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Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj,
O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė ”tuoj”, Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam,
Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir nerimtam.
Ir
Ir
Ir
Ir

tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų,
saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų.
visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos
trankės klausinėdamas, kurios ji bus spalvos.

Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera,
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, Gėlė baltai pražydo, ir baltą gėlę tą
Lingavo vėjas šaukdamas: "Balta, balta, balta!”

Henrikas Radauskas
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ANTRĄJĮ PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONGRESĄ
SUTINKANT
F ii. Ramunė Kviklytė
Šią vasarą visi keliai veda įČikagą. Birželio 30 dieną Conrad Hilton
viežbutyje, bus oficialiai atidarytas
antrasis Pasaulio lietuvių jaunimo
Kongresas. Jau treti metai kaip vyks
ta pasiruošimas šiai svarbiai jaunimo
šventei. Pirmaisiais
pasiruošimo
metais svaidėme idėjas, prisiminėm
kad pirmajame kongrese ”o gi buvo
taip, bet galėjo būti kitaip”. Antrai
siais ruošos metais planai pasidarė
daugiau konkretūs ir virto darbais.
Dabar kongreso centrinis komitetas
darbo įkarštyje, paskendęs didelėje
biurokratinėje sistemoje. Nejuokas
sukti kongresinį ratą ir žiūrėti, kad
tas ratas pasiektų visus lietuviškus
pasaulio kampus, visas lietuviškas
organizacijas.
Darbas tikrai milžiniškas. Biuro
kratinė kongreso dalis užima gal ir
per daug laiko. Labai svarbi ideolo
ginė kongreso dalis perleidžiama į
atstovų rankas. Pereitame jaunimo
kongrese ideologinėje dalyje buvo jun
tama spraga - tuštuma. Daugelis kon
greso dalyvių atvyko tik smagiai pra
leisti laiką. Ar tai bloga? Tikrai ne!
Bet iš tokio masinio jaunųjų jėgų su
važiavimo tikrai reikia daugiau tikė
tis. Pašokti, padainuoti, pabendrauti
smagu, bet kongreso metu uždegtoji
liepsna grįžus namo neturi tapti tik
4

išblėsusiu dūmu. Nors girdisi nepa
tenkintų balsų apie skirtumą tarp
kongreso atstovų ir dalyvių, kongreso
rengėjai jautė kad išrinkimas atstovų
padės kongresui atsiekti pozityvesnių
rezultatų, daugiau nuveikti, ir išplėsti
kongreso darbų tęstinumą.
Reikia tikėtis, kad išrinktieji II
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso
atstovai supras savo pareigų svarbą.
Reprezentuodami save jie reprezen
tuos visą laisvojo pasaulio lietuvių
jaunimą. Jų balsas bus labai svarbus
ir pavergtosios Lietuvos jaunuoliams.
Atstovavimas nėra vienkartinis įvy
kis. Nėra jis ir paprastas garbės
simbolis, ar pigus bilietas į kongre
są, studijų dienas, stovyklą. Jaunuo
lis sutikęs tapti atstovu tuo pačiu
pasako tą didįjį TAIP. Aš esu jau
nuolis, kuris savo mintis įneša į
užsienio lietuvių gyvenimą. Aš su
prantu savo bendraamžius jaunuolius
ir jų pajėgas lietuviškam darbui. Aš
esu susipažinęs sudabartinę Lietuvos
padėtimi ir savo krašto lietuvių gy
venimu. Aš dalyvausiu kongrese pa
siruošęs, išstudijavęs kongreso ideo
loginę programą ir atsivežęs pozytyvių planų ateičiai. Ateityje aš rimtai
prisidėsiu prie kongreso nutarimų
vykdymo.
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Kongresinėse
atstovų anketose
atstovai buvo užklausti "Ką galvoji
apie II Pasaulio lietuvių jaunimo Kon
gresą?"
Čia spausdiname eilę atsakymų.

Zita Rūta Bielskytė (Adelaide,
Australija):
- Aš didžiuojuosi, kad esu lietu
vaitė, ir pilnai pritariu Pasaulio lietuvuų jaunimo kongresui, nes tikiu
kad į kongresą suvažiavę iš įvairių
kraštų lietuviai jaunuoliai, sustiprės
dvasioje, įgaus naujų žinių, ir jas
panaudos lietuviškumui išlaikyti savo
gyvenamuose kraštuose.
Rasa Kubiliūtė (Australija):
- Mano nuomone tokie kongresai

yra labai svarous, ypač turint gal
voje lietuvybės išlaikymą. Tik per
pasaulinio masto suvažiavimus ga
lime suartėti, užmegsti glaudžius ry
šius, išspręsti problemas ir surasti
būdų išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą,
papročius kaip galima ilgiau. Kongre
sai turėtų sukelti iš naujo entuziazmo,
naujų idėjų tarp viso pasaulio lietu
vių jaunimo... Nelaukiu stebuklų iš
paties kongreso. Bet, man atrodo,
kad mes suvažiuojam pasidalinti sa
vo pasisekimais, mintimis, idėjomis,
ir aptarti mūsų rūpesčius. Už tat
per daug laiko negaiškim teoretiškiems dalykams; daugiau energijos
ir laiko skirkime tam, kas mums
bus praktiškiausia ir kas daugiausiai
padės išlaikyti lietuvybę visam pa
saulyje.

Melbourno Jaunimo Kongreso komitetas - sėdi iš k. į d. Liuda Baubinaitė, Dan
guolė Juškaitė, Henrikas Antanaitis, Dalia Saženytė, stovi iš k. į d., Algis Milvydas,
Rasa Vaitiekūnaitė, Paulius Jokūbaitis, trūksta Vyto Špoko.
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II P.L.J.K. Chicagos apygardos atstovai birželio 30 d. Jaunimo Centre tarėsi ar
tėjančiais kongreso reikalais. Nuotr. senj. G. Aukštuolis, Br. Nainys, t.n. Lydia
Jadviršytė. Toliau iš A.S.S. narių matosi senj. Valdemaras Sadauskas bei senj.
G. Plačas.
nuotr. Gulbinsko

Maria Filomena Barzdžius (Ar
gentina):
- Kongreso metu tikiuosi pama
tyti kaip jaunimas dirba lietuvybei
kituose kraštuose ir ką daugiau mes
galim Lietuvai padėti.
Ricardo Jaun Rudis (Argentina):
- Kongresas turėtų duoti daugiau
progų susipažinti su viso pasaulio
lietuvių jaunimu, jų siekiais, idea
lais ir kartu su visais dirbti. Dėti
pastangas kad tarp jaunimo būtų mei
lės, širdingumo ir vieningumo. Tiks
las: ką galiu išmokti kongreso metu'
ir kokias gautas žinias panaudoti mū-_
su kolonijos naudai.

Juan
tina):
6

Carlos

Blumber (Argen

- Iš esmės kongresai daug ką
duoda. Noriu šiame kongrese susi
pažinti su pasaulio lietuvių jaunimu
ir atvežti į Argentiną viską, ką tenai
sukaupsiu.

Alfredo Džiugi s (Argentina):
- Pamatyti kaip kituose kraštuose
dirba organizacijos, naujos mintys,
kaip JAV lietuviai dirba, sugrįžę dėti
naujas pastangas lietuvybės reika
lams.
Monica Irene Balčiūnas (Argen
tina):
- Argentinos lietuvių jaunimas no
ri susipažinti ir būti artimas kitų
šalių jaunimui kad visi kartu galė
tumėm sustiprinti savo jėgas.
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AR AMERIKOS VISUOMENĖ
YRA LINKUSI SMURTUI
IR NUSIKALTIMAMS?
T .N. Roma Misiulytė
Daugelis šiandieną diskutuoja vis di
dėjantį nusikaltimų augimą - .Amerikos
visuomenėje. Visus stebina kokį didelį
efektą smurtas turi mūsų žmonėms, o
ypatingai vaikams. Gyvenime visur susi
durdami su nusikaltimais, vis daugiau ir
daugiau prie jų priprantame ir jie mūsų
nebegąsdina. Yra keliamas klausimas: ar
Amerikos visuomenė gali būti laikoma
linkusi smurtui?
Šiandieną, visuomenėje atsiranda vis
daugiau ir daugiau prieštaravimų, žmog
žudysčių ir riaušių. Įvairios politinės so
cialinės grupės mėgina viena .kitą nu
stelbti. Rap Brown pastebėjo,kad smurtas
esąs lygiai taip amerikoniškas, kaip obuo
linis pyragas. Taip pat atrodo, kad yra
giminystė tarp didėjančio pardavimo šau
namųjų priemonių ir nusikaltimų skai
čiaus. Prieš keturis metus šautuvą būdavo
lengva įsigyti. Dabar nors ir sunkiau, bet
vistiek dar įmanoma. Statistika rodo, kad
nuo šio šimtmečio pradžios daugiau ame
rikiečių žuvo nuo kulkų krašto viduje,
kaip visuose Amerikos karuose.
Smurtas, atrodo, yra tapes lyg natūrali
Amerikos gyvenimo dalis. Viena nustebusi
kino žvaigždė pasisakė, kad jos šešerių
metų
dukrelė išgirdusi apie Roberto
Kennedy žuvimą, buvusi nusiminusi, bet
nebuvusi pritrenkta. Jinai pastebėjo, kad
vaikai palengva pripranta matyti smurtą.
Žvilgterėkime į televizijos programas
vaikams. Mažieji kasdieną žiūri, pvz.
Batmaną ir kitus herojus, lengvai žudan
čius blogą žmogų. Kartūnai įrodo, kad
žudymas nėra sunkus amatas - tik pasi-^

