoje apsistojome Montreaux. 
Viešbutis buvo ant Genevos ežero kranto, 
kalnais apsuptas. Visur švara nesvietiška, 
gėlės prie namų kaip pasakoje.

Apvaikščiojome patys Montreaux ir se
kančią dieną plaukėme per Genevos ir 
Lausanne ežerus. Atsiradome Genevos 
mieste. Apžiūrėjome įdomesnes vietas ir 
per laisvalaikį skubėjome į krautuvę pirkti 
laikrodžius ir net “ku-ku” clocks”. Grįžę į 
viešbutį kiti dar drįso eiti maudytis Gene
vos ežere. Bet vakaras greit atėjo ir iš 
balkono taip gražiai matyt kaip saulė lei
džiasi į ežerą tamsoje paliekanti Alpes.

Po savaitės kelionės atsiradome Itali
joje. Pirma stotis — Milanas. Tiek kiek 
Šveicarija pasižymėjo tvarkingumu, tie
siog nesimatė net žolelės kuri nebūtų su
šukuota, tiek Milane į akį krito didelė ne
švara. Ten kur buvo turgus taip ir palik
tos šiukšlių krūvos, niekur nėra gėlių, par
kuose žolė ištrypta. Mašinos grūdasi gat
vėse, o diedai kyšo iš langų — kalbina

55
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merginas. Milane tik permiegojome ir neš- 
dinomės.

Sekanti vieta — Venecija. Ten tikrai 
veža per kanalus laivukais, tik negalėjo
me prikalbinti “gondolero” kad padainuo
tų. Patys užtraukėm “Santa Lucia”. Čia 
kaip ir Milane, nešvaru, bet nors yra įdo
mių pastatų ir kampelių. Krautuvės pritai
kytos turistams, žmonės kalba nors kiek 
angliškai. Mus perspėjo derėtis, kai per
kam ką nors. Tai ir ėjom derėtis. Ot įdo
mu! Išsyk juokas ima, tada piktą veidą 
nutaisai ir pradedi eiti iš krautuvės, o 
krautuvininkas tada nusileidžia!

Prieš paskutinė kelionės vieta — Inns- 
bruckas. Čia kaip ir Šveicarijoje — švaru, 
tvarkinga, ir žmonės mandagūs. Matėme 
kur buvo žiemos olimpiada, čiuožyklos 
pastatas, slidinėjimo tramplynas ir kiti 
įrengimai.

Kai išvažiavome iš Innsbrucko, tik liko 
Vokietija. Stojome Oberammergau, valgė
me kažkur tarp kalnų ir važiavome visą 
dieną. Vėl grožis, švara. Heidelberge pali
kome nestovyklaujančius keleivius ir to
liau traukėm į stovyklą. Baigėsi važinėji
mai, tampymas lagaminų. Pagaliau galė
jome apsistoti nors savaitei vienoje vie
toje.

Stovykloje

Stovyklaujančių skaičius neimponavo. 
Mūsų stovyklose jų būna daug daugiau. 
Kai atsirado 120 mūsiškių tai stovyklau
tojų padvigubėjo, skaičius pakilo iki 230.

Stovyklavietė yra pušyne, žemė pri
klauso Amerikos kariuomenės bazei. Ten 

yra įsisteigusi lietuvių kuopa ir ji mus ap
rūpino visomis reikmenimis. Kariuomenės 
virėjas maistą gamino, kareiviai pastatė 
palapines, lovutes ir kareiviškas antklodes 
davė. Maudytis vežė su kariuomenės sunk
vežimiais. Juokėmės, kad mes, kaip ir mū
sų tėveliai pasakojo, atsiradome Vokietijo
je, lageryje. Save vadinome tremtiniais, 
kai už tinklinio aikštės pastebėjome spyg
liuotą vielą. Rodos mūsų skautai išlepinti. 
Išsyk nenorėjome sėsti prie iškasto stalo, 
nenorėjome kišti nosies į lauką per lietų, 
bet pamiršę turistišką dvasią, įsijungėm, 
dalyvavome ir dirbom, susidraugavome ir 
smagiai — skautiškai praleidome savaitę.

Įdomu buvo, kai savaitgalį atvažiavo 
lankytojai. Mes juokavome, kad savaitga
lį, kaip Amerikoj priprasta, pradės va
žiuoti į stovyklą tėveliai ir draugai. Nu
stebome kai staiga pro vartus... Algis Rat- 
nikas (šiuo metu kareivis Vokietijoje)... 
po kiek laiko Ginas Alantas (jis irgi ka
reiviauja)... besišypsantis Dangerutis Ve- 
lavičius, visa dėdės Šamo ambasada susi
rinko. Prie jų dar prisidėjo kareivis Sau
lius Kaunelis ir keliautojas po Europą Vy
tautas Baukys. Atvažiavo mūsų sveikinti 
ir aktyvūs Detroito skautų vadai Liuda 
ir Algis Rugieniai. Atvyko ne tik su svei
kinimais, bet priedo dar pristatė akademi
kus skautus, kad visiems stovyklautojams 
linksmą gegužinę pravestų. Ir kas galėjo 
tikėtis kad taip toli nuo namų, svetimoj 
vietoj sutiksi tiek pažįstamų.

Kelionė baigėsi. Bet namo grįžti nebu
vo lengva. Negavome lėktuvo — 28 valan
das prasėdėjome Luxemburge. Pagaliau 
laimingai susėdę sužinojome, kad dar nu- 
sileisime Islandijoje pakeisti alyvą, o Ka
nadoje pranešė, kad mūsų lėktuvas nusi
leis Niagara Falls. Ir taip nevisai garbin
gai, su autobusais, pasiekėme Torontą ir 
užbaigėme šią linksmą ir įspūdingą kelio
nę.
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Jaunystė ir laikas Rimantas Dichavičius

GULBĖ

Kai paskutinės drumzlės
Išsekusios jaunystės
Kaltina paraudusias akis,
Ir nemigas, ilgos troškulingos naktys 
Seka buitį, kaip numirėlių grandis
— Atslenka momentas, tas mįslingas, 
Ir begęstančios vilties apmaude 
Gyvsidabrio šviesom žaidžia
Mūsų celės sienom.

Nepasiklausė nieks manęs
— Ar noriu eiti šiuo keliu;
Neleistina nei pagalvoti
Apie taip logišką šarados užbaigą.
— Ir aš nenoriu.
Nenoriu gailesčio nei meilės
(Apgaulė glūdi ten).
Geidžiu tik žodžio,
Tikro ir nekalto
Ir laukiu gulbės balso...

MERGAITĖ

Mergaitė
Amžina
Žaidžia vasarą
Pasakų paunksmėj,
Kryžkelėj tikrovės...
Moters širdis
— Versmė gyvybės
Ir vilties.
Neišsakytų
Mylinčių jausmų
Skrynelė
Mergaitė
Amžina
Vainiką
Pina
Mintyse...

ALGIS LAPŠYS

57
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ŽEMAITIJOS VAIZDELIS Rimantas Dichavičius

58
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B. Railos "Versmes ir verpetus 
perskaičius

^>/4?--'^;.-, .r .,.-.v ;

Fil. Jonas Damauskas

Pereitais metais leidėjų Broniaus ir 
Antano Budginų vardu, Lietuvių Enciklo
pedijos leidykloje buvo išleista nauja Bro
nio Railos knyga “Versmės ir verpetai”, 
351 pusi. Autoriaus žodžiais, tai yra pir
moji “konservatyvioji” “Dialogo su lietu
viais” dalis, nors josios antrinėje antraš
tėje įrašyta: “Akimirksnių kronikos 3”. 
Tai rinkinys laikraštinių straipsnių, para
šytų 1946 - 1962 metų laikotarpy ir kiek 
sugrupuotų pagal temas.

