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ASS VADUOS POSĖDYJE, įvykusiame rugsėjo 25 d. Chicagoje, buvo
įvertintos šią vasarą vykusios Studijų dienos bei ASS suvažiavimas, pasiinformuota
apie besiartinančios metinės šventės dienotvarkę, diskutuota jau seniai keltas korp!
Vytis ir ASD sujungimo reikalas (tarta, jog sudarytina komisija, kuri patyrinėtų
„už” ir „prieš” motyvus ir pateiktų šiuo reikalu rekomendacijas), svarstytas
vakaronės ar net keleto vakaronių suruošimas Chicagos visuomenei ir Sąjūdžio
nariams (pasiūlytos dvi temos aktualiais lietuvybės klausimais, būtų pravesta
simpoziumo būdu), aptarti einamieji reikalai, klausimai, sumanymai.
Šalia kitos Stud, dienų techninės aptarties, šių dienų organizatorius fil. K. Jėčius
pateikė pluoštą sąskrydžio dalyvių anketinių pasisakymų. Štai jų keletas:
70 dol. mokęstis, ypač studijuojantiems, buvęs perbrangus; pageidauta geriau
priimti dalyvius, atvykstančius su šeimomis; vietovės švaros padėtis galėjusi būti
geresnė; pageidauta ateityje skirti daugiau laisvalaikio tarp paskaitų, kad būtų
galima išeiti į gamtą, pasimaudyti, pabendrauti etc.; pasigesta formalių vėliavos
pakėlimų ir kitų stand, organizacijos formalumų*
Svarstant ateinančių metų ir aplamai tolimesnės ateities Stud, dienas, buvo
pasiūlyta šį įvykį ruošti kasmet tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje (šiemetinėje,
arba rasti kitą patogią vietą). Šiuo būdu Sąjūdžio nariai kasmet jau iš anksto galėtų
planuoti atitinkamai savo atostogas ir pan. Toks kitų organizacijų naudojamas
būdas duoda gerų vaisių. Tikėtina, kad ir mūsiškės dienos, nustačius pastovią datą
ir vietą, sutrauks daug daugiau kolegų,-ių.
dalyvė
DĖKOJAME fil. D. Korzonienei, kurios rūpesčiu „gimė” šis MV numeris: ji
sutelkė Stud, dienų pašnekesius, nurodė, kur rasti trūkstamų žjtiių, pristatė Dienų
fotografines akimirkas ir pan.
Studijų dienų nuotraukos — R. Korzono.
red.
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VEIKLOS PROJEKTAI IR . . . REALYBĖ
Praėjusį rugpjūtį vykusiomis ASS studijų dienomis, šalia kitų gyvenamojo laiko
aktualių paskaitų, simpoziumų bei pašnekesių, buvo -pateiktas keturių filisterių (D.
Eidukienės, D. Bruškytės, V. Mikūno ir E. Rimavičiūtės) paruoštas ASS veiklos
projektas 1981 metams.
Tose veiklos gairėse kviečiama plačiau panagrinėti dabartinį Lietuvos veidą
(pgorindį, politinę padėtį, kultūrinius aspektus etą.), padiskutuoti išeivijos požiūrį
bei pastangas Lietuvos laisvinimo darbe) kartu ir konkrečios pasiūlos, kokiu įnašu
akademikai skautai galėtų prisidėti prie praktiško lietuvybės puoselėjimo išeivijos
bendruomenėje.
Nors projekto įvade ir pasidžiaugta, jog savosios akademinės šeimos gretos
skaičiuojamos pustūkstantine narių, tačiau pasiguodžiama, kad esą trūkstą
vieningumo. Šiam paskatinti kaip tik ir siūloma anie veiklos projektai.
Manytina, jog vieningumo sąjūdžiui netrūksta; tiksliau — pasigendama
stipresnių išjudinimo pastangų, kurios savo keliu irgi prislobsta, kai nėra geros
komunikacijos. Tuo bandoma pasakyti, jog neretai sumaniai organizuoti susibėgi
mai bei juose gerai perteikta 'vertinga programa pilnai nepasiekia tikslo, kai, dėl
ryšio stokos (suprantama — ir dėl kitų priežasčių), į tokį renginį suskrenda
negausus būrys dalyvių.
Šia proga norisi priminti praėjusias ASS studijų dienas — aktualias pateiktomis
temomis, judrias diskusijomis bei minčių pasidalinimu, nuotaikingas, neužmiršta
mas. Dalyvių vidurkis — 50; galėjo susirinkti bent dvigubai daugiau. Jei sąjūdžio
gretas skaičiuojame pustūkstantiniu būriu, kaip anomis prasmingomis temomis
pasidalinsime su likusiais savo nariais? Vėl atsigrįžtame prie komunikacijos
sušlubavimo. Jei prelegentai savo temas būtų paruošę iš anksto raštu, jomis būtume
galėję pasidalinti savojo žurnalo puslapiuose. Sekančioms studijų dienoms turime
tokį siūlymą: įpareigokime asmenį, kuris paskaitas, simpoziumus ir kt. įrašytų
magnetofono juostelėn. Tada (juostas perkėlus į Mūsų Vytį) ir toliuose gyveną
kolegos,ės turės progos dalyvauti tokiame studijų savaitgalyje.
Grįžtant prie ketvertuko pateiktų sugestijų, reikia tikėtis, kad jos suburs bei
išjudins skyrius į temomis ir dalyviais judresnį darbą.