imk ginklą ir nušauk blogą vyrą. Mažam
vaikui tas blogas žmogus gali būti jo mo
tina, tėvas arba vyresnis brolis ar sesuo,
kuris jam neduoda lto, ko jis nori arba
tyčia erzina.
Tačiau ne vien tiktai televizijos pro
gramos skatina smurtą. Daniel Boorisin
sako, kad patekti į radijo, kino ir televi
zijos žinias lengvai galima atlikus kurį
nors smurto žygį. Beveik visuomet žinių
pranešėjai ir laikraščiai iškelia neramu
mus universitetuose, riaušes, žudynes.
Negalima tvirtinti,kad neramumai univer
sitetuose tai grynas išsigalvojimas,ar net
perdaug išpūstas dalykas. Tačiau per dide
lis garsinimas visa tai padaro per daug
priimtu dalyku. Kartais net sakome: "Taip
daryk, ir tu pagarsėsi"... Juokingi atrodo
ir "kovotojai" universitetuose. Jie skelį biasi esą taikos mylėtojai, kovoja už ramy
bę, bet savo "teisingumui" ir "ramybei"
atsiekti jie naudoja įvairias smurto prie
mones.
Studentai protestuoja prieš Vietnamo
karą. Šiuo karu, kaip ir kitais, yra patei
sintas mūsų visuomenės smurtas. Jaunas
vyras yra siunčiamas į kitą kraštą nužu
dyti žmones, kurie nieko blogo jam asme
niškai nėra padare. Jeigu jis savo darbą
gerai atliks, jis gaus pakėlimą ar daug
medalių, kurie garsins jo narsumą.
Riaušės, kurios įvyko Detroite, Wattse,
Los Angeles ir kitur, buvo pravestos tų
žmonių, kurie buvo prispausti. Amerikos
negrai susiduria su savo nepasisekimais
ir agresija. Per ištisas generacijas negras
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Vydūno Jaunimo Fondo iždininkas A. Miliūnas^ Margučio banketo metu įteikia
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nuotr. V. Noreikos

savo nepasisekimus, neapykantą laikė sa-'
vyje.
Bet paleidę naują šūkį ’’Black
Power”, jie pamatė, Jcad gali atkreipti
kitų dėmesį. Savo agresiją negrai atsuko
prieš kitus.
Negrų getuose yra didesnis nusikalti
mų skaičius. Šie žmonės stengiasi gerinti
savo būvį, kad galėtų išsikraustyti ir savo
’’pragaro”. Jie vagia pinigus, kad galėtų
užsimokėti už maistą, arba tiesiai vagia
maistą. Jie varžosi dėl pripažinimo, dėl
garbės ir 1.1. Jiį tarpe, dėl to, pasitaiko
daug žmogžudysčių. Jiems reikia geresnių
namų, drabužių ir maisto. Jie be atvangos
kovoja dėl savo geresnės egzistencijos.
Negrai nori turėti ne tik materialinių
gėrybių, bet stengiasi pasireikšti visam
pasaulyje, įrodyti, kad jie yra žmonės kaip
ir kiti žmonės, jeigu ne geresni.
Kalbėjau apie kai kurias smurto for
mas. Mano išmanymu, šis smurtas yra
nenormalaus gyvenimo išdava. Vaikai ne
būtų pripratę prie smurto, jeigu neuž
augtų su juo nuo mažens, jeigu smurtas
nebūtų jų televizijos ir radijo pasaulio
daiis. Žmonės nežūtų karuose, jeigu ne
būtų karų. Nebūtų riaušių dėl lygybės,
jeigu visi turėtų tas pačias galimybes gy
venti ir dirbti. Kodėl žmogus vienaip ar
kitaip elgiasi, visada tam yra priežasčių.
Nors Amerikoje yra tikrai daug smur
to ir nusikaltimų, visdėlto Amerikos žmo
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nių negalima laikyti smurtui linkusia vi
suomene. Jeigu atsakymas būtų pozityvus,
visuomenės rezultatas būtų daugiau dras
tiškas. Vargu ar Amerikoj būtų likę žmo
nių - jie viens kitą ligi šiol tikrai būtų
išsižudę. Mus valdytų ne teisingumo siekią
įstatymai, bet kriminalinis kodeksas.
Amerika yra ramybę mylintis kraštas,bet
ypatingos aplinkybės neleidžia žmonėms
ramiai gyventi, nes žmogus nėra tobulas.
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mis le
Kas tik dūmas, kuris tykiai
Amžinybėn plaukia?
Kas tik vienas Dievo žvilgsnis
Į tą minią gausią?

Karšta,
Gyva,
Alsuodama Ji seka mane...

(Gyvenimo diena.)

Čikaga, 1971
D. Gelažiūtė

ŽIEMOS NAKTIS

Klausau
Kaip krykštauja naktis.
Tą juodumą kutena
Žibantis žvaigždynas
Ir aidinti mintis.
Ir keliauju
Grigo Ratais
Virš sustingusių šakų.
Ten kur Jausmas viešpatauja,
Ir kur dvasios ledas kietas
Tampa ilgesiu karštu.
Staiga, tyku.
Tesigirdi
Sielos prakalba trumpa:
Tikiu.

Čikaga, 1971
D. Gelažiūtė
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nuotr. S. Vytauto Pinkaus.
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MINTYSE ATSISPINDI...
Kristalinis tvenkinys.
Matau drebančią drebulės šaką,
Nuvargintą žvyro taką,
Saulėgrąžos veidą
Šlakuota juodai.

Kristale
Matau ir Tave Ten kur skrieja šešėliai
ir gaudo pašėlę
Po nudžiugusias rasas
Saulės ištiestas kasas.
Kūrėjo rapsodija žalia
Aidi džiaugsmo kupina Virpa nendrės, gėlės.
(Tartum patsai Dievo džiaugsmas
Plauna baltą smėlį.)

O aš braidau Skaitau
Tavo deimanto lašus,
Gyvenime trapus!

Čikaga, 1970

D. Gelažiūtė
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GERO LIETUVIO SĄVOKOS
BEIEŠKANT
F ii. Liūtas Grinius
Diskusinė tema, skaityta 1971 Akade
minio skautų sąjūdžio Studijų savai-

Sąjūdžio garbės nario
Igno Končiaus žodžiais,

profesoriaus

’’Visur, visuomet buvo, yra ir, reik
manyt, bus visokių žmonių:^ gerų, blogų,
pakenčiamų, nepasireiškiančių, sakykim,
gyvų-bet-ne-gyvų.”