Įvade rašoma apie inž. Antaną Budgi- 
ną, priešnacinės rezistencijos organizaci
jos, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos, 
veikėją, vokiečių 1944-45 m. kalintą įvai
riuose Vokietijos kalėjimuose, žuvusio 19- 
66 m., nelaimingo įvyko Kalifornijoje me
tu. Būdamas gyvas A. Budginas ragino B. 
Railą šią knygą išleisti, žadėdamas ją sa
vo lėšomis paremti. Tai įvykdė jo našlė 
Antanina Budginienė. Knygos pirmutinis 
tikslas: patiekti kiek medžiagos istorijai 
apie “Laisvės Kovotojų Sąjungą”, slaptai 
veikusią Lietuvoje, pirmosios rusų ir ypač 
vokiečių okupacijų metais, ir iš viso pa
skelbti žinių apie lietuvių rezistenciją 
prieš rusus ir vokiečius. 26-98 puslapiai ir 
apima tos veiklos trumpą apžvalgą, ku
rią, Br. Railos žodžiais, jis parengė pa
naudodamas tos rezistencijos veikėjo Ka
rolio Drungos pateiktą medžiagą. 99 - 138 
pp., taip pat kalbėdamas apie lietuvių re

zistenciją, o ypač apie josios užuomazgą, 
autorius tą knygos dalį paskyrė rezistenci
jos veikėjo Jono Deksnio vaidmeniui iš
kelti. Gi 139-351 pp. atspausdinti straips
niai įvairiomis, savo laiku, autoriaus ma
nymu, aktualiomis temomis, pastaruose 
rašiniuose nemaža gražbylystės, įmantrių 
išsireiškimų “žybčiojimų” ir asmeniškų 
digresijų, nukreiptų prieš paskirus asme
nis, dėl jų paskelbtų rašinių. Daugumoje 
tai aistringa polemika, kur neretai ma
žiau besirūpinama objektyvumu, o dau
giau efektingų posakių pateikimu. Tų po
leminių straipsnių tematika senesniems 
mūsų veikėjams, skaitytojams, gal ir ge
rai suprantama, bet jaunesniems, o ypač 
dabartinei mūsų studentijai, tų straipsnių 
problemos, o tuo labiau jų niuansai, jau 
yra ne tik praeities istorija, bet ir dau
gumoje visai neaktualūs klausimai, nekal
bant apie tas rašinių vietas, kur autorius 
tada spaudos skiltyse bandė, tarytum “ex 
cathedra”, skaitytojus mokyti “politinės iš
minties”.

Kalbėdamas apie rezistenciją Lietuvoje 
vokiečių nacių laikais, autorius vietomis 
ją pavaizduoja ne tokia, kokia ji tada bu
vo ištiesų, bet tokią kokią ji, autoriaus 
šiandieniniu manymu, tariamai yra buvu
si. Tame skyriuje, tačiau, būtina atžymė
ti pulk. K. Škirpos žodžius pasakytus, pir
mąją vokiečių - rusų karo dieną, 1941.VI.
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22 d. po pietų, palydint keliasdešimts lie
tuvių vyrų, kurie vyko su vokiečių ka
riuomene Lietuvon kaip vertėjai. K. Šk. 
tada pasakė (91 p.): “Neabejoju, jog jūs 
kiekvienas žinot ir suprantat, kad jūsų 
svarbiausias tikslas pasiekus Lietuvą, tai 
ne vertėjų pareigos. Svarbiausias tikslas 
— aiškinti ir veikti taip, kad patys lietu
viai kuo skubiausiai imtų į savo rankas 
valstybės atstatymą ir vadovavimą. Žino
kit, kad niekas svetimas mums nepadės 
atgauti laisvę. Nepadės anglai, nepadės ir 
vokiečiai. Šie pastarieji mums kliudys... 
Bet mes turim siekti savo laisvės, nežiū
rėdami jokių kliūčių. Taip daro kiekviena 
sąmoninga tauta. Tik taip išsikovojama 
laisvė ir sukuriama valstybių nepriklauso
mybė..” Praktiškai Lietuvos laikinosios 
vyriausybės susidarymas ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimas įvyko dar tiems vyrams Lie
tuvos valstybės žemės nepasiekus. Kal
bėdamas apie 1941 m. birželio sukilimą 
prieš rusus ir jų okupaciją Lietuvoje, au
torius pabrėžia, kad tai buvo visuotinis 
ir gaivališkas visų lietuvių laisvės troški
mo pareiškimas, gi vokiečių įvykdytas 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės pašali
nimas parodęs visiems, jog naciai į rytus 
veržėsi vien svetimų žemių ir turtų grobti.

Skyriuje “Kai dužo legenda”, pradžio
je Br. R. įveda Stasio Žymanto straipsnį, 
kurį toliau papildo savo rašiniais, esmėje, 
visą tą skyrių skirdamas jau minėto Jo
no Deksnio veiklai “iškelti ir nušviesti”. 
Br. Raila aiškiai mėgo J. Deksnį ir vien 
tik liaupsinimais anojo veiklą nušviesda
mas, nesiliauja priekaištauti VLIKui, kad 
jo vadovai, kaip kun. M. Krupavičius ir 
šiaip “frontininkai”, išeiviškos veiklos pra

džioje esą nepamatuotai puolė ir smerkė 
J. Deksnio pažiūras į rezistencinės veiklos 
kelius, o ypač jo atstovautus okupuotojo 
krašto sambūrius — VLIKą ir BDPS. Čia 
Br. R. primena, kad J. Deksnys buvo ne 
saloninis, bet profesionalas rezistentas, ku
ris: “... Buvo areštuotas... išėjo iš kalėji
mo... perėjo į pogrindį... pateko į nacių ka- 
cetą.. išėjo iš kaceto išvyko į Lietuvą.. 
grįžo iš Lietuvos į užsienį., dukart išvy
ko į Lenkiją ir vėl grįžo., su partizanų į- 
galiotiniu vėl išvyko Lietuvon... Beveik per 
ištisą 20 metų, tik su keliom trumpom 
laisvo gyvenimo pertraukom, Jonas Deks
nys vis buvo — arba areštuotas, arba ka- 
cete, arba slapstėsi pogrindyje!..” Tai bu
vo, sako jau tikra to žodžio prasme, le- 
gendarinė asmenybė. Vienok, pakartotinai 
galima pasakyti, jog visas tas skyrius, es
mėje, tėra pavėluotas Br. Railos bandy
mas “atsiskaityti” su 1945-48 metų mūsų 
išeivijos politiniais veikėjais, kurie, esą, 
tada nepritarė J. Deksnio planams ir užsi
mojimams, bet jie, kaip nors, pakenkė Lie
tuvos laisvinimo klausimui — Br. R. ne
pasako.

Nuosekliai gindamas J. Deksnį ir tada, 
kai okupuotoje Lietuvoje buvo paskelbtas 
anojo viešas pareiškimas, “smerkiantis” 
rezistenciją bei partizanus, Br. R. bando 
įrodyti, kad, esą, tas J. Deksnio “prisipa
žinimas” yra ne anojo, bet NKVD sure
daguotas. Tokius savo samprotavimus Br. 
R. remia jo, tariamu ar tikru, J. Deksnio 
galvojimo kelių geru pažinimu. Cituoda
mas (121 p.) iš to J. Deksnio “pareiški
mo” žodžius, kad, esą, “... buržuazinių na
cionalistų politinė veikla emigracijoje yra 
ne tik tuščia ir kvaila, bet tautos atžvil
giu žalinga ir pražūtinga...”, Br. R. kate-
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goriškai tvirtina, kad J. Deksnis taip ab
surdiškai nemokėjęs galvoti, — nes jo 
minties eiga visada buvusi logiška! Toliau 
Br. R., “polemizuodamas” su NKVD, au
toritetingai bando nusakyti, ką ir kaip 
ten, okupuotoje Lietuvoje, okupanto orga
nai, skelbdami tą J. Deksnio “pareiški
mą”, galvojo. Romane, apysakoje, kur vei
kėjų žodžiai ir veiksmai remiasi autoriaus 
vaizduote, — tai suprantama, bet šiuo at
veju tai yra tikrai absurdiška, nes nė Br. 
R., ar kas nors iš čia esančiųjų nežino J. 
Deksnio to laiko galvojimo kelių, o tuo la
biau NKVD agentų galvojimo. Užtat ir Br. 
R. minimas (126 p.) 1956.V.27 J. Deks
nio “slaptas laiškas”, čia gautas VII.7 d., 
gali būti priimtas tik su tokiu pat rezer
vu. Kokius gi Br. R. turi įrodymus, kad 
to laiško žodžiai pateikia tikrą J. Deksnio 
galvojimą, o ne vien tik tokį, kokį ten J. 
Deksnio vardu suredagavo priešai, atiduo
dami to laiško “patikimumu” mažus švie
talus, kad sau laimėti kokius tai “didelius 
švietalus”. Rusų saugumo organai yra la
biau klastingesnį kaip daug kas ir pas mus 
juos įsivaizduoja. Ir turinio ir gavimo ke
lio “patikimumą” sufabrikuoti kur kas 
lengviau yra, kaip mes norėtumėme tikėti.

Toliau šioje vietoje (134-38 p.), į savo 
rašinių tarpą Br. R. įveda Vinco Rastenio 
tuo pačiu klausimu rašinį, kuriame pas
tarasis, atrodo, visai teisingai pastebi, jog 
anas J. Deksnio “pareiškimas” daugiau bu
vo skirtas “vidaus rinkai”, ypač okupuo
tos Lietuvos jaunimui suklaidinti, o ne už
sienį “informuoti” ir kad Br. Railos bei 
kitų paskelbti rašiniai apie J. Deksnį, tik
rai nepadėjo ir negalėjo padėti okupantui.