Žemiau pateikiami ateinančių metų studijinės veiklos projektai.
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SIŪLOMA —
Suruošti paskaitas šiomis temomis:
Kokia dabartinės Lietuvos literatūra, menas, kultūra, muzika, šokiai,
Pogrindžio spaudos nagrinėjimas,
Lietuvos politinė padėtis ir ateitis,
libtuvos
naconalinž
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Išeivijos lietuvių pastangos išlaisvinti Lietuvą — ar dar yra vilties?
Kaip lietuviai Tėvynėje žiūri į išeivijos lietuvius?
Vesti diskusijas-simpoziumus:
Kaip aš suprantu lietuviškumą ir iki kurio taško noriu jam pasiaukoti?
Iki kurio taško mes išliekame lietuviai; ar po truputį susiliejame su ameri
kiečiais?
♦ Ar mes dabar siekiame lietuviškumo savo šeimose, organizacijose?
f Kaip mes galėtumėm praturtinti savo dvikalbiškumą, nenuskriaudžiant nei
vienos kalbos-kultūros?
♦ Kokia lietuvių ateitis išeivijoje?
♦ Ar mes dirbame dėl Lietuvos išlaisvinimo ar stengiamės išvystyti atskirą išeivijos
kultūrą?
♦ Kokiu būdu galėtumėm padėti lietuviams Tėvynėje; kaip efektingiausiai
informuoti amerikiečius apie Lietuvą ir lietuvius?
♦ Išanalizuoti, kodėl ir kaip kai kurie ASS papročiai ir tradicijos išsilaikė ar
išnyko nuo organizacijos įsteigimo laikų,
♦ Išanalizuoti išeivijos organizacijas, kurioms priklauso trečios, ketvirtos ir 1.1,
kartos lietuviai (pvz., Lietuvos Vyčiai), kurie dar stipriai veikia, bet kurių
lietuvių kalba jau nebėra pati sklandžiausia. Ar galima turėti lietuviškumą be
lietuvių kalbos?
3. PLJS Ryšių Centras kasmet ruošia dviejų savaičių lituanistikos kursus, kuriais
norėtų pasinaudoti ir daugiau jaunimo. Tačiau dėl įsipareigojimų moksle ar darbe
nevisi gali pašvęsti dvi vasaros savaites lituanistikos studijoms. Siūloma, kad ASS
suruoštų lituanistikos kursus savaitgaliais ar vakarais; kursus vestų lietuvių kalbos
— Jiteratūros — istorijos žinovai;
4. Akad. Skautijos Leidykla galėtų išleisti vadovėlius, kuriuose būtų aprašyta
Lietuva po Antrojo Pasaulinio karo — šeštadieninėms mokykloms naudoti;
5. Vydūno Fondas galėtų išleisti metraštį, kuris pateiktų ASS narių literatūrinius ir
meno darbus;
6. Galėtume sudaryti komitetus, kurių paskirtis būtų žinių apie Lietuvą praplėtimas,
tikslinimas, randamas amerikiečių vadovėliuose, enciklopedijose ir pan.
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Sąrašas gausus, — lauktina, kad pasiūlų didžiuma būtų įgyvendinta. Ta pačia
proga linkėtina minėtų projektų vykdymą praplėsti ta prasme, kad negausiose ar
mažiau judriose vietovėse (kuriose tautiečiams neimanu šiose srityse pasiinformuoti)
į pašnekesius būtų kviečiamos vietos skautininkų ramovės ir ypač tas „paūgėjęs”
jaunimas, kuris nepriklauso jokiai lietuvių organizuotai grupei. Nereikėtų nė
priminti, jog dėmesys turėtų būti atkreiptas į vietovių pasyviuosius ASS narius,
bandant — pastiprintomis ryšio atgaivinimo priemonėmis — juos išjudinti ir
įtraukti į projekte siūlomas aktualijas.
j- t.
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LIETUVOS
VALDOVO

VYTAUTO
DIDŽIOJO

ASMUO

Paruošė

fil. J. Dainauskas,
Lituanistikos
Instituto narys

Rugsėjo aštuntoji — lietuvių tautos šventė, nes tą dieną Vytautas Didysis 1430
metais buvo paskyręs savo karaliumi vainikavimosi data. 1930 metais minint
Vytauto mirties 500 m. sukaktį, buvo įvesta antra (greta Vasario 16-tosios dienos)
valstybinė šventė — Rugsėjo 8-ji. Šiemet sukanka 550 m. nuo anos ‘datos.
Vytautas 1392 metų vadinamu Astravo susitarimu perėmęs valdyti Lietuvos
valstybę, per 38 valdymo metus (t.y. iki savo mirties 1430.X.27 d. Trakuose) sukūrė
labai stiprų, lankstų ir aukšto organizacinio lygio valstybės valdymo aparatą.
Vidaus politikoje jis centralizavo Lietuvos valdymą, visų pirma panaikindamas
sritinius (iki tol beveik savarankiškas) kunigaikštijas, paskirdamas į jas savo
vietininkus, kurių žinioje taip pat buvo ir tos srities valdovo dvarai, žemės valdos.
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Politiškai šios ikitoiinių kunigaikštijų žemės pateko visiškon Vytauto priklausomyb
ėm Tas žemes Vytautas tvarkė savo nuožiūra, dalindamas jas ir nebajorams, o
dykrose vykdydamas plataus masto kolonizaciją. Tai buvo savita Lietuvos žemių
valdymo reforma.