Prof. v.s. f ii. Ignas Končius, ASD ir
Korp! ’’VYTIS” garbės narys, pirmas
svetur atsikūrusio Akademinio skautų są
jūdžio pirmininkas, 1971.VIII.31 atšventė
85-ta sukaktį. Cituota iš ’’Mūsų Vyčio”
1955 Nr. 2.
Šia nuomone vadovaujantis nebus klai
dinga panagrinėti ir gero lietuvio privalu
mų klausimą.
Šis, iš pažiūros paprastas, klausimas
savyje slepia ne vieną, bet tris sąvokas:
Kas yra lietuvis, kas yra geras žmogus,
kas yra ne tik žmogus, bet ir geras lie
tuvis. Kaip besvarstysime, turime iš pra
džių susitarti ar klausimas liestinas siau
resnėje, ar pačioje plačiausioje prasmė
je. Ar liestina tik tautiška ar plati humanistiška-tautiška sąvoka? Visuomet,žino
ma, bus norinčių klausimą ar apriboti, ar
praplėsti. Geriausia bus į jį pažvelgti iš
visų pusių.
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I. GERAS LIETUVIS SIAUROJE
TAUTIŠKOJE PLOTMĖJE
Gero lietuvio apibrėžimo ieškojimas
tautiškoje plotmėje reikalauja sąvokos
apsprendimo, atsiribojant nuo pašaliniųhumanistiškų, morališkų, etiškų vertini
mų. Šiuo atveju,’’gerumą” turime, vertinti
tik pagal lietuvio teikiamą naudą kitiems
tautos nariams ir visai tautai apskritai.
Lietuvio ’’gerumas” tuomet turi būti ma
tuojamas pagal žmogaus nešamos dvasi
nės, medžiaginės, reklaminės ar kitokios
naudos dydį kitiems lietuviams, lietuviš
kumui, tautai ar jos interesams.
Patikrinkime vertinimą pavyzdžiu.
Prileiskime, kad lietuvis, tautos naudai
dirbdamas, apiplėšia ne lietuvį ir pa
grobtus pinigus paskiria lietuvių tautai
naudingam darbui vykdyti. Kol toks žmo
gus nenusikalto prieš kitą lietuvį, jis ne
gali būti blogas, nes ’’gerumą” sutarėme
sverti tik iš tautiško taško. Pinigų pasky
rimas lietuviams naudingam tikslui yra
geras dalykas, todėl toks žmogus turi
būti skaitomas "geru” lietuviu. Dar dau
giau, jei tokį ’’gerą” lietuvį kiti pagautų
ir baustų už padarytą nusikaltimą, mes
privalėtume jį laikyti tautos kankiniu, o
jo persekiotojus - lietuvių tautos prie
šais. Pažiūrėjus į gyvenimą nėra sunku
matyti, kad tokie įvykiai ir riboti verti-
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nimai neretai pasitaiko.
šią logiką galime patikrinti dar labiau
susiaurindami vertinimo plotmę, Tai leis
tina, nes ribodami "gerumą” tik nauda
lietuviams, mes jau leidome klausimą
sverti susiaurintoje plotmėje. Vietoje tau
tos pasirinkime dar mažesnę grupę. Prileiskime, kad "geras narys yra tik tas,
kuris savo veiksmais padeda savo grupei' ’.
Prileiskime, kad pirmame pavyzdyje nu
rodytas lietuvis vertina savo "gerumą"
tik siauresnės, bet lietuviškos grupės ri
bose: kas gera jo lietuviškai grupei, yra
gera, nežiūrint, ar tai kenkia kitiems lie
tuviams, ne jo grupės nariams, ar ne.
Atsieit, grupės įsitikinimu, kas gera tai
grupei, yra taip pat gera lietuvių tautai,
nes grupė yra lietuviška.
Kol mes priklausome tokiai išskirtinei
grupei ir kol tikime, kad atnešamos naudos
dydis grupei yra teisingas žmogaus verti
nimo mastas, ši logika yra dažnai priimti
na. Iš tiesų, tokia logika nėra svetima net
atsakingiems pareigūnams ir yra neretai
aptinkama mūsų gyvenime.
Geru pavyzdžiu yra JAV Krašto apsau
gos ministro (1953-1957) C. E. Wilsono,
išsireiškimas prez. Eisenhowerio kabi
nete: "What's good for General Motors
is good for United States" (kas gera
General Motors - didžiausiai JAV gamy
bos bendrovei - yra gera JAV). Arba,
lietuvių tarpe dažnai kartotas teigimas,
kad geras lietuvis gali būti tik geras ka
talikas, nes Katalikų Bažnyčia kovoja su
lietuvių priešu - komunizmu. Todėl, kas
gera Katalikų Bažnyčiai turi būti gera lie
tuvių tautai... Panašios logikos pavyzdžiai
dažnai sutinkami ir šiandien, ypač kai
stengiamasi grupės tikslams pajungti arba
eliminuoti kitaip galvojančius.
Griežtai kalbant, tokios pažiūros atsto
vauja kritikos neišlaikančią nuomonę, nes
vertinimo mastas remiasi nelygių tikslų
sutapatinimu ir platesnės grupės naudos
pajungimu specialinės grupės naudai. Pa
tikrinimui tereikia įsivaizduoti, kad esame
už minėtos išskirtinės grupės ribų, ar kad
dėl kokių nors priežasčii^staiga nustojome
būti jos nariu. Tuomet, is mūsų taško žiū
rint, fiziška, morališka, etiška ar kitokia
nuoskauda mums būtų nusikaltimas prieš
mus ir mes jo nepateisintume galima
nauda mums svetimos grupės tikslams.
Iš grupės narių taško žiūrint, nuoskauda

mums nebūtų nusikaltimas, jei veiksmas
yra naudingas mūsų nejungiančiai išskir
tinei grupei: nuoskaudą darąs šios grupės
narys todėl būtų visokeriopai "geras"
narys.
Nesunku iš pavyzdžių matyti,kad žmo
gaus "gerumas" negali būti vertinamas
vienašališkai. Jis negali būti ribojamas
išskirtinės bendruomenės nauda, bet pri
valo būti sveriamas kiekvieno žmonijos
nario interesų plotmėje. Atsieit, niekas
negali būti "geras žmogus", jeigu jo
veiksmai pažeidžia ar kenkia kitam žmo
gui. Lietuvis, nežiūrint kiek naudos darytų
savo tautai, nebus "geras lietuvis", jeigu
jis žeis kito žmogaus, net ne lietuvio tei
ses, saugumą, gerbūvį, jam kaip nors
kenks.
Klausimas, "kas yra geras lietuvis?"
negali būti sprendžiamas siauroje tautiš
koje plotmėje, nes, kaip matėme, vertini
mo apribojimas remiasi nevienodo ir ne
pastovaus mąsto taikymu.
II. APIBRĖŽIMAI

Iki šiol aiškinomės kokioje plotmėje
"gero lietuvio" sąvoka svarstytina. Pra
dėję nuo bandymo klausimą apspręsti siau
roje tautiškoje plotmėje, mes priėjome
prie pirmos išvados: žmogaus "gerumas"
ir lietuvio "gerumas" negali būti sveria
mas ribotos grupės mastu. Todėl, pir
moji išvada:
"GERAS LIETUVIS" privalo būti "ge
ras žmogus" plačiausioje humanistiško vertinimo plotmėje.

Sveriant "gerumą" žmonijos ir tautiš
kos bendruomenės ribose mums turi būti
taip pat svarbu, ką reiškia žodis "geras" ,
kaip mes suprantame tautybę ir koks yra
šių sąvokų tarpusavis sąlytis. Apibrėžimų
pagrindą šioms sąvokoms sudaro žmogaus
bendruomeniškumas, t.y. pripažinimas,
kad žmogus yra socialus grupės, tautos,
žmonijos narys, kuris siekdamas naudos
sau, stengiasi savo veiksmais nežeisti
bendruomenės ir kitų jos narių.

"GERO ŽMOGAUS" SĄVOKĄ

Jei "gerumas" yra "blogumo" prie-
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šingybė, tai nei blogo, nei gero niekam ne
darąs yra neutralus žmogus: nei geras, nei
blogas. Atsieit, ’'gerumas” ir "blogu
mas” yra- aktyvios sąvokos, reikalaujan
čios ne neutralumo, bet veiksmo. Žmonių
bendruomenės tarpe "geras žmogus' yra
tik tas, kuris ne tik niekuo nekenkia ki
tiems, bet tas, kuris kokiu nors būdu yra
naudingas kitam žmogui, žmonių grupei,
bendruomenei.
Priėmus šį apibrėžimą, darosi aišku,
kad "gerumas" gali būti sveriamas pagal
teigiamos naudos dydį bendruomenei. Kuo
naudingesnis žmogus yra kitiems, tuo jis
yra "geresnis". Kitaip sakant, bendruo
menei tarnaujantis, jos naudai dirbantis
žmogus yra "geresnis" už tą, kuris gyve
na ir dirba rūpindamasis tikdavo arba tik
savo šiemos (t.y. labai siauros grupės)
reikalais. Iš šio seka antroji išvada:
"GERAS ŽMOGUS" privalo būti ne tik
ne kenksmingas artimui,bet jis privalo
būti naudingas savo aplinkai - bendruo
menei.
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ŽMONIU BENDRUOMENĖS SĄVOKA
Žmonija yra neišvengiamai susiskirs
čiusi pagal gyvenama vietą ir aplinkos
diktuojamas sąlygas. Šis susiskirstymas
reiškiasi ekonominiais, kultūriniais ir re
liginiais skirtumais. Ekonomine prasme,
pagrindinis mažiausias žmonijos vienetas
yra šeima, didžiausias, gi, valstybė. Kul
tūrine prasme, mažiausiu vienetu laikyti
na taip pat šeima, nes kiekviena šeima
pasižymi savitais papročiais, tradicijo
mis ir pan. Didžiausias kultūrinis viene
tas žmonijoje yra tauta. Bendruomenė savo
visumoje gali būti apibūdinta tik jungiant
ekonominius ir kultūrinius bruožus drau
gėn. Valstybės, kurios nėra tautinės, ne
išvengiamai atstovauja mažesnių tautinių
(kartais ir religinių) bendruomenių jun
ginį.
Priimdami, kad kiekvienas žmogus yra
ribotas savo jėgose ir bendruomeniško
santykiavimo galimybėmis, mes turėsime
žmogaus bendruomenę skirstyti į arti
miausios aplinkos santykių ratelį (pvz.
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draugai, kaimynai, miestas), tautišką ar
religišką, politišką bendruomenę, tautą
ir valstybe, čia išvardinta seka.
Kadangi tauta yra ryškiausias žmonijos
kultūrinis-ekonominis padalinys, yra tei
singa ’’gero žmogaus” privalumus api
būdinti ’’gero tautos nario” reikalavimų
šviesoje.