Tolimesni, margo turinio straipsniai 
suskirstyti į tris skyrelius: 1) “Pasakos ir 

tikrovės debatai”, 2) “Mirties troškulio 
ir kovos įstatymo įtampa” ir 3) “Dviejų 
pradų verpetai”. Pirmame skyrelyje Br. R. 
bando polemizuoti su mūsų išeivijos jaunų
jų poetų, rašytojų mintimis, filosofija, — 
daugiau, vienok, sustodamas prie senų, 
“Istorinių” klausimų: “Trečiojo fronto” ir 
“Literatūros” bei josios redaktoriaus prof. 
Vinco Krėvės veiklos Lietuvos universite
te, taip nepriklausomybės laikais, taip ir 
pirmosios rusų okupacijos metu. Ta proga 
Br. R. (154 p.) savotiškai denunciuoja J. 
Šimkų, 1940 m. birželio mėnesį Paleckio 
paskirtąjį “Lietuvos Aido” vyr. redakto
riumi, kurio patarimu pasinaudodamas Br. 
R., jo paties žodžiais, išvengė greito dingi
mo NKVD rūsiuose ar Sibire. Čia pat jis 
melancholiškai apžymi, jog “gal tai būtų ir 
geriau, nes dabar nereikėtų dalyvauti... 
debatuose dėl... jaunosios kartos žurnalo 
‘liberališkų’ filosofavimų...”. Dar toliau, 
knygoje nemaža vietos skirta polemikai 
su “Metmenų” žurnalu, 1963 m. jo redak
torium V. Kavolių.

“Dviejų pradų verpetai” skyrelyje Br. 
R. vėl grįžta prie VLIKo. Nagrinėdamas 
P. Stravinsko aiškinimus, kas yra VLIKas 
ir kokia jo kompetencija, Br. R. toliau 
priekaištauja tam komitetui už tai, ką pa
starasis yra padaręs ir ko nepadaręs.

To skyrelio straipsny “Siegfried Im- 
merselbe” (be datos) Br. R. pabrėžia, kad 
mūsų dabartinėje išeivių veikloje: “... Rū
pestį mums turėtų kelti ne tik mūsų poli
tinių organizacijų narių ir vadovybės fizi
nis pasenimas (šiandieną, 1971 metais, 
dar labiau ryškesnis!), net ir ne jaunimo 
“pritraukimas” į vadovaujančius organus. 
Tikroji problema yra — visos mūsų po
litinės struktūros pasenimas, metodų ir 
“kovinio arsenalo” nusidėvėjimas, paga-
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liau ir ypač mūsų “laisvinimo sampratos’ filosofijos seklumas, nerealumas, protarpiais net akibrokštus klaidingumas...” (338 p.). Čia dar vertėtų pridurti tolimesnę to straipsnio mintį: “atrodo, kad žymesnių politinės minties ir idėjų perversmų mūsų vėliausioji emigracija nepergyveno... Daugumas pasiliko vieni maždaug tokie pat kaip 1926 metais, kiti — kaip 1940 metais, o visi kaip 1944 metais — ir sustojo apsikasę savo pilyse. Tai mums atrodo, jokie komentarai yra nereikalingi! Viename paskutiniųjų straipsnių, užvardintame “Jeigu litanija” (341 p.) Br. R. pateikia mūsų išeiviškų “varnų varnoms akies kirtimų” litaniją, kurios paskiri posmai, tikriausia, ir šiandieną pilnumoje yra aktualūs. Toji “litanija” autorių nuteikia labai pesimistiškai apie visą mūsų išeivijos organizacinį ir kultūrinį veikimą, kurio viršūnėn jis vis išstumia grynai politinę veiklą, nors sakosi matąs, kad pastarosios veiklos ligšioliniai keliai neišvengiamai vis labiau ir labiau nyksta. Vienok jis, čia pat ir vėl pagerbia ir politines partijas, kurios, sako, gal tik “vieno kito pasišventėlio pirmininko ar darbštaus sekretoriaus ant garbės iešmo “nešamos”, bet nešamos ir, esą, daugumai mūsų eilinės visuomenės jos tebėra ir liks (?!) tikrasis mūsų lietuviškas dvasinis pasaulis... tos grupės, kaip ir pavieniai kūrybingi individai, yra tikroji mūsų dvasinio, intelektualinio ir kultūrinio buvimo dalis. Tuo pirmiausia (?!) išlieka lietuviškumas ir jam ateitis grindžiama...”. Tuo Br. Railos teigimu, šiandiena, jau ne vien tik jaunimas netiki.Iš baigiamųjų (“Grįžtant iš žvejybos” — 345 p.) autoriaus žodžių matyti, kad jis pats netiki savo pamokslavimo tikslin

gumu, o tuo labiau pasisekimu. Jis aiškiai nesuprato (ryšy su tuomet vykusiu pasirengimu Jaunimo Kongresui) raginimų jaunimui kuo greičiau, mūsų išeivių veikloje, užimti “senių” vietas, drauge ir iki paskutiniųjų eilučių, neiškenčia nepabaksnojęs VLIKO.Nežiūrint į knygos temų įvairumą ir jo nuolat pabrėžiamą sielojimąsi išeivijos jaunimo didėjančiu nutautėjimu, knygoje nerandame jokių pastangų analizuoti šeimos vaidmenį ir uždavinius, siekiant tą nutautėjimo didėjimą kaip nors sustabdyti. Perskaičius knygą, galima būtų pasakyti, kad mūsų išeivijos naujos bangos samprotavimo vaizdui susidaryti, toje knygoje galima rasti įdomios medžiagos, tačiau jaunimui, studentijai tai nėra to samprotavimo “Reader Digest”, nes tą knygą skaitant reikia labai atydžiai sekti, kad josios jau neaktualūs “pelai” nenuslėptų to samprotavimo dar aktualių “grūdų”. Tematikos margumas, žodžių gausumu atskiestas, nepadeda sekti autoriaus užmojus, komentuojant net ir aktualius klausimus.Atrodo, jog čia taip pat būtų verta atsiminti seną žurnalistinio darbo dėsnį, kad laikraštiniai straipsniai neretai yra panašūs į “vienos dienos muselę” ir užtat, kai bandoma kokį straipsnį, kalbėjusį apie savo laiko kokią sensaciją, labai svarbią savo dienos temą, “atšildyti” knygos formoje, — tada veik visuomet grę- sia pavojus, jog niekas ta “sensacija” net nesusidomės. Tada, aišku, toks bandymas pasidaro vien neprasmingas popieriaus bei spaudos dažų eikvojimas. Tuo požiūriu kai kurie knygoje pateikti rašiniai tikrai galėjo likti ir neįtraukti į tą rinkinį.
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Baigiant galima pasakyti, kad jau visai naiviai skamba autoriaus reiškiama viltis (348 p.), jog “...Laiko ratam riedant, naujom lietuvių kartom užaugant... gal susikurs Lietuvių rezistencijos taryba. Iš šiapus ir net visai slaptai iš anapus...” 
1956 ir net visai slaptai iš anapus...” parodė, kad krašto laisvinimas iš svetimos okupacijos yra įmanomas vien iš paties krašto vidaus, vien okupuoto krašto pavergtųjų ryžtu ir kova, kurioje išeiviai dalyvauja vien tik krašto kovotojams su

tinkant, gi iki tokios galimybės išryškėjimo pavergtoji tauta, nežiūrint kur josios, didesnės ar mažesnės, atplaišos bebūtų, turi tik vieną tikslą: išlaikyti savo fizinį ir dvasinį potencialą. Tai liečia, lietuvių atveju, mus visus! Tuo tarpu, lietuvišką knygą paima į rankas, pavarto, nekalbant apie jos skaitymą, tik mažas, nuolat mažėjantis mūsų jaunimo nuošimtis, gi savo tarpe, ir organizacijose ir šeimoje, to jaunimo vis didesnis nuošimtis kalba jau ne lietuviškai. Ir šių faktų nematoma.'

Traukite pinigus iš kišenių. Kuo daugiau skaitysite knygų, tuo būsite gudresni. Filisteriai Rimantas 
Griškelis ir Gediminas Bielskus patarnauja broliams ‘vilkams” Kaziuko mugės metu.

Nuotr. G. Peniko
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SEIMOS BESIKEIČIANTI ROLE 
JAV

kand. Gaida Visockytė

Šeimos klausimą galima pagrindinai 
paliesti iš trijų pusių: 1) ar šeima yra 
“extended”, ar “nuclear”, 2) ryšis tarp 
šeimos ir vedybų, 3) įtampa tarp buvusio 
šeimos autoriteto ir dabartinio individu
alizmo.

Galima sakyti, kad iki XX šimtmečio 
pradžios šeimos būdavo “extended” arba 
“kinship” sudėties. Tai yra, jos apėmė vi
sas gimines — tetas, dėdes, senelius, pus
brolius, puseseres, ir, aišku, brolius, sesu
tes ir tėvus. Taip pat seniau žodžiai šei
ma ir vedybos buvo tariami vienu atsi
kvėpimu. Vyras ir moteris vedėsi su tiks
lu kurti šeimą (reiškia auginti vaikus). 
XIX-tam šimtmečiui įpusėjus jaunieji dar 
neturėjo pasirinkimo. Tuokdavosi tėvų 
spiriami dėl pinigų, tikybos, mokslo, pa
sirodymo, t. y. dėl praktiškų sumetimų. 
Yra net rašoma apie šitokį atsitikimą XX 
am.: Viena žmona klausia savo draugės— 
“Ar moralu mylėti savo vyrą?” Ta jai at
sako — “Aišku kad ne. Vedybos ne meilės, 
o darbo klausimas.”