Į Vytauto iždą ėmė plaukti ir tos pajamos, kurios anksčiau tekdavo sričių
kunigaikščiams; taip pat ir pajamos iš iki tol nedirbamų žemių. Tai buvo visokie
mokesčiai, mokėti natūra ir pinigais, o taip pat įvairūs muitų bei prekybos
mokesčiai. Toje savo savarankiškoje politikoje Vytautas labiausiai rėmėsi
etnografinės Lietuvos žemių bajorais.
Vytauto siekiai užsienio politikoje:
a) Vakaruose jis sėkmingai kovojo su Ordinu ir galutinai pašalino kryžiuočių
ordino pavojų bei nustatė pastovias Lietuvos vakarines sienas. Jis sėkmingai
naudojo naują Lietuvos užsienio politikoje elementą — lenkus;
b) Rytuose jis siekė užkariauti naujų plotų, kad turėtų žmonių ir ekonominių
išteklių savo politikai vykdyti.
Vytauto politinėje mokykloje išaugę Lietuvos kilmingieji sėkmingai kovojo dėl
Lietuvos savistovumo, kai XV a. antrojoje pusėje Kazimieras Jogailaitis karaliavo
Krokuvoje. XVI a. Lietuvos didikams Vytauto kovos už savo valstybės
savarankiškumą ir bandymą tapti Lietuvos karaliumi buvo gairėmis ne tik 1569 m.
Liublino seime, bet ir per pirmuosius karalių rinkimus. Iki pat XVIII a. Lietuvos
bajorai (kai reikėdavo įrodinėti ar ginti savo teises į kilmingumą) dažnai šaukdavosi
Vytauto, teigdami, kad jų proseneliai buvo savo bajorystę ištarnavę ar gavę Vytauto
laikais; žemės ūkyje bei mokesčiuose Vytauto laikais prigijusi tvarka daug kur
vėliau, net šimtmečiams praslinkus, buvo laikoma pavyzdžiu. Tas pat senovės aidas
ilgai laikėsi ir prekybininkų santykiuose, primenant, kaip Vytautas vienaip ar kitaip
kadaise buvo išsprendęs (svetimšalių) pirklių tarpusavį ginčą.'
Vos parėmęs valdyti Lietuvą, Vytautas pradėjo aplink save burti eilę gabių vyrų,
surišdamas juos su savo politika. Tai buvo Rumbautai, Goštautai, Čupurnos,
Kęžgailos, Manvydai, Gedgaudai, Sungailos ir kiti, kurie, stropiai vykdydami
valdovo įsakymus, gaudavo iš jo didelių žemės turtų. Jų tarpe nebuvo stačiatikių!

VALDOVO KANCELIARIJA
Vytauto Lietuva buvo kariška monarchija, kuriai vadovavo nieku nevaržomas
valdovas, visų savo valdinių absoliutus viešpats. Tiesa, buvo valdovo taryba, tačiau
ji valdymui įtakos neturėjo; kanceliarija, kurią galima būtų pavadinti ano laiko
užsienio ir vidaus reikalų ministerija, buvo surišta tik su valdovo asmeniu. Toji
Vytauto kanceliarija savo struktūra atitiko Vytauto santykiams, ryšiams. Vytautas
santykiavo su Ordinu, lenkais, vokiečių pirkliais, Ryga, Vakarų Europos valdovais,
Maskva bei kitais rusų kunigaikščiais, Popiežiumi, čekų husitais, Zigmantu
Liuksemburgiečiu, totoriais. Retai kas anais laikais palaikė nuolatinius ryšius su
tiek skirtingų civilizacijų atstovais, turinčiais skirtingus diplomatinius papročius,
vartojančius įvairias kalbas. Užtat Vytauto kanceliarija privalėjo turėti specifines
savybes, skirtingas nuo ano laiko kitų Europos valdovų kanceliarijų. Jos esminis
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Mikalojus Cebulka.
Vytauto raštininkas

bruožas buvo daugiakalbiškumas, kaip tai pastebėjo Burgundijos keliauninkas ir
diplomatas Gillebert de Lannoy, kuris lankėsi Lietuvoje 1414 ir 1422 metais.
Toje kanceliarijoje dirbo didelis skaičius notarų, sekretorių, raštininkų.
Sekretoriai greta kanceliarinių pareigų — o gal net visų pirma — buvo valdovo
pasiuntiniai pas kitus valdovus, o toliau — diplomatai. Raštininkų pareigos buvo
žemesnės. Korespondencijos dažnumas priklausė nuo Vytauto santykių su
„korespondentu”. Su Didžiaisiais Ordino Magistrais vyko labai gyva koresponden
cija, ir ne vien tik svarbiais klausimais. Santykiams atšalus, korespondencija
sumažėdavo ar nutrūkdavo. Pažymėtina, kad toji Vytauto kanceliarija buvo perdėm
passaulietiška, kai ano laiko kitų valdovų kanceliarijose net ir raštininkų pareigas
vykdė dvasininkai (pvz., Krokuvoje).