TAUTYBĖS SĄVOKA
Tautybė yra įvairiai apibūdinama. Va
karų kultūros pasaulyje ji netgi dažnai bū
na sutapatinama su ištikimybe valstybei
arba pilietybe. Priimdami daugialypių tau
tybių valstybę (pvz. JAV, Šveicariją, Bel
giją, Kanadą, Sovietų Sąjunga), mes turime
tautybę skirti nuo pilietybes ieškodami
tautybės apibrėžimo ne ištikimybėje vals
tybei, ir ne ekonominėje, bet kultūrinėje
plotmėje. Reikiamą apibrėžimą galime
išvystyti nustatę kuriais būdais tautybė
gali būti įgyta.
Tautybė gali būti paveldėta iš tėvų,
pasisavinta iŠ aplinkos arba savanoriškai
priimta sąmoningai apsisprendus tapti ku

rios tautos nariu. Be abejo, tautinės kul
tūros sąvoka yra labai plati ir neįmanoma
ją tiksliai formuluoti. Prileiskime,tačiau,
kad yra įmanoma nors ir netobulai api
brėžti lietuvių tautą nusakančius kultūri
nius savitumus. Vadovaudamiesi išvar
dintais tautybės įgijimo būdais, mes skai
tysime lietuvių tautos nariais:
a) lietuvių vaikus, kurie yra lietuviai
pagal savo kilmę, nežiūrint ar jie yra su
sipažinę ir pasisavinę tautos kultūros
bruožus (jeigu, pvz. jie išaugo ne lietuvių
aplinkoje);
b) žmones, kurie nebūdami lietuvių tė
vų vaikai, išaugo lietuvių aplinkoje ir yra
susipažinę ir jaučia lietuviųkultūros bruo
žus, t.y. tuos, kurie paveldėjo tautybę ne
pagal kilmę, bet pagal aplinką sąmoningai
ar todėl, kad aplinkos buvo taip įtaigoti
(plg. kitataučių tėvų vaikus, išaugusius
lietuvių aplinkoje ir priėmusius to aplin
kos įtaką iki savo tautybės sutapatinimo
su aplinkos tautybe);
c) žmones, kurie tautybę priėmė laisvu
pasirinkimu, sąmoningai apsispręsdami
savo gyvenimą ir pastangas sutapatinti su
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lietuvių tautos tikslais. Pastarųjų tarpe
rasime tautiškai mišrių santuokų narius,
apsisprendusius dalyvauti ir santykiauti
lietuvių tarpe, lietuvių aplinkoje gyvenu
sius tautinių mažumų narius, svetimų
kraštų atstovus, kai kuriuos mokslinin
kus, kurie savo pastangų dėka pasisavino
lietuvių tautos kultūros bruožus ir savo
veiksmais identifikuoja save su lietuvių
tautos tikslais.
Taip pristatytas tautybės apibrėžimas
atrodo pakankamai platus visiems su lie
tuvių tauta susijusioms žmonėms sutalpin
ti ir drauge yra pakankamas asmeniškam
tautybės išpažinimo apsisprendimui vyk
dyti. Verta, tačiau pastebėti, kad tautybė
nėra itin griežta ir dogmatiška sąvoka jau
vien dėl to, kad mes nepajėgiame jos tiks
liai apibrėžti. Priimdami kitataučių įta
kas, mes taip pat priimame svetimos tau
tybės bruožus. Šiuo būdu, mes neišven
giamai turime prileisti dvilypės tautybės
galimybę ne tik kitos tautos nariams,ku
rie apsisprendė tapti lietuviais, bet ir
lietuvių tėvų vaikams, kurie išaugo kitos
tautos aplinkos įtakoje. Juk joks žmogus
negali automatiškai ištrinti savo anksty
vesnės tautybės savitumų ir joks žmogus
negali griežtai atsiriboti aplinkos įtakų.
Svetur išaugę, arba iš kitos tautos į mūsų
tautą atėję žmonės, todėl, neišvengiamai
jaučia dvilypės tautybės įtakas ir dažnai
dvilypės tautybės atsakomybę.
Lengva suprasti, kad asmuo, gimęs iš
lietuvių tėvų, įgyja teisę būti lietuviu.
Lietuvių tėvų vaikas, tačiau, lietuviu ne
tampa vien gimimo pasėkoje: šia teise
reikia pasinaudoti arba įsakmiai pabrė
žiant, arba gyvenimo veiksmais ją įgyjant,
t.y. sąmoningai tautiškumą išgyvenant. Sį
vyksmą
mes galime
vadinti trečioji
išvada:
lietuviškumas reikalauja aktyvių pa
stangų jam išgyventi, jam stiprinti,
tautos naudai dirbti. Tai yra stiprė
jančio laipsniavimo reikalavimas, ku
ris veda prie "gero" ir "geresnio"
lietuvio sąvokos apibūdinimo.

"GERO LIETUVIO" SĄVOKĄ
u
Lietuvių tautoje, kaip ir visose tautose,
yra narių, kurie tautiškumą priima pasy
viai, netgi dažnai nesuvokdami tautiškumo
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sąvokos, o dar mažiau dėdami pastangas
jį stiprinti, pergyventi. Ar tokie žmonės
yra lietuviai? Manau, kad jie yra. Ir štai
kodėl: imkime pavyzdžiu pereito šimtme
čio imigrantus Amerikoje. Daugelis jų
tautybės sąvoKos nesuprasdavo, o paklaus
ti atsakydavo esą arba katalikai, arba
"tuteišai" ar Rusijos caro globotiniai.
Tautybės sąvokos nepažinimas jiems ne
trukdė burtis prie kitų savo žemiečių,
palaikyti ryšius ir svetimame krašte, sve
timų žmonių aplinkoje, vienas kitam padė
ti. Vėliau, tautybės sąvokai išaiškėjus, jie
nedvejodami pradėjo save vadinti lietu
viais, kiti net aktyvūs tautos ar išeivių
dalies darbininkais tapdami.
Pavyzdys rodo, kad lietuvių tautos
eilėse galime rasti nesąmoningų (pasyvių)
narių, galime rasti sąmoningų asmeniš
koje plotmėje (bet neutralių bendruome
nės atžvilgiu) ir sąmoningų ir aktyvių
bendruomeniškų žmonių. Griežti sprendi
mai, kaip visuomet, yra pavojingi, tačiau
akademiškas rūšiavimas yra galimas.
Kas šiose trijose grupėse laikytinas
"geras lietuvis"? Priėmus pirmą - gero
žmogaus reikalavimą, priėmus antrą bendruomeniškumo reikalavima, ir pri
ėmus trečią - sąmoningo tautybes išpaži
nimo reikalavimą, nėra sunku juos pri
taikyti tautiškumo
sąvokoms praplėsti
(visuomet atmenant, kad žmoniškumas bendruomeniškumas
yra reikalaujamas
plačioje prasmėje). Lietuvio "gerumo"
laipsniavimas dabar savaime išsivysto se
kančiai:
I. Lietuvis, kuris nededa pastangų savo
tautiškumui išlaikyti, jį stiprinti savyje ir
savo šeimoje yra nesąmoningas tautos na
rys. Lietuviškumo prasme jo "gerumas"
yra neutralus. Jeigu, tačiau, toks žmogus
sąmoningai neigia tautiškumą jo atsisaky
damas arba kenkdamas tautos interesams,
jis nustoja buvęs "neutralus" ir vertinti
nas negatyviai.
II. Lietuvis, kuris tautiškumą suvokia
ir deda pastangas jį išlaikyti, stiprinti
savyje ir savo šeimoje, yra sąmoningas
tautos narys, tačiau jo "gerumas" riboja
si tik savanaudiškom pastangom sau ar
savo šeimai. Tautine prasme jis yra "ge
ras" , tačiau tautinės bendruomenės plot
mėje jis yra "neutralus", nes neteikia
naudos savo tautai.
III. Lietuvis, kuris ne tik sąmoningai
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suvokia ir pergyvena tautiškumą savyje
ir savo šeimoje, bet drauge stengiasi būti
naudingas tautiškos aplinkos, tautiškos
bendruomenės narys, yra aktyvus ir pagal
nešamą naudą bendruomenei ir tautai, jis
vadintinas ’’geras lietuvis”.