Anuose šimtmečiuose tėvas buvo auto
ritetas. Patriarchinė sistema reiškėsi vi
sur. Tėvas buvo “garbinamas”, dažnai 
dėl to, kad jis valdė pinigus ir palikimus. 
Noras gauti tėvo palikimą labai stipriai 
veikdavo sūnus ir vėliau dukteris.

Šiandien, XX amžiuje šeima yra gero
kai pasikeitus nuo anų laikų. Pirmiausiai, 
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šeima yra sumažėjus, vadinama “nuclear”, 
o ne “extended” šeima, kaip seniau. Tai 
yra, ją sudaro tik abu tėvai ir jų vaikai. 
Antroj vietoj, šiandien vedybos nebūtinai 
veda į šeimos (vaikų) kūrimą. 1901 m., gi
mimo procentas buvo 30.1 procentų, o 
1969 m. šis skaičius drastiškai nusmuko 
iki 17.7 procentų (kas tūkstantis gyven
tojų). Skyrybų skaičiai labai pakilę: da
bartinis JAV vidurkis yra 40 proc., o kai- 
kuriose valstybėse, pvz. Kalifornijoj, net 
70 proc.

Amerikiečiai, nors ir dažnai skiriasi, daž
nai ir vedasi. Virš 70 proc. išsiskyrusių 
vėl vedasi. Nors daug kas vedasi, kiti nu
taria tik gyvent drauge, pvz. “communes” 
arba universitetuose. Savaime aišku, kad 
šitie jaunuoliai neturi jokio noro kurti šei
mas. Bet didžiausias skirtumas tarp anų ir 
šių dienų vedybų yra, kad XX am. vyras 
ir moteris vedasi iš meilės. Tai yra jų pa
sirinkimas ir nusprendimas.

Pagaliau, trečioje vietoje yra šeimos 
individo iškilimas ir tėvo autoriteto su
mažėjimas. Sklandumo dėliai galima šį 
autoriteto ir individualizmo klausimą pa
dalint į tris dalis. Pirmiausiai, moters ro
lė. Seniau žmona turėdavo likti namuose 
virti, valyti ir auginti vaikus. Šiandien jos 
padėtis šiek tiek pasikeitus. 2/5 JAV žmo
nų dirba ir dėl to jaučiasi mažiau pririš
tos prie namų ir daugiau savarankiškos.
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Taip pat JAV daug šeimų bazuojasi matri- 
archine sistema. Šita situacija egzistuoja 
daugumoje vargingose šeimose, pvz. tose, 
kurios pragyvena iš valdžios pašalpos 
(ADC ir Welfare). Šių šeimų vaikai už
augę be tėvo, remiasi motina. Ji yra jiems 
autoritetas. Šį lėtą autoriteto persikeiti
mą galima pastebėti šeimų portretuose. 
Ligi dvidešimtojo amžiaus pabaigos vi
si portretai buvo tapyti ar traukiami 
šitaip: tėvas atsisėdęs, motina užpakalyje 
jo, ranką nedrąsiai padėjus ant jo peties, 
ir visi vaikai sustoję aplink. Šiandien ma
tosi vienas pagrindinis pasikeitimas — 
motina sėdi kėdėje.

Antroji priežastis, kuri prisidėjo prie 
individualizmo iškilimo šeimoje, yra ame
rikiečių judėjimas ir nuolatinis krausty
masis. Prieš 50 metų visi kraustėsi iš 
ūkių į miestus, o dabar iš miestų į už
miesčius. Kompanijos dažnai kilnoja sa
vo darbininkus iš vieno miesto į kitą, šis 
kilnojimasis pavertė buvusią “extended” 
šeimą į “nuclear” šeimą. Seniau visi gimi
nės gyvendavo vienam name, toj pačioj 
gatvėj, ar bent rajone, vėliau bent tame 
pačiame mieste. Šiandien visi išdrapstyti po 
irisus kampus. Pagal visas statistikas a- 
amerikietis kraustosi dažniau kaip bet ku
ris kitos tautos gyventojas. Mūsų krausty
mosi vidurkis yra kartą per penkis metus.

Paskutinė priežastis, kuri veda į indi
vidualizmo pasireiškimą yra vaiko kultas 
ir susidomėjimas juo (“child - orienta
tion”). Vaikas yra centrinis asmuo šei
moje. Jam atiduodamas visas tėvų dėme
sys, pastangos ir pinigai. Taigi, jis yra ge
riau išmokytas ir išsilavinęs negu jo tė
vai. Po ilgų metų įvairiose mokyklose, vai
kas pasidaro nepriklausomas nuo tėvų ir 
filosofijų, bet vis dėl to dažnai nuo jų 

priklauso jo finansinis išsilaikymas.
Žvelgiant į šiuos anksčiau pristatytus 

punktus galima pramatyt ateities šeimos 
likimą. Bus 1) grįžimas į “extended”, bet 
ne, “kinship” šeimą, 2) patogumo arba 
laikinos, tik išbandymui, vedybos ir 3) 
individualizmo išlaikymas.

Seka priežastys šioms išvadoms. Pir
miausiai, “extended” šeima: šių dienų 
“nuclear” šeimai pasidarė per didelė našta. 
Iš jos yra reikalaujama, kad ji išpildytų 
narių visus emocinius ir socialinius reika
lavimus. Bet vaikams, ir taip pat suaugu
siems, reikia kitų žmonių. Šių dienų šei
mose yra per daug izoliacijos. Anot Mar
garet Mead, žinoma antropologė, “com
munes” ir “kibbutzes” nėra geriausia iš
eitis. Ji pataria “cluster group” įsteigimą. 
Pvz. universitetinė “cluster group” veik
tų šitaip: Viename kelių butų ar aukštų 
name gyventų grupė žmonių, kurie turi 
ką nors bendro su universitetiniu gyveni
mu. Tai yra, studentai, vedę ar ne, su šei
mom ar be, profesoriai vyresnio ar jaunes
nio amžiaus, dėstytojai, sekretorės ir vi
sokie pagelbininkai. Gyvendami vienam 
komplekse, jungiami vienu bendru ryšiu- 
mi, šie žmonės sukurtų pratęstą šeimą. 
Idealiai kalbant.

Antroj vietoj — patogumo vedybos ir 
eksperimentinės vedybos. Meilė ir jos karš
tumas ir romantiškumas nesimaišo su ve
dybomis. Romantiškumas yra praeinantis 
jausmas, bet anot mūsų visuomenės galvo
senos, vedybos turi būt visam gyvenimui. 
Taigi šios abi situacijos nesutampa. Prak
tiškai, bet neįmanoma išeitis būtų paskir
ti vyrus žmonom pagal valstybės nustaty
mus. Naciai, stalinistai ir fašistai tą ban
dė, bet nepavyko, nes tai yra žingsnis at
gal į praeitį, tai ko žmonės niekad nepri
imtų. Kita išeitis būtų laikinos vedybos.
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Kaip gera... kai veidą puošia šypsena, o krūtinę naujos spalvos. A. S. S. stovyklos suvažiavimo 
metu naujos ASD tikrosios narės. Pirmoje eilėje iš k. j d.: Julytė Sakalauskaitė ir Lydija Jadvir- 
šytė. Antroje eilėje iš k. į d.: Rima Skorupskaitė, Danutė Bruškytė, Loreta Grybauskaitė, Rūta Gied
raitytė, Ramutė Plioplytė ir Rasa šilėnaitė. Nuotr. G. Plačo

Dr. Mead jas siūlo padalint į dvi fazes. 
Pirmoji, trijų metų ilgumo, per kurį lai
ką vyras su žmona pasižada neturėt vai
kų. Jei po pirmos fazės jie nutartų gy
vent drauge toliau, tai su nauju leidimu 
ir dokumentais jie galėtų pradėti šeimą.

Trečioji išvada yra individo pasireiški
mas. Šeima egzistuoja atskiriems nariams, 
o ne atvirkščiai. Mūsų visa visuomenė mus 
veda į tą pusę. Ekonominės, politinės ir 
laisvalaikio funkcijos yra perimamos mo-
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kyklų, valdžios ir industrijos. Šeimos 
naudingumas labai ribotas: vaikų gimdy
mas, jų priežiūra ir meilė. Ateityje pir
mosios dvi sritys bus technikos ir valdžios 
aprūpinamos. Liks vien tik tėvų meilė. Ar 
tai gana pateisint šeimos išsilaikymą? Jei 
ne, tai ar šeima drastiškai pakeist, ar visai 
panaikint? Ką reikia daryti su nusilpusia 
XX amžiaus šeima?