Vytauto kanceliarijoje buvo daug slaptų diplomatinių reikalų. Klausimas, — ar
valdovas galėjo pasitikėti savo sekretoriais? Kiek žinoma, toje kanceliarijoje buvo
nedidelis branduolys patikimų, ištikimumo požiūriu patikrintų raštininkų, kuriems
ir buvo pavedami labai slapti klausimai. Žinomas vienas įvykis, kai 1419 m. vienas
raštininkas (gudas) pabėgęs pas kryžiuočius, kur buvo svetingai priimtas, iš
Ragainės komtūro gaudamas apsaugos raštą. Vytautas pareikalavo, kad Didysis
Magistras pabėgėlį grąžintų, bet kryžiuočiai bėglio neatidavė. Nežinia, kuo visas
reikalas pasibaigė, bet tai vienintelis išdavystės faktas, užregistruotas išlikusiuose
šaltiniuose.
Neabejotina, kad kanceliarijos pareigūnai mokėjo išlaikyti paslaptį, ypač
prisimenant pasirengimus didžiajam karui su Ordinu: Ordino šnipų ausų, nežiūrint
didelių pastangų, nepasiekė jokios žinios apie tą pasirengimą, nors „raštininkai” bei
sekretoriai veik metus laiko (1409-10 m.) pamainomis vis ir vis atvykdavo pas
Vytautą ir pas Jogailą. Kryžiuočiai iki pat karo pradžios nieko nežinojo apie
Vytauto susitarimą su Jogaila drauge žygiuoti į Ordino žemę ir buvo įsitikinę, kad
Vytautas su lietuvių kariuomene liksiąs Lietuvoje.
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Vytauto laikų Lietuva. V. Vijeikio pieš.
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Vytauto esminis bruožas buvo užsispyrimas. Čia pavyzdžiu gali būti įvykis,
surištas su sekretoriaus Maldžiko pasitraukimu iš darbo kanceliarijoje. Vytautas
Maldžikui davė 100 grivnų pinigais, bet kai pastebėjo, kad jo žmona tokiu Vytauto
„dosnumu” nusistebėjusi, tai Vytautas savo dovaną padvigubino; gi vėl pastebėjęs,
kad Julijona susiraukė, Vytautas pridėjo dar 100 grivnų. Tuo keliu Vytautas
Maldžikui padovanojo net 800 grivinų. Vytauto amžininkų teigimu, jis buvo
griežtas ar net žiaurus, nesiskaitė su priemonėmis ir drauge labai nuoseklus ir ypač
puikiai mokėjo suktumu bei klasta atsilyginti už klastą.
Valdydamas Lietuvą, Vytautas darė įtakos ir Lenkijos valdymui, palaikydamas
asmeniškus ryšius su atskirais Lenkijos didikais ir jų tarpe turėdamas šalininkų. Jei
koks reikalas vyko ne pagal jo mintį, tuojau pat reagavo ir kartais net febai aštriai.
Istorikų manymu, Vytautas kaip tik taip pasielgė, pritardamas kaltinimams,
iškeltiems prieš 4-ją Jogailos žmoną Sofiją, kai pastaroji nenorėjo klausyti
direktyvų iš Vilniaus. Kiekvienu atveju Vytautas sugebėjo sėkmingai maišytis į
Lenkijos vidaus reikalus.
Nuostabiai greitai sugebėjo orientuotis įvykių eigoje. Jo protas, nenutoldamas
nuo klausimų svarbos, spręsdavo iš karto kelis klausimus. Laiką mokėjo sunaudoti
ypač taupiai, buvo nepaprastai darbštus. Valgydamas ir gerdamas susivaldė, gi vyno
visai negėrė. Sveikatą turėjo gerą. Nuo pat jaunystės mėgo karo reikalus, ginklus.
Ypač jį domino nauji išradimai, surišti su karo vedimu. Sugebėjo labai greit
pasisavinti ir panauduoti priešo kariuomenės kovos būdus.
Du kartus iš Lietuvos pabėgęs, išbuvo apie ketverius metus pas kryžiuočius. Ten
jis susipažino su drausminga karinio gyvenimo mokykla, kuri jam ir padėjo
atsivaduoti tėviškę, netektą po savo pirmojo pabėgimo į Ordino valstybę. Pastarasis
kraštas jam buvo „politinio mokslo” mokykla. Tenai jis ne tik gerai išmoko
vokiečių kalbą, bet ir kryžiuočių disciplinos, jų administracijos, kariavimo mokslo
ir daug kitų dalykų. Gerai susipažino su Ordino žemių administracija, finansų
tvarkymu, karo žygių paruošimo bei vykdymo technika ir diplomatijos gudrybėmis.
Turėjo progos susitikti ir kalbėtis ir su kitų kraštų žmonėmis, kurie lankėsi Ordino
valstybėje pastudijuoti jos valdymo bei kariuomenės organizacijos. Ordino valdose
susipažino su Vakarų materialine kultūra, kurią paskui sistemiškai kėlė savo krašte.
Neįsigilinus, atrodo, kad prieš 1392 metus Vytauts blaškosi: bėga pas vokiečius,
tai grįžta atgal. Iš tikrųjų taip nebuvo. Visais savo veiksmais jis siekė vieno tikslo —
tėviškės. Tikslui pasiekti jis naudojosi įvairiausiomis priemonėmis: kariauja, derisi,
politikuoja, ieško šalininkų (Ordine, Maskvoje).