’’GERO ŽMOGAUS” IR ’’GERO
LIETUVIO” SANTYKIS

Žmonės, jų tarpusavio santykiai ir jų
gyvenimas yra per daug komplikuoti, kad
būtų galima viską griežtai surūšiuoti į
’’gerą” ir ’’blogą”. Gyvenimas visuomet
verčia priimtas tiesas derinti spėjamų
galimybių ribose. Mūsų elgesys todėl yra
visuomet nuspalvintas subjektyviais skai
čiavimais. Net ir priėmępasiūlytus "gero
žmogaus” ir’’gero lietuvio” vertinimus,
mes dažnai būsime priversti rinktis ar
būti ’’gerais žmonėmis”, arba ” ne tokiais
gerais žmonėmis” , bet "geresniais lietu
viais”. Atsieit, gali tekti sprąsti, kuris
reikalavimas pirmauja, kuria eile ’’geru
mas” svertinas: ar reikia pirmiau reika
lauti "gero žmogaus” sąlygos išpildymo,
tik paskiau taikyti "gero lietuvio” reika
lavimus, ar atvirkščiai? Gal gi, abi sąly
gos privalo būti taikomos lygiagrečiai ir
be nuolaidą?
Absoliučioje ir ne subjektyvioje verti
nimo plotmėje šis klausimas jau buvo at
sakytas: humanistiškas vertinimas pir
mauja, nes nuolaidos veda prie nepastovių
ir nevisapusiškai "gerųžmonių” sąvokos,
kuri ilgainiui gali tapti nepatenkinama,
netgi nepriimtina. Arba, anksčiau buvę
’’geri lietuviai” gali kitose sąlygose pasi
daryti labai nepageidaujami žmonės, nors
ir toliau likę lietuviais.
Priėmę žmogaus jėgų ribotumą, turime
priimti, kad jo santykiavimas su žmonių
bendruomene vyksta pirmiausiai santy
kiaujant ne visos žmonijos, bet mažesnės
grupės ribose. Vertindami "gerą žmogų”
pagal jo naudą kitiems, mes neužkirtome
kelio
’’gerumui”
reikšti siauresnės
bendruomenės
ribose. Todėl "geras
žmogus” gali būti tas, kuris yra geras
savo aplinkoje kitiems tol, kol jis jokiais
veiksmais nepažeidžia humaniškumo dės
nių ne tik savo grupės narių, bet visų
žmonių atžvilgiu. "Geras lietuvis”, gi,
privalo būti sąmoningai naudingas tau

tiškos bendruomenės narys. Iš to seka,
ketvirtoji išvada:
"GERO ŽMOGAUS” ir ’’GERO LIE
TUVIO” sąlygos gali būti išpildytos
lygiagrečiai tos pačios, taigi ir tau
tiškos, bendruomenės ribose.

III. TEORIJA PRAKTIKOJE ILIUSTRACIJOS

Surūšiavę, sulaipsniavę žmones pagal
jų humaniškumą, bendruomeniškumą, są
moningą tautiškumą, galime žvilgterėti į
lietuviško gyvenimo ryškesnius tipus.
Turbūt ryškiausias yra nuolatinis visuomeninkas, neabejotinas patriotas, visą
energiją skiriąs lietuvių organizuoto gy
venimo naudai. Stebėdami veikėjus, mes
vien dėl matomo patriotizmo statome
juos "gerų lietuvių” pavyzdžiais. Bet juk
ir tylus, mažesnio mąsto vietinės orga
nizacijos darbininkas atlieka visuomeniš
ką pareigą gal net ir daugiau naudos (tie
sioginiai su žmonėmis dirbdamas) savo
aplinkai atnešdamas. Galop, lietuvis, ne
vadovaująs jokiai grupei, bet dalyvaująs
ir padedąs savo aplinkoje, yra nemažiau
pozityvus, nors ir viešai nepastebimas,
bendruomenininkas.
"Gero lietuvio” pavyzdžio ieškodami
mes negalime ribotis vien išviršiniais
visuomeniškumo poreiškiais, nes šalia
bendruomeniškumo reikalautinas sąmo
ningas ir gyvas tautiškumas, šis vertini
mas labiausiai liečia asmenišką gyveni
mą ir neturi nieko bendro su šūkiais,
prakalbomis, viešais pareiškimais. O
kiek, gi, pasišventusių veikėjų, atidavę
viską, ką gali visuomeniškam darbui,pri
trūko dėmesio ir laiko savo vaikų lietu
viškam auklėjimui? Žinoma , niekas negali
aklai reikalauti šimtanuošimtinio lietuviš
kumo ir ne visiems lygiai pasiseka jį šei
moje įgyvendinti. Vertindami veikėjus,
vienok, turime suabejoti jų "gerumu” jei,
kitus vesdami, jie nepajėgė savo vaikų
užauginti lietuviais, arba kai vaikai vosne-vos lietuviškai kalba, apie santykiavi
mą tautiškoje bendruomenėje ir jų sąmo
ningumą net neužsimenant.
Trečias, ir svarbiausias, humaniškdmo reikalavimas yra subtilus, sunkiai pa
sveriamas ir visuomeniškoje praktikoje,
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tur būt, dažniausiai laužomas. Anksčiau
apibrėžta ’’gero žmogaus” sąvoka reika
lauja savo naudos siekiant, bent nekenkti
jokiam kitam žmogui. Kiek ši taisyklė
patriotizmo ar grupinės naudos vardu yra
atvirai ir- dar dažniau anonimiškai lau
žoma? Kiek kartų matome prakalbininkus,
pamokslininkus, redaktorius, korespon
dentus aštriai užpuolančius tuos, kurie ki
taip galvoja? Kiek kartų skaitėme laikraš
čius, kuriuose pavardes linksniuojamos
stengiantis diskredituoti žmones todėl, kad
jie drįsta būti kritiški mūsų gyvenimo ar
įsisenėjusių veiksnių metodams ir tiks
lams? Sekdami "gero žmogaus" apibrė
žimu, mes negalime "geru lietuviu" va
dinti tų, kurie kenkia kitiems lietuviams,
nežiūrint kiek kilniais ir patriotiškais
tikslais tokios pareiškos yra bandomos
pateisinti.
Taikydami teoriją gyvenime sutinka
miems žmonių pavyzdžiams, turėtume
būti pajėgūs isvystytus apibrėžimus pa
sverti emocijų dominuojamo klausimo
priešstatoje: ar galima lietuvį komunistą
siūlomų apibrėžimų ribose vadinti "geru
lietuviu"? Praplėtė klausimą turėsime to
lygiai klausti, ar lietuvis demokratas,
respublikonas (JAV), liberalas (Kanadoje),
konservatorius ar darbietis (Anglijoje),
t.y. ne lietuviškų politinių partijų nariai,
gali būti "geri lietuviai"?
Atsakymo reikia ieškoti taikant tuos
pačius'asmeniško vertinimo - humanišku
mo, sąmoningo tautiškumo ir bendruome
niškumo - reikalavimus. Todėl turime
klausti ar lietuvis komunistas gali būti
"geras žmogus" , tai yra, ne tik asmeniš
kai niekam nekenkiąs, bet kitiems gera
darąs? Šiuo būdu, vertiname žmogų pagal
jo pastangas ir poreiškius, vengdami pa
vojingų apibendrinimų, kylančių iš grupės
ar partijos nuspalvinimo. Sekantis klausi
mas yra lietuvio komunisto tautiškas są
moningumas, t.y. kiek jis yra lietuviškas
savyje, savo šeimoje? Taikė šį reikalavi
mą mt\sų aplinkos veikėjams asmeniškoje
plotmėje, turime lygiai taip pat jį taikyti
ir Lietuvoje gyvenantiems. Galop, turime
sverti bendruomeniškumą.
c Kiek lietuvio
komunisto visuomeniški poreiškiai yra
naudingi lietuvių tautai? Juk, jei lietuvis
komunistas stengiasi gera daryti lietu
viams, negalime jo nuvertinti vien dėl
politinės priklausomybės. Lygiai, jei pri

klausomybė ne lietuviškų tikslų grupei au
koja lietuvių interesus kitos tautos naudai,
tarptautiniams tikslams ar kitos valstybės
naudai, mes negalime žmogaus vadinti
"geru lietuviu".
Abstrakčiai ir nešališkai taikant "gero
lietuvio" mąstą lietuviui komunistui ar
kitos nelietuviškos grupės ar partijos na
riui išsivysto penktoji išvada:
priklausomybė ne lietuviškų tikslų gru
pei ar partijai neužkerta kelio žmogui
būti "geru lietuviu", nes vertiname
žmogų, o ne grupe, kuriai jis priklau
so.
IV. KITOS TEORIJOS

"Gero lietuvio" sąvokos ieškojimas
netiesioginiai palietė bent kelias šiais
laikais stipriai jaučiamas social-ekonominės politikos filosofijas. Nesunku at
spėti, kad siūlomos išvados remiasi hu
manistinio nacionalizmo tezėmis. Nacio
nalizmas pradėjo stipriai reikštis 17-18
amžiuje Europoje ir Amerikoje, prade
dant Anglijos puritonų revoliucija. Kaip
matome iš įvykių, kolonialinės Indijos,
Afrikos
tautų,
vėliausiai Bengalijos
(Bangladešo) nepriklausomybės paskelbi
mų, nacionalizmas tebėra stipriausias
žmonių santvarkos įtaigotojas.
Humanistinis liberališkas nacionaliz
mas yra daugiausiai anglosaksų kultūros
padarinys (anglų J. Milton’o ir J. Locke’s,
vokiečių J. G. Herder’io, amerikiečių T.
Jefferson'o ir T. Pain's), statąs dėmesio
centre žmogų, gyvenantį ir ieškantį ger
būvio savo tautinės kultūros aplinkoje.
Priešpriešiais šiai klasiškai demo
kratinei teorijai stovi kraštutinis nacio
nalizmas, vėlesniais laikais išvystytas
B. Mussolini'o Italijoje, A. Hitler'io Vo
kietijoje, F. Franco Ispanijoje. Kraštuti
niai nacionalistai vietoje humanizmo žmo
gui centre stato valstybe, vadovaudamiesi
teze, kad daugumos, t.y. valstybės, nauda
pateisina individo auką.
Humanistiniam nacionalizmui oponuoja
taip pat internacionalistai-kosmopolitai,
kurie teigia, kad žmonijos problemos gali
būti pašalintos tik "virštautiškais" spren
dimais, nes tautiškos valstybės, kovoda
mos už savo naudą, neišvengiamai veda
prie vienašališkų ir todėl kitiems žalingų
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nuotr. S. Vytauto Pinkaus.