9-15-71
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musų 
tautosaka

Šiais metais Mūsų Vytyje skaitytojams pristatysime ištraukų iš Lie

tuvių tautosakos lobių. Pasidžiaukime ir pasinaudokime keliolika rinkti

nių patarlių bei priežodžių.

Maža gyvatė, didelė gyvatė — vis tiek gyvatė.

Iš gražiausios pievos varlė šoka j balą.

Jaunas su jauna namie pasilikę poterių nekalba.

Jauni šoka — žemė dreba, seni šoka — dantys kleba.

Katė senyn — nagai aštryn.

Ir gudri višta į dilgynes įbrenda.

Nė vienas j savo ranką nekanda.

Neieškok kvailių su žiburiu: rasi ir patamsy.

Išėjo šunims uodegų mazgoti.

Drūta boba — nė su girnom nesumaltum.

Tokia drūta, kad baronką suvalgysi, kol aplink apeisi.

Graži kaip pupų velnias.

Nei priekio, nei užpakalio — kas gi ją mylės.

Per Velykas visi gieda “Aleliuja”, o žentas — “Kursai kentėjai”.

Ar taip asilui dėsi kepurę, ar kitaip — vis tiek ausys matyt..

Daug žino, maža išmano.

Pasičėdyk burną košei valgyti.

Lipa kaip atbula karvė į medį.

Alkanas per lauką pereisi, nuogas ne.

Nėr nė vieno vyro, kuris neturėtų vilko danties.

Daug ant žemės dulkių, bet ne kiekviena į akis įkrenta.

Gerai būtų gerti, kad nereikėtų pagirioti.

Jei nori būt geras tai mirk, jei blogas — ženykis.
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Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso belaukiant

Ku-ku! Rimantas Dichavičius
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Pasikalbėjimas su II PLJK Komite
to prezidiumo pirmininku Romu Sakadols- 
kiu.

Jaunimo kongreso darbai tau nesveti
mi. I-ojo PLJK paruošiamųjų darbų dide
lė dalis buvo tavo rankose. Kokios buvo 
tavo pareigos ir kokią įtaką I PLJK dar
bai tau padarė?

Pirmojo pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso metu vadovavau jo būstinei, įruoš
tai Jaunimo centre, Čikagoje. Būstinės pa
skirtis buvo atlikti įvairų technikinį kong
reso ruošos darbą. Todėl būstinės štabas 
talkininkavo kone visoms komisijoms, at
likdamas bendraraščių, biuletenių ir laiš
kų rašymą, spausdinimą ir išsiuntinė
jimą. Taipgi talkininkavo finansų telki
me, peticijų į Jungtines Tautas rinkime 
ir kitur. Darbas buvo įdomus ir įvairus. 
Būstinės darbuotojai turėjo progos arti
mai pažinti kongreso vargus, rūpesčius ir 
užmojus. Buvo jaučiama, jog dirbama 
svarbiam ir reikšmingam lietuviškos išei
vijos įvykiui. I PLJK mintimis bei patyri
mu ne vienas gyvename bei naudojamės 
šiandien.

Ar II PLJK bus statomas panašiuose 
rėmuose kaip pirmasis? Trumpai apibū
dink II PLJK ir jo Komiteto struktūrą.

Be abejonės, I PLJK patirtimi nau
dojamės II-jį kongresą ruošdami. O pirma
sis įrodė, kad įstengiame dirbti kartu, kad 
galime sėkmingai pasiskirstyti darbais. 
Panašiai darome ir antrąjame jaunimo 
kongrese. II PLJK komitetas sudarytas iš 

centrinių jaunimo organizacijų, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, Kanados bei Jun
gtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bend
ruomenių atstovų ir kooptuojamų asmenų 
specialiems uždaviniams atlikti. Kongreso 
paruošiamieji darbai yra skirstomi įvai
rioms komisijoms, kurios yra atsakingos 
už konkrečių uždavinių atlikimą. Šiuo me
tu jau veikia sekančios komisijos: 1. Pro
gramos, 2. informacijos, 3. parodų, 4. 
kongreso atidarymo, 5. vakarinių progra
mų, 6. leidinių, 7. jaunimo peticijos, 8. 
atstovų, 9. stovyklos komisijos. Finan
sų telkimu rūpinasi PLB-nės sudaryta ko
misija, kuriai vadovauja dr. Kazickas iš 
New Yorko. Yra artimai bendradarbiauja
ma su įvairių kraštų lietuvių bendruome
nėmis, ypatingai Kanados ir JAV Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdyba ir Pa
saulio LB Jaunimo sekcija. Taip, kaip 
ruošiant I PLJK taip ir dabar, įjungiame 
jaunas jėgas, kviesdami vyresniąsias kar
tas į bendrą darbą. Iš vyresniųjų semia
mės patirties, o iš jaunimo — jaunatviš
ko entuziazmo.

Kongreso atidarymas įvyks Čikagoje 
birželio 30 — liepos 4 dienomis. Liepos 4 - 
8 dienomis JAV arba Kanados universi
teto patalpose įvyks studijų dienos. Lie
pos 9 - 15 d. Kanadoje įvyks II PLJK sto
vykla. Liepos 16, Toronte II PLJK kongre
sas bus oficialiai uždarytas.

Atidarymo metu mėginsime pristatyti 
lietuvių visuomenei stipriausias jaunimo 
pajėgas. Bus iškelti opūs jaunimui klausi
mai. Jaunimo organizacijos turės progos 
saviems reikalams. Šiuo metu jau yra be
baigiama ruošti akademinė atidarymo pro-
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grama. Programos komisijos pirmininkas
— dr. Algis Norvilą. Vakarinės programos 
bus jaunatviškos kūrybos, jaunų talentų 
atestacija. Buvo nutarta neruošti banalių 
“Miss Lithuania” rinkimų, o daugiau kon
centruotis į mūsų jaunosios kartos moks
linius bei kultūrinius atsiekimus. Tuo pa
čiu metu Janimo Centre vyks konkursinės 
parodos, meninės varžybos, kuriose ti
kimės dalyvaus pačios geriausios jaunimo 
meninės jėgos iš viso pasaulio. Laimėju
siems bus skiriamos kuklios stipendijos; 
visiems dalyviams bus suteiktas savos vi
suomenės pripažinimas.

Studijų dienose dalyvaus 250 atstovų 
iš įvairių kraštų, su mandatais. Šie jauni
mo atstovai (dalykiškai) žvelgs į lietuvių 
jaunimo gyvenimą, problemas, ir darys 
sprendimus apie ateitį.

Stovyklos programa bus stovyklinė
— poilsis, sportas, vakariniai laužai. Rim
toje dalyje patieksime užsienio jaunimui 
veiklos programą, konkrečius veiklos me
todus. Bus pristatyta jaunimui lietuvių kul 
tūra: dainos, tautiniai šokiai, menas ir t. 
t.... Tikimės kad stovykloje dalyvaus 
apie 500 asmenų.

I PLJK-ui primetamas tęstinumo ne- 
išlaikymas. Teigiama, jog kongresas nepa
jėgė į lietuviškąjį gyvenimą įtraukti nau
jų veidų, neparuošė ateities gairių —tai 
buvo tik populiari, vienkartinė jaunimo 
manifestacija. Kokia tavo nuomonė? 
Kaip bus šis klausimas sprendžiamas II 
PLJK?

I PLJK-ui primetami įvairūs kaltini
mai. Vieni iš jų yra teisingi, kiti nepelny
ti ir klaidingi. Jaučiu, kad kai kurie žvilgs
niai I PLJK adresu nėra grindžiami kons
truktyvios kritikos principu. Kaltinimas, 
jog I PLJK neišlaikė tęstinumo yra iš 

dalies teisingas. Po kongreso buvo jaučia
mas labai normalus nuovargis pas tuos 
kurie jį organizavo. Gaila, kad neatsirado 
pakankamai tokių, kurie kongreso ugnį bū
tų nešę toliau.

Tačiau atmintina, jog čia minėtos kriti
kos autorių — dauguma gyvena Šiaurės 
Amerikoje. Kituose kontinentuose, Aust
ralijoje, Europoje, ir Pietų Amerikoje, I 
PLJK buvo ir yra vertinamas labai tei
giamai. Kongrese dalyvavusieji lietuvių 
bendruomenių atstovai iš kongreso parsi
vežė daug entuziazmo, gerų įspūdžių, in
formacijos. Ateinančiam kongresui jau 
pradedama ruoštis dabar.

Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse I PLJK taipgi padarė nemažai į- 
takos jaunimo gyvenime. Pats Kongreso 
ruošos darbas, jaunimą išjudino. Išjudi
no ir daug tokio jaunimo, kuris buvo atsi
ribojęs nuo lietuviško gyvenimo. Visa ei
lė naujų veidų įsijungė į visuomeninį gy
venimą. I PLJK nevienam praplėtė akira
tį: Lietuvių Bendruomenės sąvoką pasi
darė daug artimesnė.