POSŪKIO METAI

1392 metai Vytauto gyvenime yra posūkio metai. Jis galutinai atsisakė sąjungos
su Ordinu, susitaikė su Jogaila bei lenkais ir gavo valdyti ne tik savo tėviškę, bet ir
visą Lietuvą. Asmeniškai reikalai susiderino su tautos ir valstybės reikalais. Geri
santykiai su Jogaila bei lenkais, kova su Ordinu ir rytuose su rusų kunigaikščiais bei
totoriais, valdovo valdžios stiprinimas ir kultūros kėlimas krašto viduje — tai
vedamosios Vytauto politikos mintys. Beveik visą tą programą jam pavyko
įgyvendinti. Su lenkais susitaikęs, dėjo visas jėgas kovai su Ordinu, kad, apsigynęs
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nuo jo, vėl galėtų atsispirti prieš lenkų reikalavimus. Čia Vytauto politikos būdingas
bruožas — naudoti vienų pagalbų prieš kitus ir atvitkščiai. Pamatęs, kad jo jėgos
nebesutinka su užsimojimais, jis atsisako nuo sumanymo (pvz., su Čekija).
Pastebėjęs^ kad kuris pasirinktas kelias netinka, jis keičia kryptį, neatsisakydamas
tuo nuo savo vyriausiųjų uždavinių.
Vytauto — valdovo ir žmogaus — asmenybės negalima atskirti nuo jo
gyvenamojo laikotarpio. Jis buvo besibaigiančių viduramžių žmogus; drauge jis
buvo mišrios kultūros žmogus, todėl ir ne visas Vakarų Europos viduramžis jį
veikė. Vytautas visų laikų tarytum turi du veidus: vienu žiūri į vakarus, kitu į rytus.
Religija jam nekelia vidinių problemų. Užtat jo laikų Katalikų Bažnyčios konfliktų
atžvilgiu laikosi šaltai. Jam atrodo taip pat lengva padaryti rytų ir vakarų bažnyčių
unijų, nesunku sugrųžintilčekus Bažnyčion; kaip jam pačiam nebuvo sunku pakeisti
religijų, taip jis manė, kad ir kitiems tai bus lengva padaryti.
Mažai žinome apie Vytauto šeimyninius santykius. Čia galima betgi pažymėti,
kad priešai neturi nieko blogo pasakyti apie jo šeimyninį gyvenimų. Tas jų tylėjimas
netiesiogiai rodo, kad šeimos santykiai buvo geri. Greičiausia ir su kitais giminės
nariais sugyveno gerai, kaip su Žygimantu. Tačiau su savo pusbroliais daugiau
kovojo, negu kad gyveno geruoju. Čia išimtį sudaro Jogaila: nepaisant visų
ankstyvesniųjų nesusipratimų, po 1392 m. jiedu sugyveno, jų santykiuose matyti
draugiškumo, kuris išliko iki pat gyvenimo pabaigos. Turėjo tik vienų vaikų —
dukterį Sofijų.
Iš senų kronikų žinių nuotrupų matyti, kad Vytautas buvo neaukšto ūgio. Visas
jo liemuo spindėjo pasitikėjimu savimi, energija, gyvumu, ryžtu, drųsa, rizikingumu
ir savigarba.

Ordino magistras
Ulrich von
Juningen, žuvęs
Žalgirio mūšyje
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KAIP
JAUNIMAS
GALI
PRISIDĖTI

PRIE
LIETUVIŠKOS
VISUOMENĖS
VEIKLOS
BE LIETUVIŠKOS KASDIENYBĖS NEBUS NEI
MONUMENTALIŲ DARBŲ
Šio simpoziumo tema labai plati — jaunimo įnąšas daug priklauso nuo žmogaus
asmenybės, talento, aplinkos ir galimybių esamoje aplinkoje specifinį talentų
išvystyti. Įnašas lietuvybei gali būti individualus, organizacinis ar grupinis. Jis
nesiriboja nei amžiumi, nei vietove, nei akademiniu laipsniu, tačiau kiekvieno
lietuvio pareiga yra savo gyvenimą tvarkyti taip, kad lietuvybė būtų jo gyvenimo
dalis.
Kiekvienoje profesijoje žmogus yra kūrėjas (inžinerijoje, architektūroje, biznyje,
dėstant mokykloje etc.) ir, jeigu asmuo atlieka savo profesinį darbą kaip lietuvis,
jau jis padaro lietuvybei įnašą. Kaip malonu skaityti apie mūsų filisterius Kliorę,
Avižienį bei kitus ir girdėti, kad jie yra lietuviai. Smagu, kad Vytas Gerulaitis
pasilaikė savo lietuvišką vardą ir pavardę, kurią dabar be didelio vargo ištaria visi
amerikiečiai.
Jeigu gyventumėm nepriklausomoj Lietuvoj, tokio įnašo gal ir užtektų, tačiau
šiomis sąlygomis mūsų pareigos yra platesnės. Kad lietuvybė išsilaikytų šiapus
geležinės uždangos, šiandieninė pareiga būtų ekstra darbu ir finansine pagalba remti
lietuvišką veiklą.
Šiuo metu mano gyvenimas daugiausia sukasi apie kasdienybę. Aš kaip tik ir
noriu kalbėti apie lietuviškumo įnašą kasdienybėje, nes be lietuviškos kasdienybės
nebus įmanoma padaryti nei tų monumentalių, nepamirštamų darbų savos
bendruomenės labui.