sprendimų. Internacionalizmas nėra nau
jas. Jis stipriai reiškėsi mūsų eros pra
džioje, kuomet tautybės sąvoka nebuvo
ryški. Viduramžiuose internacionalizmas
buvo atstovaujamas Romos Katalikų^Baž
nyčios, o vėliausiais laikais jis reiškiasi
kaip ekonominė filosofija kapitalizmo,so
cializmo, komunizmo, bolševizmo siste
mose.
Yra įdomu palyginti šių tarptautinių
teorijų raidą praktikoje. Kapitalizmas,
anksčiau reiskąsis labiausiai valstybės
plotmėje (pvz. Anglijoje), šiandien virsta
tarptautiniu, kaip tai ryšku iš didelių
bendrovių pastangų pelno siekti kuriant
savo šakas ir gamyklas visame pasaulyje;
socializmas, gi, šiandieninėje-praktikoje,
yra beveik be išimties humanistinis-tautiškas; komunizmą seką kraštai vis labiau
priima nacionalistinį atspalvį. Taigi, iš
skyrus ekonominius kapitalistinių bendro
vių tikslus, visos kitos social-ekonominės
politinės filosofijos praktikoje rodo stiprų

polinkį į nacionalizmą.
Stebint vis stiprėjančias tautines pa
žiūras žmonijoje, atrodo tikslu reikalauti,
kad kiekvienas žmogus savo bendruome
niškas pareigas vykdytų siekdamas pir
miausiai savo tautiškos bendruomenės
gerovės.
V. UŽBAIGA

"Gero lietuvio" sąvoka mūsų aplinkoje
iki šiol nebuvo nagrinėjama. Keldamas
apibrėžimo reikalingumą, stengiausi pa
siūlyti bendras vertinimo normas. Su
glaustai jos gali būti išreikštos šitaip:
"Geras lietuvis" yra tas, kuris ne tik
nekenkia, bet yra naudingas kitiems
žmonėms, kuris sąmoningai išpažįsta
ir stiprina savo ir seimos tautiškumą,
kuris dirba savo tautiškos bendruome
nės ir savo tautos naudai.
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mūsų
tautosaka

I

Po šimtmečių vergijos,pasaulio mote
rys pagaliau trinktelėjo kulniuku į žemų
ir sušuko ’’Gana!’’ Ir štai gyvename laisvų,
t.y. išsilaisvinusių moterų, gadynėje! Ne
atsilieka išsilaisvinimo baruose ir lietu
vės moterys. Nors vyrai sakys, kad lie
tuvei moteriai nereikalingas šis išsilais
vinimas, mūsų tautosaka pilna pavyzdžių,
kokia sunki buvo lietuvės moters dalia.
Štai keletas jų:
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- Oi motus, motus, motuše mano,
Tai labai toli mane nudavei,
Tai labai toli mane nudavei.

Tai labai šaunias mošeles radau,
Tai labai rūsčią anytą gavau,
Tai labai rūsčią anytą gavau.

gadins ji mano kojų žingsnelius,
Sadins ji mano rankų darbelius,
Sadins ji mano rankų darbelius.
* ♦ ♦

Susikalbėjo jauna martelė,
Jauna martelė su mošytėle.

- Bepigu augti tau, mošytėle,
Pas motinėle meilažodėlę:
Išėjus laukan, lengvi darbeliai,
Parėjus namo, meilūs žodeliai.
O man, martelei, pas anytėlę,
Pas anytėlę graudžiažodėlę:

Laukan nuėjus, sunkūs darbeliai,
Namo parėjus, graudūs žodeliai.

* **
Močiute širdele, tai tau, tai tau,
Auginai dukrelę ne sau, ne sau:
Išleidai dukrelę į marteles,
Įdavei rūtelę į rankeles.
Tai verkia dukrelė martelėse,
Tai vysta rūtelė rankelėse,
- Neverk, dukrele, atlankysiu,
Nevyski, rūtele, palaistysiu.

Ko liūdi, mergužėle,
Ko liūdi?
Ko liūdi lelijėle,
Ko liūdi?
Tu užaugai pas močiutę,
Krovei kraitį su seselėmis,
Ko liūdi?

To liūdžiu, bernužėli,
To liūdžiu,
To liūdžiu, dobilėli,
To liūdžiu:
Keta mane turgavoti,
Vainikėlį pardavoti,
To liūdžiu.
To liūdžiu, bernužėli,
To liūdžiu,
To liūdžiu, dobilėli,
To liūdžiu:
Vež’ kraitelį per laukelį,
Mane jauną į vargelį,
To liūdžiu.

***
- Oi sese, sese, sesele jaunoji,
Ko tu nedainuoji rytą vakarėlį,
Ko tu nedainuoji rytą vakarėlį?
- O ką aš dainuosiu rytą vakarėlį,
Neleido močiutė už katro norėjau,
Neleido močiutė už katro norėjau.

Ji mane išleido už seno bernelio
Už seno bernelio, už didžio vargelio,
Už seno bernelio, už didžio vargelio.

***

Tai verkia dukrelė atlankoma,
Tai vysta rūtelė palaistoma.
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musų<šg>
pastogėje

SKAUTU KŪRYBOS DIENA
ČIKAGOJE
Nors nemažas skaičius A.S.S. narių
reiškiasi skautiškoje tuntų veikloje, Či
kagos akademikai skautai jaučia kad jie,
kaip vienetas, turi pareigą prisidėti prie
jaunųjų auklėjimo. Jau pernai metais,
ruošiant metinį veiklos kalendorių, buvo
nutarta pradėti porą tradicinių užsiėmimų
jauniesiems tuntų nariams; laužą ir kūry
bos dieną. 1971 metais pirmieji bandymai
praėjo pusiau laimingai. Šiais metais pasi
mokiną iš praėjusių metų klaidų, įdėjome
daugiau darbo, tikimės ir geresnių re
zultatų.
1972 m. vasario 6 d. apatinėje Jaunimo
Centro salėje įvyko antroji A.S.S. rengia
ma kūrybos diena. Joje turėjo teisų daly
vauti kiekvienas Čikagos skautas, prade
dant vilkiukais bei paukštytėmis ir bai
giant skautais vyčiais bei vyr. skautėmis.
Buvo skiriamos premijos meno, rankdar
bių, fotografijos, rašymo, ir dailiojo žo
džio srityse.
Laimėtojų buvo daug, nes kiekvienas
vilkiukas, dalyvavus ir nelaimėjus, jaus
tųsi lyg pralaimėjęs pasaulinį karą. Di
dysis vilkiukų vadas brolis Juozas Liubinskas, suprasdamas vilkiukų veržlumą
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į viršūnes, visiems pralaimėjusiems pa
ruošė dovanėles - pokelius su lietuviškais
pašto ženklais.
Skautavimas auklėja jaunimą, ugdo jau
nuolio kūną ir sielą. Čia labai svarbu iš
vystyti jaunuolio kūrybingumą. Jaunesnės
vadovės dažnai nusiskundžia: - ’’Žinau,
kad mano sueigos neįdomios bet...”, per
skilties sueigas nieko neveikiam, o tik
ruošiamės patyrimo laipsnių progra
moms. Skautavimas pavirsta neįdomiu
darbu, o ne mokymusi per žaidimą. Būtų
tikrai puiku, kad draugininkės ir skiltininkės išnaudotų ASS kūrybos dieną ir
pasiruošimą šiai dienai vykdytų ištisus
metus. Žiūrėkite, su kokiu dideliu pasise
kimu praeina mūsų Kaziuko mugės. Dalis
to pasisekimo yra bendras pasiruošimas
mugei, bendras darbas skautų ir tėvų ei
lėse. Mugė smagi visiems, tačiau vaikams
ji duoda mažai progos kūrybiškai pasiro
dyti. Perkami produktai paprastai nėra
vilkiukų bei paukštyčių lygio. Atsimenu,
kaip aš pati liūdėjau, kai vienoje iš pir
mųjų Kaziuko mugių mano aprengta lėlė
stovėjo ir niekas jos nepajudino.
Tikimės, kad šios ASS Čikagos sky
riaus pastangos tikrai bus naudingos ir
virs gerai išnaudota tradicija.
rk
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Sesė Diana Gelažiūtė (žiūr. p.p. 9, 11, 29) bučiuoja A.S.D. vėliavą. Iš k. į d. senj.
L. Raslavičius, t.n. Lydia Jadviršytė, t.n. Birutė Petrauskaitė, t.n. Loreta Gry
bauskaitė.
nuotr. Gintaro Plačo