Tačiau kiekvienas darbas neišvengia 
klaidų: kiekvienas darbas gali būti atlik
tas geriau, negu kad buvo padaryta. Kaip 
jau minėta, ruošiant, II PLJK, bus naudo
jamasi pirmojo kongreso patirtimi. Bus 
stengiamasi vengti jo klaidų, ir tinkamai 
panaudoti jo laimėjimus. Anksčiau minė
ti projektai reikšmingai prisidės prie kong
reso tęstinumo išlaikymo. Todėl ir kalba
ma apie menines varžybas, paskirų kraš
tų atstovų išrinkimą ir t. t. Reikia atmin
ti, jog I PLJK komiteto pagrindinis rū
pestis buvo suruošti kongresą, n PLJK 
komitetas, tikiuosi dės taipgi nemažai pa
stangų suruošti kaip galima tobulesnę 
pokongresinę programą.

R K.

26



Kas šauniausias laužavedys? Dideli ir maži sutinka, kad tai brolis Vladas Žukauskas.

JAUSMAI
Vėjas pučia, 
Vanduo teka, 
supasi žolės, 
supasi jūržolės. 
Laikas bėga. 
Sūpuosi aš srovėje, 
dainuodama 
artimas artimų dainas. 
Po audros pasaulis 
tik stipriau žaliuoja. 
Vėjas stiprus 
Aš augu.
Vanduo stiprus 
Laikas stiprus, 
žolė stipresnė.

A. SMILGA (AUSTĖ PEČIŪRAITĖ)
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Šios vasaros akademinės skautijos gyvenimas vaizduose. Nuotraukos G. Plačo
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JAUNIMAS IR ŠIŲ DIENŲ 
MORALĖ

Diskusinės mintys aktualiais klausiniais

Akademinės Skaučių draugovės 
kandidačių ir korporacijos VYTIS 
junjorų bendros sueigos metu Chi- 
cagoje be einamosios programos 
buvo diskutuojamos ir aktualios 
jaunimo gyvenimo problemos.

Dauguma diskusijose dalyvavusių jau
nuolių buvo pirmakursiai studentai (18 - 
19 metų). Dalyvių skaičius prašoko dvi
dešimtį. Kadangi pasisakymai buvo asme
niški, autorių vardų neminėsiu, tik disku
sijų dalyvius pažymėsime mergaite arba 
berniuku.

VADOVĖ. Nėra reikalo aiškinti, kad 
pasibaigė puritoniški, arba kitaip vadina
mieji “Karalienės Viktorijos” moralės lai
kai. Vieni šį įvykį sutinka nuliedami aša
rą ir laukdami naujos Sodomos ir Gomo- 
ros tragedijos, kiti tikina kad atviras 
žvilgsnis į seksą yra sveikas. Seksas — 
lytis, yra realybė, dalis gyvenimo, o ne 
už užuolaidų paslėptas mitas. Psichologai 
tvirtina kad nemaža dalis neorganiškų 
psichinių ligų kaip tik ir turi kilmę sek

sualinėse problemose. Bręstantis jaunuo
lis neturėtų būti varžomas visokių psicho
loginių varžtų. Nuėmus tą “tabu” nuo 
sekso, sumažės lyties svarba, gal tuo su
mažės ir psichologiniai negalavimai.

Tai tik vienas žvilgsnis į seksą. Būtų 
įdomu išgirsti jaunimo nuomonę apie jau
nimą ir moralę. Pirmiausia palieskime as
menišką jo moralę. Pvz., žurnalai dažnai 
rašo apie universitetuose paplitusią teoriją 
“try it before you buy it.” Jaunuoliai gal-
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voja, kad vestuvinis kontraktas yra ne
reikalingas. Jis yra tik varžtas. Kokia jū
sų nuomonė? Ar jūsų, o gal jūsų drau
gų tarpe tai praktikuojama?

MERGAITĖ. — Niekada. Amerikiečių 
tarpe turime tokių pažįstamų, bet pas lie
tuvius nesigirdi.

MERGAITĖ — Mes daugiausia gyve
name namie ir tokie daiktai niekad nebū
tų leidžiami.

MERGAITĖ — Jeigu nusičiaudai Ci
cero, tai po nepilno pusvalandžio apie tai 
jau žino Marquette parkas. Reikia būti 
moraliai vien jau dėl to, kad esi lietuvaitė.

VADOVĖ — O ką jūs galvojate as
meniškai? Pavyzdžiui, jūs berniukai, ko ti
kitės iš mergaitės?

BERNIUKAS — Mergaitė kurią aš ve
siuos turi būti “virgin”. Galiu paišdykau- 
ti su kitom, bet ne su ta, kurią vesiu.

VADOVĖ — Ar ir kiti jūs taip galvo
jate ?

BERNIUKAS — Mano nuomone ir vy
rai neturi naudoti dvigubo standarto, o 
save gerbti. Seksas turi būti kas nors ypa
tinga, o ne niekas. Niekad nevesčiau mer
gaitės, kuri ne “virgin”.

VADOVĖ — O jeigu ją mylėtum? Ir 
jei ji būtų tikrai geras žmogus, ar tas sek
sas tau jau tokia didelė nuodėmė ir už
nuodytų visą gyvenimą?

BERNIUKAS — Nemanau, kad mylė
čiau. Bet dar esu jaunas ir gal mano 
nuomonė pasikeis.

BERNIUKAS — Svarbu žmogaus ge
rumas. Būnant Vietname daug kareivių 
vedė visokių moterų vien dėl to, kad jiem 
reikėjo žmogaus, kuris juos užjaustų ir 
suprastų.

MERGAITĖ — Berniukai labai daug 
kalba. Ir neapsimoka blogą reputaciją gau-

Nauja Daktarė — Žibutė Zaparackaitė — vis ran
da laiko linksmai dalyvauti akademikų skautų 
užsiėmimuose. Nuotr. G. Peniko

ti. Jeigu žmogus tave myli, jis tau blogo 
nenorės, palauks.

BERNIUKAS — Nemažiau kalbam už 
moteris.

BERNIUKAS — Be to kalbi apie mer
gaites, kurių negerbi.

VADOVĖ — O kokia jūsų nuomonė a- 
pie vedybinį gyvenimą be vestuvinės su
tarties ?

MERGAITĖ — Žmogui reikia pasitikėji
mo drauge su meile. Ypač mergaitei, kuri 
gimdo kūdikius. Koks jai gyvenimas jeigu 
sulaukus kūdikio jos mylimas nutars, kad 
ji ne jam skirta ir kad kartu gyvendami 
jie padarė klaidą.
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MERGAITĖ —Meilė turi būti pastovi. 
Ir apsivedęs žmogus neturi vis rūpintis kas 
bus vėliau. Vedyboms vistiek yra ekonomi
niai pagrindai. Vedybinė sutartis duoda 
didesnį atsakomybės jausmą.

BERNIUKAS — Tai nepriimtina ir 
mūsų, lietuvių, tarpe. Be to iš ko gyve
nam? Mums visiems svarbu baigti mokyk
lą. Mus išlaiko tėvai. Toks dalykas juos tik
rai užgautų ir užpykdytų. Į namus juk 
tikrai neatsivesi gyventi savo mylimosios, 
o tėvai irgi tikrai neduos pinigų save ir 
ją išlaikyti kitur. Dirbti ir mokytis per- 
sunku.

BERNIUKAS — Mes esame katalikiš
kai užauginti ir kol kas tai nėra priimti
na

VADOVĖ — šiuo metu valdiškose mo
kyklose, gimnazijose yra specialūs “Sex 
Education” kursai. Ar jūs galvojate, kad 
jie naudingi? Ar ši pareiga turėtų būti 
atliekama tėvų?

MERGAITĖ — Jeigu tikėčiau tėvais, 
tai tikrai manyčiau, kad mane gandras 
atnešė. Mano tėvai man niekad nieko ne
sakė. Tur būt tikėjosi, kad aš viską patir
siu iš vyresniųjų vaikų.

MERGAITĖ — Seksualiniai klausimai 
niekad nebuvo minimi mūsų namuose. Tik 
jau labai kas reikia buvo pasakoma. Ma
no nuomone tai labai blogai. Bręsdamas 
sutinki daug problemų, kurių kitaip ga
lėtum lengvai išvengti. Kai seksą išmoks
ti taip sakant ant “gatvės kampo” jis toks 
ir atrodo purvinas, kampinis.

BERNIUKAS — Mokykla gera vieta 
“scientifically” išmokti apie lytinius klau
simus. Tada nėra to nesmagumo. Gal tė
vams ir sunku seksą išaiškinti vaikams. 
Klasėj tai natūraliau. Nuo mažų dienų vai
kui turi būti aiškinami lytiniai klausi
mai.

MERGAITĖ — Nesutinku. Mano nuo
mone, ypač jauniems nereikia per daug ži
noti. Per didelis žinojimas sugadina žmo- 
gu-

BERNIUKAS — Gal nereikia prakti
kuoti visko, bet žinoti tai reikia. Nieko blo
ga žinojime. Kaip anksčiau sakėme, seksas 
turi būti daugiau natūrali gyvenimo dalis. 
Žinojimas tik padės gyvenime.