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Ne kiekvienas lietuvis gali išvaduoti Simą Kudirką iš Sibiro kalėjimo, ne
kiekvienas sugeba parašyti mokslinį ar beletristinį veikalą, liečiantį mūsų tautą.
NEDAUG KAS GALI PIRMININKAUTI BENDRUOMENEI, VLIKUI, ALTUI
— BET MES VISI, NEŽIŪRINT AMŽIAUS AR GABUMŲ, GALIME
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTI LIETUVIAIS.
Mūsų tėvų, o dabartinių studentų senelių karta turėjo tą kasdienišką
lietuviškumą. Deja, dideliame jų vaikų procente jau pasidarė lietuviška spraga.
Lietuvybė, atrodo, liko vyresniosios kartos atsakomybe, — tuo pačiu ji ir miršta su
vyresniąja karta. Tai aš jaučiu daugiausia susitikdama su kasdieniniais draugais ir
pažįstamais. Neseniai kalbėjau su drauge, kuri pergyveno nesužinojusi apie vieno
asmens mirtį, nes mat ji „Draugo” neskaito. Užklausius, kodėl nesiprenumeruoja
(juk šio dienraščio kaina tikrai neaukšta), ji paaiškino, kad namie ir taip jau per
daug popierių prisirenką ir rtetelpą į šiukšlių dėžę. Gal mažai kas tokį ^kvailą motyvą
duoda, bet daugelis pasiteisina, kad esą tėvai prenumeruoja ir, jeigu reikia,
pasiskolina iš šių. Laikraščių, žurnalų prenumeratos labai krinta, spaudos gyvavimo
dienos jau suskaitytos. Panašiai yra ir su knygomis: jas daugiausia skaito bei perka
vyresnioji karta. Aš pati dažnai pasiskolinu knygą iš tėvo. Net ir tos knygos, kurios
yra pritaikytos Amerikos lietuviams, dažnai sutinkamos skeptiškai. Pavyzdys būtų
Lithuanian Library Press leidiniai kam prenumeruoti, jei vistiek neskaitysiu!
Atrodo, lyg domėjimasis sava kultūra, tautos šaknimis yra žemesnio lygio.
Nevertiname dažnai ir savo renginių, tartum jie visi būtų neįdomūs. O tik
pradėkime domėtis lietuviais menininkais: kiek daug stiprių parodų surengiama
chicagiškėje Čiurlionio galerijoje! Gausu įdomių koncertų, kurių nemažas kiekis yra
virš, parapijinio lygio! Net ir kai PJS rengia koncertus, liūdna, kad didžiuma
klausytojų yra vyresnioji karta.
Panašiai yra ir su finansine parama: pažiūrėkime į lėšų telkimo sąrašus ir
pamatysime, kad aukotojų didžiuma yra pensininkai, turintys vos kelių tūkstančių
metines pajamas. Kur yra jaunosios, o ypač viduriniosios kartos profesionalai? Net
ir ką tik mokslus baigęs jaunimas, neturintis šeimos atsakomybės, tikrai galėtų
paremti lietuviškas institucijas. Pvz., dabar Chicagos Jaunimo Centras verbuoja
narius. Tūkstančiai jaunuolių yra perėję per JC mokyklas, ten skautavę, ėję į
pirmuosius šokius, o dabar koks mažas jų skaičius sukraptšo 20 dolerių nario
mokestį. O šitiek net ir studentas tikrai gali sudaryti! Jeigu ta dvidešimtinė tau
neįmanoma, prisidėk darbo jėga. Kartu dirbti dažnai yra smagu! Jeigu kiekvienas
tautietis nors šimtąją savo algos dalį skirtų lietuviškiems darbams, tai mūsiškė
veikla irgi pasidarytų aukštesnio lygio, įdomesnė, patrauklesnė.
Net ir rengiant Jaunimo Kongresą, jaunoji karta vis tikisi, kad vyresnieji imtų
finansinę ar darbo naštą.
Daug yra kasdieninių pavyzdžių, bet ši tema per plati viską aprėpti. Bandysiu
savo mintis trumpai susunųioti: Lietuvybė bus gyva ir didieji užmojai lietuvybei bus
įmanomi tik tada, kai kiekvienas lietuvis duos kasdieninį įnašą lietuvybei; kada
lietuvybė bus ne našta, bet džiaugsmas, ir lietuvybės išaikymo pareiga bus mums

maloni pareiga.
Ramutė Lukienė
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JAUNIMO DARBŲ SĄRAŠAS YRA ĮSPŪDINGAS
Reikėtų pažiūrėti į jaunimo gyvenimo „raidą”, kuri vystosi tam tikrais
laikotarpiais. Jaunimo dalyvavimas lietuviškoje visuomenėje keičiasi pagal šiuos
periodus.
Nuo pat mažens mes buvome vežami į šeštadienines mokyklas, raginami kalbėti
lietuviškai. Tada priklausėme tėvams, kurių meilė Lietuvai ir lietuviškajam žodžiui
vyravo mūsų gyvenime. Atrodo, kad tais laikais mūsų didžiausias pasirinkimas
buvo kuriai lietuviškai organizacijai priklausysime — skautams ar ateitininkams.
Pradžios mokyklos laikotarpiu prie lietuviškos visuomenės prisidėjome savo,
palyginti, pasyviu dalyvavimu lietuviškose mokyklose ir organizacijose.