Prisimenam... žemą dengė rūkas... o mes pasipuošėm A.S.D. spalvomis. Iš k. į d.
t.n. Dana Siliūnaitė, t.n. Aldona Kelmelytė, t.n. Roma Misiulytė, t.n. Gaida Visockytė,
t.n. Ramunė Butikaitė, t.n. Marytė Traškaitė.
nuotr. Gintaro Plačo
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Detroito akademikai skautai ir jų svečiai iš kitų vietovių džiaugiasi skautiškoj
nuotaikoj praėjusia iškyla.
nuotr. Vaičiūno

DETROITO AKADEMIKU
SKAUTŲ-ČIU IŠKYLA
Kovo mėn. 4-5 dienomis Dainavoje,
Manchester, Mich. įvyko Detroito A.S.S.
skyriaus žiemos iškyla. Į Dainavą šešta
dienio pavakarį suvažiavo nemažas būre
lis filisterių su šeimomis ir didelis būrys
studentų. Atvyko ir A.S.D. pirm. S. Ged
gaudiene iš Cleveland©, keletas svečių.
Laukėme daug daugiau ir iš Čikagos,
Cleveland©, tačiau mūsų'svečius, tur būt,
užpustė žiemos pūgos.
Šeštadienį vyko paskiros A.S.D. ir
Korp! Vytis sueigos. Kandidatė ir junjorai
skaitė savo temas ir buvo apklausinėti, o
pirmą kartą dalyvaujantieji A.S.S. sueigo
se buvo supažindinti su pačia organizacija
ir nariais.
Vakare prie ugniavietėje sukurto lau
želio vyko tikrai gyva ir linksma laužo
programa, kurią pravedė D. Orentaitė ir
I. Sventickaitė. Vėliau, nors šiaurys pūtė
ir buvo labai, labai šalta, vistiek pasiry
žom© pravesti pakėlimus lauke prie lau
žo, kurį jau dieną brolis J. Šenbergas
buvo sukrovęs vėjo neužpučiamame kam
pelyje. Į t.n. buvo pakelta Vida Bliūdžiūtė,
o į senjorus: Antanas Paškus, Robertas
Selenis, Edmundas Sventickas ir Juozas
Vaičiūnas. Su įdomiomis tradicijomis pa
kėlimus pravedė Jūratė Pečiūrienė ir
Algis Rugienius. Graži žiemos naktis ir
jauni pasiryžę veidai dalyvaujantiems pa
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liko neišdildomą įspūdį, o paskiau džiaugs
mo buvo tiek, kad polkas dar ilgai šoko
me, palydimi brolių Antano Paškaus ir
Andriaus Čerškaus akordeonų.
Sekmadienį įvyko A.S.S. sueiga ir sim
poziumas, kurį pravedė A. Astašaitis,
tema ar skautų ideologija tinka šių laikų
gyvenimui? Po, kad ir nelabai drąsių
diskusijų paaiškėjo, kad vis dėlto nors
ir pradžioje šio šimtmečio kurta Baden
Powellio jaunimui filosofija priimtina ir
šių laikų jaunimui, tik gal jau nevisai taip
pat interpretuojami paskiri formos ir
ideologijos aspektai. Iškylos metu kandi
datėmis į A.S.D. įstojo: Aida Arlauskaitė,
Violeta Abariūtė, Birutė Kvietytė, Silvija
Leonavičiūtė ir Irena Sventickaitė. Kandi
datais į Korp! Vytįpriimti: Andrius Čerš
kus, Algis Gavėnas, Gediminas Geldys,
Kastytis Karvelis, Marius Rauckis, Algir
das Skrebutėnas ir Nemunis Žiedas. Kartu
iškyloje dalyvavo ir neseniai įsisteigusi
Windsoro A.S.D., kurioje yra net šešios
kandidatės. Linksma buvo bendrauti su to
kiomis entuziastingomis sesėmis; bandy
sime ir toliau šį malonų ryšį palaikyti.
Ir, kaip viena sesė prašyme į A.S.D.
parašė: ’’protas yra kaip kempinė ir rei
kia ne su vandeniu, bet su naujomis idėjo
mis jį papildyti”, tai tikimės, kad mūsų
energija nepasibaigs su iškyla ir visi įsi
trauksime į idėjinį darbą.
L.R.
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NUOTAIKINGAS KŪRYBOS
VAKARAS

Š.m. sausio 21-22 dienomis Čikagoje
Akademinis Skautų Sąjūdis lietuvių visuo
menei surengė aktorių Jono Kelečiaus ir
Leono Barausko dviejų spektaklių dra
mos vakarą. Aktoriai pristatė Justino
Marcinkevičiaus neseniai Lietuvoje su
kurtos dramos ’’MINDAUGAS” ištraukas
ir Antano Vaičiulaičio pasakos ’’UODAS”
improvizaciją. Abudu aktoriai meistriš
kai atliko savo roles. ’’MINDAUGO” iš
traukų pastatyme jiems talkininkavo akt.
Laima Rastenytė ir komp. Darius La
pinskas.

TŪKSTANTIS DOLERIU DAILININKU
KONKURSUI SIMO KUDIRKOS
TRAGEDIJAI ATVAIZDUOTI

1. Gydytojų Korporacija ’’Fraternitas
Lithuanica” skiria 1000 dolerių premiją
dailininkų konkursui Simo Kudirkos tra
gedijai atvaizduoti meno kūriniais, ku
riuose būtų išreikšta Simo nelaimingas
šuolis į laisvų, jo grąžinimas tėvynėn,
kalėjimas, teismas, jo ir jo šeimos to
limesnis likimas bei atmetimas bet ku
rios pagalbos iš laisvojo pasaulio.
Menininkams paliekama pilna laisvė
pasirinkti vieną ar kitą epizodą iš minė
tos tragedijos.
2. Konkurse gali dalyvauti dailininkai
iš viso pasaulio ir jie gali pristatyti ke
lis savo kūrinius. Kūrybai jie gali naudoti
tapybą, mozaiką, skulptūrą, grafiką bei
kitas meno išraiškos formas. Meno kūri
nių dydis nėra apribotas.
3. Meno kūriniai kartu su slapyvardžiu
vokuose pristatytini į Jaunimo Centrą,

Šis neeilinis dramos vakaras sutraukė
didelį būrį publikos, kurie, anot ’’Draugo”
kritiko, buvo ”kils-elėti aukščiau nuo beįsigalinčio mūsuose vidutiniškumo”.
Akademinis Skautų Sąjūdis yra giliai
dėkingas nuoširdžiam Sąjūdžio draugui
Jonui Kelečiui, Leonui Barauskui, Laimai
Rastenytei ir Dariui Lapinskui, kurie pa
dovanojo Čikagos visuomenei tokius pui
kius du vakarus, iš rengėjų neimdami bet
kurio nors atlyginimo.
Dramos vakarai buvo rengti su tikslu
sukelti lėšų ’’Mūsų Vyčio” žurnalo lei
dimui paremti. Rengimo darbams vadova
vo FSS Centro Valdybos pirm, f ii. Ri
mantas Dirvonis.
djk

5620 S. Claremont Ave., Chicago, x Ill.
60636, ne vėliau kaip š.m. lapkričio m.
18 d., numatomai parodai Jaunimo Metų
užbaigimo proga.
4. Sudarytoji menininkų jury komisija
parodoj įvertins kūrinius ir, esant reika
lui, tūkstantine premiją galės padalinti
dviem ar net trim premijom. Nesant
premijuotinų kūrinių, jury komisija kon
kursą galės pratęsti bei atidėti vėles
niam laikui.
5. Vokai su slapyvardžiais atidaromi
jury komisijos tik po kūrinių premijavi
mo. Dailininkai savo kūrinius galės atsi
imti, parduoti ar dovanoti tik parodai bei
parodoms užsidarius.
6. Gyd. Korp! ’’Fraternitas Lithuani
ca” pasilieka sau pirmenybe premijuotus
kūrinius įsigyti ar juos dovanoti lietuvių
meno galerijoms bei įstaigoms.