VADOVĖ — Ką jūs galvojate apie da
bar gausius pornografinius filmus.

BERNIUKAS — Pamatei vieną, pa
matei visas.

MERGAITĖ — Kai kada grupė stu
dentų iš universiteto nueiname jų dėl juo
ko pažiūrėti, bet ir tada sunku per visą 
filmo rodymo laiką išsėdėti. Pasijuokiam, 
nasijuokiam, pradedam snausti ir tiek.

MERGAITĖ — Kitų daiktų nėra reika
lo matyti. Kad filmą būtų gera, neužtenka 
’"jogo kūno.

BERNIUKAS — Aišku jeigu filmą ge
ra, tai ji gali būti gyvenimiška ir “sex” pa
sidaro tik dalis filmo. Bet per dažnai tuš
čio turinio filmos naudoja nuogumą ir 
seksą tik kaip pigų patraukimą smalsių 
žmonių.

VADOVĖ — Ką galvojate apie vaidi
nimus kaip “Hair”?

BERNIUKAS — Nieko ypatinga.
MERGAITĖ — Gana įdomus. Iškelia 

šių dienų galvojimą, gyvenimą. Bet tas 
nuogumas ten tai vėl nei šilta, nei šalta. 
Pats vaidinimas stipresnis už nuogumą.

VADOVĖ — Ar kas skaitote pornogra
finę spaudą?

BERNIUKAS — Aš manau, kad dau
gumas berniukų ją yra matę. Vėl panaši 
situacija kaip su tom filmom. Įdomu vie
ną kartą, porą kartų, bet jeigu ją dau
giau kas skaito, tai jau serga.
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BERNIUKAS — Dauguma skaito 
“Playboy”, bet tai dar netikra pornogra
fija.

BERNIUKAS — Turėtų pornografiją 
leisti valdžia. Tada aš manau ją mažiau 
ir domėtųsi. Uždraudimas padaro ją pa
trauklesnę.

VADOVĖ — Ar homoseksualizmas jū
sų tarpe yra priimtinas?

MERGAITĖ — Homoseksualai neturė
tų būti laikomi kriminalistais ar pajuo
kos objektais. Juk tai ne jų kaltė, kad jie 
nenormalūs.

BERNIUKAS — Sutinku. Pajuoka ne
pagydo žmogaus. Supratimas tik padeda.

Kaip skaitytojams-oms atrodo —ar 
mūsų jaunimas eina kreivais ar tiesiais 
keliais ?

R. K.

4KYS AUTO
Vėjo padai pajėgia 
įtikinančiai, bet subtiliai 
sujaukti ežero paviršių.
Pusiau apsiniaukusią popietę 
galima padėti delną 
ant vėsios vandens nugaros 
ir jausti siaurų, 
lyg žvynuotų žuvų, 
susipynusių srovių 
besitęsiančią liniją.
Sutaršyta ir aštria žole 
apaugę kupstai, 
panarinę smakrus ežero 
drėgnai išblėsusiame pakrašty, 
stengiasi iškilti 
ir įsižiūrėti 
į šone užakusius kanalus.
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VYDŪNO FONDO PASKOLŲ
ŠIMTINĖ

Fil. Vytautas Mikūnas

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno 
šalpos fondas veikia jau 18 metų. Per tą 
laiką apie jį nedaug buvo rašoma, paskelb
ti gal trys ar keturi straipsniai ir beveik 
visi skautiškoje spaudoje. Tačiau jie pil
nai aptarė darbo plotį ir gylį. Prie jų bū
tų galima pridėti dar kelis skaičių papil
dymus, ir pratęsti gavusių paskolą są
rašą. Fondo paskolą gavusių eilė pasiekė 
99 skaičių ir netrukus buvo išmokėta pa
skola, kurios eilės Nr. yra 100. Išmokėtų 
paskolų suma gerokai prašoko 40.000.00 
dol.

Naudojimasis Fondo paskolomis pasta
ruoju laiku ne tik nesumažėjo, bet turi 
tendenciją kilti. Paskolų gavėjams stato
mos sunkesnės sąlygos ir jas gauna tik 
tikrai jų reikalingi. Jas pirmoje eilėje gau
na visuomenėje besireiškią studentai 
(mintis pasisavinta iš 1893 m. įsteigtos 
Žiburėlio draugijos), nežiūrint studentų 
religinio ar politinio nusistatymo. Tuo rei
kalu pareiškimo blankuose net išleistas 
klausimas apie priklausymą religinei bend
ruomenei. Klausimas apie priklausymą or
ganizacijoms paliktas tik orientacijos rei
kalui, kad būtų galima informuoti atitin
kamus fondus apie paskolos paskyrimą. Šie 
patvarkymai buvo stropiai vykdomi ir rei
kia džiaugtis, kad Vydūno Fondas ir aka
demikai skautai neužsidarė į savo organi
zacijos kiautą.

Per kelis metus girdėjome balsų, kad 
Fondo veikla nepateisinama dėl to, kad 
prašančiųjų paskolų greitai neatsirasią. 
Tačiau, taip nėra. Kol yra gyva ir lietuvy

bė, tol pašalpos reikalingų visada bus. Šiuo 
metu bedarbė yra dažnas reiškinys. Ligos 
ir mirtys šeimose buvo viena pagrindinių 
priežasčių Fondo pagalbos rankai ištiesti. 
Labai prasminga yra jaustis lietuviu ir 
pagalbos pirmiausia susilaukti iš savų šal
tinių. Visa tai teikia Vydūno Fondo stei
gėjams ir darbuotojams paskatą savo veik
lą tęsti tol, kol bus gyva lietuviškoji vi
suomenė.

Vydūno Fondo įsteigimą nulėmė bene 
stipriausioji aplinkybė, kad skautų mažai 
terėmė įvairios organizacijos, dažnai besi
rūpindamos tik savo organizacijų ar par
tijų nariais. Skautai turėjo pasirūpinti pa
tys savimi. Tačiau mes, pagal išgales rū
pinomės ir kitais, jeigu jie į mus krei
pėsi. Iki šiol Fondo paskolomis pasinaudo
jo 39 asmenys, kurie nepriklausė Akade
miniam Skautų Sąjūdžiui. Reiškia, iš 
40.000.00 dol. paskolų kitų organizacijų 
nariams buvo išmokėta apie 15.000.00 dol. 
Labai retas prašymas nebuvo patenkintas; 
buvo stengtasi besikreipiantiems padėti, nes 
beveik visi prašantieji buvo pagalbos rei
kalingi.

Fondo pagrindinis pajamų šaltinis bu
vo ir yra pajamos iš kalėdinių atvirukų. 
Šiuo atveju Vydūno Fondas skiriasi nuo 
kitų, kad pinigus pats savo jėgomis užsi
dirba, nedaug aukų tegaudamas. Siun
čiant korteles buvo laikomasi principo: 
nori jas pirk, nenori — grąžink atgal; ki
tais metais nesiųsime. Kalėdinių atviručių 
pagaminimas buvo atliekamas vien čika- 
giškių akad. skautų-čių jėgomis, išskyrus
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1968 metų, kai Clevelande ASD ir jos 
pirm. S. Gedgaudienė gražiai talkininkavo 
kiek pavargusiems čikagiškiams.

Didžiausia sunkenybė yra gauti dides
nei daugumai priimtinus atviručių pieši
nius. Bene 90 procentų pirkėjų reikalau
ja sentimentalių piešinių, paįvairintų lie
tuviška simbolika. Didelį pasipriešinimą 
sulaukia modemizman linkę piešiniai. Sun
ku rasti visiems priimtiną dailininką, ku
rio reikalaujamas honoraras būtų įmano
mas. Reikia pasidžiaugti iš A.S.S. šeimos 
išėjusių dailininkų rodomą dėmesį Fondo 
reikalams. Jau visa eilė dailininkų padarė 
piešinius be atlyginimo: fil. B. Bulotai
tė, fil. Z. Sodeikienė, A. Ancevičienė, A. 
Rūkštelė. Per septynioliką metų Fondui 
atvirutes piešė ir kiti plačiai žinomi dai
lininkai: A. Kurauskas, Vyt. K. Jonynas, 
J. Daugvila, J. Kelečius, K. Zapkus, A. 
Vaikšnoras, V. Stančikaitė, A. Petrikonis 
ir kt. Fondo valdyba vertintų kitų vieto
vių pastangas šiame darbe, kurių vaisiais 
visi naudojamės.

Kiek naujesnė Fondo sritis yra kny
gų leidimas. Iki šiol buvo išleista viena 
knyga R. Spalio “Gatvės berniuko nuo
tykiai”. Knygos išleidimas kainavo 
3,700.00 dol. Platinimas vyksta gan lėtai, 

pasigendama A.S.S. skyrių talkos. Iki šiol 
yra surinkta tik pusė išleistos sumos. Šis 
grynas skautiškas grožinės literatūros kū
rinys susilaukė tam tikros opozicijos iš 
kitų neskautiškų sluoksnių. Todėl yra mū
sų pirminė pareiga, kad knyga kuo pla
čiausiai pasklistų. Tebūna ji kiekvienos 
progos dovana mūsų artimiesiems ir drau
gams. Laikraščių bendradarbiai turėtų ras 
ti galimybę knygą pristatyti visuomenei ir 
ją populiarinti.