Pasiekus aukštesniąją mokyklą, tėvų įtaka buvo dar gan stipri, bet jau draugai
po truputį ėmė svarbesnį vaidmenį. Kai kurie nutarė išstoti iš lituanistinių mokyklų
ir organizacijų, bet daug jaunimo jose liko. Čia jie rado labai brangų šiam amžiui
priklausomumo jausmą — priklausydami lietuviškai organizacijai, kurios veikla
buvo gyva; mes jautėmės ypatingos grupės nariais. Čia taip pat iš mūsų tarpo iškilo
vadai ir sekėjai, kurie buvo vienodai svarbūs. Jų įtaka lietė ir jaunesnius, ’ir
bendraamžius, ir gal net vyresnius organizacijų narius. Mūsų prisidėjimas prie
lietuviškos visuomenės jau nebebuvo toks pasyvus, kaip prieš penkerius ar kiek
metų. Mes aktyviai ir noria! dalyvavome spaudoje, choruose, tautinių šokių
grupėse, ateitininkų ir skautų organizacijose. Mes net lietėme pasaulio viršūnę.
Šis aktyvus dalyvavimas lietuviškoje visuomenėje dažniausiai tęsiasi ir per
universiteto dienas. Mes randame didelį pasitenkinimą vadovaudami organizacijose,
demonstruodami dėl Lietuvos laisvės. Veikla yra mums dar dėl to brangi, kad joje
dalyvaujame savanoriškai, esame motyvuojami vienas kitą užkrečiamu entuziazmu.
Dabar jau galvojame „ant savęs” ir siūlome pakeitimų šeštadieninėse mokyklose bei
kitur. Pradedame domėtis, kaip mes asmeniškai galime paveikti ar pakeisti
lietuvišką visuomenę. Taip pat pradedame nusivilti kai kuriais nepakeičiamais
dalykais. Mus tiesiog stebina vyresniosios kartos baimė paeiti žingsnį į priekį.
Gavę aukštojo mokslo diplomus, atkreipiame didesnį dėmesį į savo asmenišką
gyvenimą: įvertiname, kaip toli pažengėme lietuviškoje visuomenėje, kiek patys
asmeniškai subrendome, įsigiliname į karjeras, kuriame šeimas. Dėl laiko stokos
dažnai turime pasirinkti, kur ir kaip norėsime dalyvauti lietuviškoje visuomenėje,
kur mūsų patyrimas duos daugiausiai naudos ir kur gausime didesnį pasitenkinimą.
Mes dar didžiuojamės savo kilme, gerbiame lietuvių kalbą, bet jau nebeturime nore
lakstyti iš vieno posėdžio į kitą, o verčiau pasirenkame įvykdyti vieną ar kitą
projektą.
Čia atkreipsiu dėmesį į studijuojantį ar studijas baigusį jaunimą — tokį, kokį
randame Akademiniame Skautų Sąjūdyje. Mano nuomone, šis jaunimas prisideda
prie lietuviškos visuomenės pagal savo išgales: kai kurie dalyvauja lietuviškuose
renginiuose, o kiti juos organizuoja; vieni vadovauja organizacijai, kiti — apsilanko
į susirinkimus. Abiejų parama yra vienodai svarbi.
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Pirmų pirmiausia yra tas lunimas, kuris bent prenumeruoja lietuvišką spaudą,
dalyvauja demonstracijose ir renginiuose, amerikiečių grupėje pasisako, kad yra
lietuvis. Toliau yra tie, kurie pasitenkina mažų projektų įvykdymu. Trečiajai grupei
priklauso organizacijų vadovai, lituanistinių mokyklų mokytojai ir t.t. Kiekvienas
jų vienu ar kitu būdu prisideda prie lietuviškos visuomenės.
Čia galima būtų įvardinti daugumą lietuviškojo jaunimo atliktų vaidmenų:
lituanistinių mokyklų mokytojai (tur būt dabar jau apie pusė mokyklų mokytojų
yra jaunimas); organizacijų vadovai (taip pat apie pusė yra jaunimas); organizavi
mas ir dalyvavimas parengimuose, demonstracijose, stovyklose, studijų dienose,
iįituanistikos kursuose; vadovavimas ir dalyvavimas tautinių šokių grupėse ir
Maruose; redagavimas ir rašymas spaudoje. Dar yra tokių, kurie veikia per
gyvenamojo krašto organizacijas. Apskritai, sąrašas gan įspūdingas.
^^Lietuviškasis jaunimas taip pat įstengia suburti viso pasaulio lietuvius į du
didžihusius sąskrydžius: taut, šokių Šventę ir Jaunimo Kongresą, kuriuose dalyvauja
visų amžių lietuviai. Abu renginiai nepaprastai svarbūs ne tik todėl, kad jie kelia
mūsų kultūrą ir vardą gyvenamojo krašto žmonių akyse, bet ir suteikia mums
visiems solidarumo jausmą, pasididžiavimą savo kilme ir norą sužinoti daugiau apie
save kaip tautinę grupę.
Lietuviškasis jaunimas siekia ir save patobulinti: lanko Jaunimo Sąjungos
ruošiamus lituanistinius kursus, dalyvauja organizacijų vadovų paruošimo kur
suose, registruojasi lituanistikos paskaitoms universitetuose.
Mano nuomone, visada atsiras jaunimui būdų, kaip veikti ar prisidėti prie
lietuviškos visuomenės — ar tai būtų dienraščio prenumeravimas ar mokytojavimas
šeštadieninėje mokykloje. Net didesnis nuošimtis atitolusių sugrįžta veiklon po tam
tikrų „atostogų”.