Gydytojų Korporacijos
’’Fraternitas Lithuanica”
Centrinė Valdyba
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Kent State - Ohio universiteto prof. J. Codzow priima auką iš fil. G. Matienės ir
studentų skyriaus nario skauto vyčio V. Zagarskio, Kent universiteto lietuviškai
bibliotekai paremti.
nuotr. V. Bacevičiaus

Kaziuko mugėje s. V. Bacevičiaus spaudos kioską aplankė vyriausi vadai. Iš k. į d.
s. V. Bacevičius, v.s. A. šenbergas, v.s. L. Milukienė, v.s. A. Senbergienė ir v.s.
P. Molis. Clevelandas - kovas - 1972.
nuotr. V. Bacevičiaus
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TRUMPA ELEKTRONINIO
MIKROSKOPO IR JO
NAUDOJIMO APŽVALGA
F ii. Irena Kairytė
Mokslinėje pažangoje daug reikšmės
turėjo ir turi nauji techniniai atradimai.
Maždaug prieš 300 m. pradėti naudoti op
tiniai instrumentai: teleskopas ir mikros
kopas. Pirmasis jų davė galimybės toli
prasiveržti už matomų žvaigždynų į be
ribes erdves, o antrasis atskleidė daug
paslapčių negyvoje ir gyvoje gamtoje.
Šviesos mikroskopas yra pasiekęs savo
pajėgumo ribą, kurią nustato šviesos ban
gos ilgis ir techniniai galimumai. Šiuo me
tu didžiausias padidinimas yra apie 100
kartų. Naudojant violetinę šviesą, dar
didesnis.
XIX a. viduryje pradėti ir vėliau tęsti
fizikes mokslų atradimai elektrono ir mag
netinių laukų sampratoj, praplėtė galimy
bes naujiems optiniams instrumentams..
Tų atradimų pasėkoje 1932 m. Ruska ii
Knoll sukonstruktavo pirmąjį elektronų
mikroskopą. Elektronų mikroskopui pa
grindą sudaro šviesos šaltiniui panaudoja
mas elektronų spindulys (pluoštas). Elek
tronų bangos ilgis yra toks mažas, kad
duoda galimybės gauti labai didelį detalių
ryškumą (resoliuciją) ir drauge
labai
aukštą padidinimą. Elektronų mikroskopo
konstrukcijai analogiškai buvo panaudo
tas šviesos mikroskopo pavyzdys. Vietoj
šlifuoto stiklo lęšių (linzių) yra naudoja
mi elektromagnetiniai laukai, kurie pana
šiai veikia į elektronų spindulį, kaip lęšiai
j šviesos spindulius. Jie kontroliuoja švie
sos šaltinį, vaizdo nustatymą — fokusą
ir padidinimą. Kad vaizdas būtų ryškus

svarbu, kad oro arba kitos molekules nesusidurtij su dideliu greičiu
judančiais
elektronais tarp filamento ir ekrano. Vi
sas instrumentas yra išpumpuojamas ir
naudojamas tik gavus gera tuštumą —
beorę erdvę (10-4 mm Hg.). Studijuoja
mos medžiagos — preparato padidintas
vaizdas yra matomas ekrane ir gali būti
nufotografuojamas. Elektronų mikrosko
pą galima laikyti labai komplikuota foto
grafine kamera.
Šiuo- laiku naujausi elektronų mikro
skopai yra ypatingai ištobulinti. Jų pajėgu
mas yra nusakomas ryškumo — resoliucijos prasme, kuri matuojama Angstrom
vienetais (10-8 cm). Praktikoje yra gali
ma 3A resoliuciją ir apie 500,000 x padidi
nimas. Pajėgumas taip pat nusakomas ir
elektronų greičio (acceleration), tai įgali
na elektronus prasiveržti per tiriamą me
džiagą. Biologijoje plačiai vartojami tarp
50-100 kv pajėgumo instrumentai. Fizi
koje ir kitose srityse yra šiandien vartoja
mi iki 3000 kv elektronų mikroskopai.
Turint tokį instrumentą, įdomu žinoti
ką mokslas su juo atsiekė?
Šiuo metu galima pasakyti, kad moks
lininkai jau pasiekė molekulių plotmę ir
jas gali matyti. Medžiagų paruošime yra
naudojami įvairūs būdai. Žinant kokius dy
džius reikia naudoti, paruošimo būdai yra komplikuoti. Vienas būdas yra plačiai
naudojamas, ypač biologijoje, tai pjausty
mas medžiagos stiklo arba deimanto “pei
liais”, siekiant nuplauti 100-2000A storio
27
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naudojant labai tikslius instrumentus —
ultrąmikrotomus. Kiti būdai irgi reikalau
ja pagalbinių instrumentų: filmų išgari
nimui, šaldymo aparatų ir kt.
Ne biologinėse mokslo šakose elektro
nų mikroskopai plačiai vartojami metalų,
kristalų ir daugelio kitų medžiagų tyri
mams.
Biologijoje šis instrumentas didelės įtakos turi citologijos, mikrobiologijos, ypač virologijos srityse. Vis nauji patobuli
nimai įgalino giliau pažinti pačias giliau
sias gyvybės paslaptis, siekiant iki makro
molekulių. Jau yra fotografuojamas DNA
siūlas (strand) 10A diam. Virusai sudaro
didelę grupę elektronų mikroskopo tyri
mų srityje, nes jie yra nematomi šviesos
mikroskope. Jų dydis siekia 100A - 500
iriu.
Medicinoje elektronų mikroskopas pra
dedamas plačiai naudoti diagnozės reika
lams. Kadangi paruošimo būdai yra komp
likuoti, instrumentai brangūs ir yra trūku
mas pasiruošusių toje srityje specialistų
elektronų mikroskopą gali naudoti tik di
delės ligoninės. Daromos inkstų, kepenų,
odos biopsijos, o taip pat tiriami operaci
jos metu išimti audiniai. Gauti tyrimų
duomenys duoda galimybės geriau supras
ti audinių pasikeitimus, kurie buvo nežino
mi naudojant šviesos mikroskopą.
Nežiūrint, kiek pažangos padaryta, bet
kol kas mažai galima naudoti gyvos me
džiagos, nes aukšta temperatūra, bei beo
rė erdvė sunaikina gyvybę. Tiesa, yra da
ryti bandymai nufotografuoti gyvas bak
terijas.
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Šiandien gaunami rezultatai, naudojant
elektronų mikroskopą, yra kritiškai verti
nami, nes nevisais atvejais yra galimi ki
ti būdai patikrinti gautiems duomenims.
Bet daugeliu atvejų yra naudojami chemi
jos, biochemijos, elektronų ir X-ray difrak
cijos būdai, kurie patvirtina tuos duome
nis.
Šalia elektronų mikroskopo yra ir kiti
tyrimų instrumentai, kurie naudoja elek
tronų energiją. Tokie yra scanning elek
tronų mikroskopas, electron micro probe,
kurie netik vaizdą perduoda, bet drauge ir
cheminę medžiagos sudėtį.
Elektronų mikroskopas yra instrumen
tas. naudojamas visų, kuriems reikalingas
aukštas padidinimas. Šis metodas sujungia
daugelio sričių mokslininkus, nes juos jun
gia bendros instrumentų naudojimo, me
džiagų paruošimo problemos. Gali dažnai
atrodyti, kad tokios komplikuotos techni
nės sritys pasidaro tikslu sau, bot vis dėl
to negalime pamiršti, kad tai yra tik prie
monė siel.ti vienam tikslui — naujo pasau
lio pažinimo ir supratimo.
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STUDENTO RAUDA Nr. 27:
BIOLOGIJOS I-mas KURSAS

Oi tu varle, nelaiminga!
Jau man smegenys pritvinko:
Kaip vėžys ten ėda inkstą,
Nebesvarbu pasidarė!

Ir išnarpliot MAN paliko
Gyslų krūvą dėdės Miko,
Utėlėles Sargio pliko
Surikiuoti, suskaičiuoti...

Brangus Mendeli, palieku
Tau prie pupų - sauja sliekų.
Jau užteko man tų niekų Protas perkošt nebegali.

Reiktų jas visas išaudyt!
Peles rūgštyje išmaudyt,
Ir į formalino puodą
(Dar įpylus šiek tiek jodo)
Biologą kišt kiekvieną Jauną, kaip ir senį krieną Ir išvirti saldų pieną!

Kaip tai ”Apus” arba ’’Cipri”,
Teks ir man kada nors mirti:
Dieve, Tu tada išgirsi,
Dar ko negirdėjęs!

Tiek tų padarų pritvėrei
Ir tai vargšei beždžionėlei
Protą dar prisegt turėjai,
Lyg ką veikti neturėjęs!
Tą patobulintą ’’žmogų”
Paskui įmetei į rojų,
Kur tarp paukščių, keturkojų,
Buvo jis karalius.

O tu, varle, nelaiminga,
Argi gėdos tau nestinga?
Žalią pilvą pūsti,
Ir sukelti mano rūstį...
Tau vienai tepasiskųsti
Studentėlis gali!

Čikaga, 1971
D. Gelažiūtė

Vaikštinėjo, viešpatavo,
Žiūrinėjo, registravo Kuone kvailas galą gavo,
Tomų tomais Tau prirašęs.
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GĖLELĖS
\ .4.

Pagal
1 ’Where Have all the Flowers Gone?”
i

.

Vai kur dingo gėlelės,
Laikui bėgant?..
Vai kur dingo gėlelės,
Senai, senai...
Vai kur dingo gėlelės?
Jas mergelės nuskynė!
Kada jos susipras?
Kada jos susipras?
Vai loir dingo mergelės,
Laikui bėgant?..
Vai kur dingo mergelės,
Senai, senai?..
Vai kur dingo mergelės?
Jas berneliai išrinko!
Kada jie susipras?
Kada jie susipras?
Vai kur dingo berneliai,
Laikui bėgant?..
Vai kur dingo berneliai,
Senai, senai?..
Vai kur dingo berneliai?
Jie kareiviais išėjo!
Kada jie susipras?
Kada jie susipras?
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Vai kur dingo kareiviai,
Vai kur dingo kareiviai,
Vai kur dingo kareiviai?
Vien tik liko jų kapai!

Vai kur dingo jų kapai,
Vai kur dingo jų kapai,

Vai kur dingo jų kapai?
Jie gėlelėm apžėlė!

Vai kur dingo gėlelės
ir 1.1.

■
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