Šiuo metu jau baigtas atlikti Fondo per
organizavimas valdžios institucijoje kaip 
savistovios institucijos A.S.S. šeimininko 
rolę užtikrina statutas. Angliškas Fondo 
vardas kiek pakeistas, ir dabar vadinasi

VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc.
Užbaigdami pirmos šimtinės paskolų 

laikotarpį, stabtelkime ir apmąstykime 
nužengtą kelią ir ateities gaires. Esu tvir
tai įsitikinęs, kad ir ateityje be Vydūno 
Fondo neišsiversime. Jis bus tol reikalin
gas, kol padėti savam bus mūsų pirminė 
pareiga. Pagalbos reikalingas brolis - sesė 
teranda ją pirmiausia savoje šeimoje, or- 
ganizauijoje, bendruomenėje. Pasijuskime 
savos tautos nariai džiaugsme ir varge. 
Tai laidas nepasimesti platybėse.

■■

Clevelando akademikai skautai 
visada linksmi. Iš k. d.: Dalia 
Orentaitė, Giedrius Lazdinis, 
Milda Jokubaitytė, Šarūnas Laz
dinis, Marytė Gruzdaitė ir Ste
pas Matas.
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KOMPIUTERINĖS PRINCESĖS
BELAUKIANT

Laimė nusišypsojo visiems. Vieniems ji nusišypsojo žydinčioje jaunystėje, kitiems senus metus beskaičiuojant. Man ji nusišypsojo pačiame gyvenimo subrendime. Laukiau, daug metų laukiau. Ir negalvokite, kad tik sėdėjau namie, valgiau mamos virtinėlius, rūkiau pypkę ir tikėjausi, kad laimė ateis ir pasibels į uždaras duris. Nebuvau toks naivus. Žinojau, kad surasti laimę reikia veikti. Net ir pasakose princesė neatjojo pas princą ir nepaprašė būti pabučiuojama. Veikiau visur ir visaip. Važinėjau į visus studentų suvažiavimus, lėkiau į akademikų skautų stovyklas, o porą kartų, prisipažinsiu, net pas ateiti' ninkus buvau užsukęs, nes man draugas prisiekė, kad ten merginos “gali ratus apie mūsų skautes apmarširuoti”. šeštadienio bei sekmadienio vakarais gurkšnodavau

barai, bet manoji laimė pro duris kaip neįžygiavo taip ir neįžygiavo.

LAKSČIAU PO STUHHTljalų “Gintare” ir apžiūrinėdavau visus ten užeinančius zuikučius. Metams slenkant alaus bokalą perkėliau į “Playhose”, nusipirkau naujus akinius ir toliau kalbinau naujas mergytes. Keitėsi laikai — keitėsi

35



Bet kaip jau minėjau, gyvenimo su
brendime pasitaikė proga apsidžiaugti. Ir 
pasakykite ar ir Jūs nesidžiaugtumėt, jei
gu prie Jūsų kaip koks dievaitis nebūtų 
prisistatęs brolis Gintaras iš Bostono ir 
pažadėjęs visas problemas išrišti. “Užpil
dyk blanką — trauk doleriukus iš pinigi
nės ir geltonplaukė, tamsiaplaukė, o pa
gal specialų užsakymą net raudonplaukė 
lietuvaitė tupės tavo kišenėje!” Su tikru 
pasitikėjimu jis man užtikrino.

“Seniai praėjo metai, 
riterių šaunių,
Kai vyrai stojo mirti, 
dėl moterų žavių”.

Būk praktiškas. Dabar modernus am
žius. Progresyvi technika. Pasaulyje tiek 
daug žinių, tiek daug mokslo reikia su
semti, kad negali su visokiais romansais 

80

ir žydinčiom kvietkom terliotis. Tai gry
nas laiko gaišinimas. Savo pilnos asmeny
bės išsivystymo trukdymas. Be to, iš bet 
kokio taško žiūrint, tai nepraktiška ir ne
moksliška. Išsirenki dulcinėją — pažiūrė
ti — pusė velnio — bet jūsų susijungusios 
asmenybės kaip titnagas į akmenį lieps
nas skelia. Gal tavo mieliausia neolitua- 
nė, o tu tiek metų po akademikų stovyk- 
las važinėji. Gal ji kanadiškė, o tu vis į 
Los Angeles trauki. Tai nepateisinama 
klaida. Kiekviena gyvenimo valanda bran
gi. Vartok savo galvą ir laiką svarbiems 
uždaviniams atlikti; romansus gali ir ma
šinos sutvarkyti. Psichologiniai paveiktas 
sutikau. Užpildžiau blanką ir dabar sė
džiu namie, valgau mamos virtinėlius, 
rūkau pypkę, vėl alaus bokalą perkėliau į 
“gintaro” vyrišką kompaniją. Gurkšno
ju alų, bet nebesirūpinu kad tapsiu žvai
ras viena akimi bežiūrėdamas į duris, kol
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A. S. S. SAPNININKAS

Akademikui skautui sapnuoti...
Liūtą Grinių — Greitai sulauksi ilgą 

laišką.
Saulių Naujokaity — Tavo laiškų dė

žutė bus tuščia.
Stefą Gedgaudienę — Aktyviai daly

vausi “Women's Lib." judėjime.
Rimą Dirvonį — Tą patį vakarą su

tiksi dalyvauti trijuose posėdžiuose.
Pinigus — Sutiksi Danutę Korzonie- 

nę.
Abudu Korzonus drauge — Tavo na

muose įvyks akademikų skautų sueiga.
A. S. S. studijinį suvažiavimą — 

Praleisi laiką linksmoje moterų draugys
tėje.

Mūsų Vytį — Pas tave užeis retai 
lankantis svečias.

Vladą Žukauską — už dainavimą 
gausi stipendiją studijuoti lituanistiką Pe
dagoginiame institute.

Gintarą Plačą — Labai įsimylėsi il
gaplaukę blondinę.

ateis besišypsanti mano laimė — esu sau
gus — laukiu laiško, kuriame brolis Gin
taras man pristatys mano kompiuterio iš
rinktą princesę.

Brolis Anupras

Mindaugą Griauzdę — Tau atsitiks 
fizinė nelaimė.

A. S. D. ar Korp! Vytis apklausinėji
mą — Dalyvausi teisme ir būsi teisiamas 
už nepadarytą nusikaltimą.

Jurgį P. alias “Rocky" — Iš policijos 
gausi bilietą už per greitą važiavimą.

J. Damauską — Klausysies ilgą pa
skaitą.

Tėvą Kezį — Dvylika kartų matysi 
filmą “Dvylika".

Rimą Skorubskaitę — Tave įsimylės 
koks nors senbernis.

Naująjį senjorą fil. Tallat-Kelpšą — 
Tavo ilgai lauktas noras išsipildys.

Kaziuko mugės metu Julytė Sakalauskaitė ir Vik
toras štuopys bendrauja su nerūpestinguoju stu
dentu. Nuotr. G- Plačo
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SKAUTŲ STOVYKLA

Štai vėl stovykla, 
Laužas — daina. 
Sesės ir broliai, 
Skautų šeima.
Miškas mums ošia, 
Lenkia šakas,
Vėjelis taip švelniai glosto 
Sesių palaidas kasas.

Sesės ir broliai, 
Gamta ir laužas 
Taip džiugina mus.
Po daugel metų, 
Vis atsiminsim 
Mes šiuos laikus.
Čia suvažiavę, 
Susidraugavę, 
Amžiui draugystė bus.

Ir dainuojame.

Mūs nebaugina 
Lietūs ir vėjai, 
Audros — žaibai. 
Mes esam skautai, 
Sesės ir broliai, 
Gamtos vaikai. 
Taip susirinkę, 
Pažintis pinkim, 
Nes dabar mūs laikai.

Daugel prieš mus jau 
Stovyklavo,

Skambių dainų daug 
Išdainavo.
Vis dainos keičias
Laikam pritikt,
Tačiau dvasia nesikeičia: 
Skautas visad skautu liks.

Sesės ir broliai...

Stovykla baigsis
Kaip visados.
Negirdės miškas 
Jaunos dainos.
Bet kitą dieną
Kitam miške
Skambės per girias ir pievas 
Juokas, kalbos ir daina.

Sesės ir broliai...
Susitiksim vėl.

Mūs nebaugina
Lietūs ir vėjai, 
Audros — žaibai.
Mes esam skautai,
Sesės ir broliai, 
Gamtos vaikai.
Taip susirinkę,
Pažintis pinkim,
Nes dabar mūs laikai.

RAIMUNDAS 
(Melodija “Good morning Sunshine”)
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