Man atrodo, kad čia būtų pravartu atkreipti dėmesį į tai, kaip visuomenė
vertina jaunimo pastangas ir kaip ji galėtų prie jaunimo prisidėti.
Jaunimo idėjos ir pasiūlymai yra dažnai priimami su išskėstomis rankomis,
įvertinami (kartais gal net perdėtai), ir jam yra pateikiamas dar sudėtingesnis
uždavinys. Tačiau kartais jo pastangos yra nustumiamos, nepripažintos arba
iškritikuojamos, ypač jei jos yra avangardiškos palyginus su dabartinės visuomenės
pažiūromis. Lietuvių visuomenė ar, atvirai pasakius, vyresnioji karta dažnai laukia,
kad jaunimas prie jos pritaptų. Tačiau retai taip pasitaiko. Išeivijos jaunimas
studijuoja gimtajame krašte, užauga pažangioje veiklos atmosferoje. Jis naujas
idėjas atsineša į lietuviškos visuomenės ratą, norėdamas jas išbandyti, įgyvendinti,
pakeisti tą, kas jau gal tapę tradicijomis. Vyresnieji išsigąsta ir — dar kartą iškyla
generacijų konfliktas.
Manyčiau, kad LIETUVIŲ JAUNIMAS GALĖS IR NORĖS PRISIDĖTI
TOL, KOL JO PASTANGOS BUS ĮVERTINAMOS IR PRIIMAMOS.
LIETUVIŲ VISUOMENĖ TAIP PAT DAUG GREIČIAU BRĘS, JEI DAŽNIAU
IR OBJEKTYVIAU PAŽVELGS Į SAVE JAUNIMO AKIMIS. Tai nereiškia, kad
reiktų laužyti tradicijas ar keisti tai, kas yra nepaprastai „prie širdies”. Vietoj to,
reikia daugiau atvirumo, diskusijų ir bendradarbiavimo. Nuo to, kaip visuomenė
jaunimą priims, priklausys aktyvaus jaunimo skaičius ir lietuviškos visuomenės
tęstinumas išeivijoje.
fil. Danutė Bruškytė
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ŽVILGSNIS IŠ KITOS KALNO PUSĖS
Aš norėčiau pristatyti šio simpoziumo temą iš kitos krypties: kaip lietuvių
jaunimas gali prisidėti prie savo gyvenamo krašto visuomenės veiklos Šiaurės
Amerikoje.
Jei mes norime apjungti visą lietuvišką jaunimą, turime tam rasti būdų. Viena
išeičių būtų: daugiau reikštis mūsų amerikietiškoje ir kanadietiškoje veikloje kaip
organizuota jaunimo etninė grupė. Tada padarytumėm pozityvų įnašą krašto
politinėje, visuomeninėje ir kultūrinėje srityse. Tuo pačiu nušautumėm du zuikius
vienu žūviu: lietuviško jaunimo veikla krašto aplinkoje atsispindėtų ir savoje —
lietuviškoje veikloje. Deja, iki šiol permažai ta linkme veikėme dėl keleto priežasčių:
pirma — trūksta kvalifikuotų asmenų, kurie nurodytų mums kelią, kaip, kada ir
kokiu būdu reikėtų uždavinį ar idėją atlikti; antra. — vyresnieji skatino ir
tebeskatina savo vaikus įsijungti į lietuvišką veiklą — organizacijas, ansamblius,
šokių grupes ir 1.1. Mes pramokom šiek tiek kalbos, įsijungėm į veiklą ir veikiame.
Psichologine prasme, mes esame suprograminti veikti mūsų tėvų ir mūsiškių
(pirmos ar antros generacijos) tarpe. Taigi, yra iškilusi viena akivaizdi (nors
daugelio dar nematoma ar nebojama) problema: mes tampame lietuviška
„grietinėle” arba elitu ir užmirštam, kad egzistuoja dar ir suamerikonėjęs jaunimas,
su kuriuo mes neveikiam. Kodėl? Nes mes nesame „programuoti” taip veikti!
Daugiau pasiektume, iškeldami Lietuvos vardą krašto veikloje, jei lietuviška
visuomenė užmirštų, kuriai generacijai ji priklauso, ir tik būtų lietuviais, be jokio
patyrimo laipsnio.
Šiaurės Amerikos išeivijos jaunimui šis reikalas yra aktualesnis ir svarbesnis,
negu vyresniesiems, nes dauguma jaunimo yra gimusi čia, Amerikoje.
Yra du pagrindiniai būdai efektingiau veikti: vienas — kelti lietuvių vardą kaip
organizuota jaunimo etninė grupė; kitas — garsinti lietuvių vardą savo asmenišku
veiklumu. Jei studentas — didžiuosis esąs lietuvis, stengsis išmokyti nelietuvius
ištarti teisingai savąjį vardą bei paaiškinti (jei vardas yra tautiškas), ką jis reiškia; jei
profesionalas — propaguos lietuviškumą savo profesionalumu.
Masiniu skaičiumi jaunimas daugiau gali prisidėti, iškeldamas Lietuvos vardą
savo gyvenamo miesto veikloje. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių.
Šių metų liepos mėn. Toronte įvyko vadinama „Counter Olympics”. Ten
dalyvavo organizuotos Šiaurės Amerikos jaunimo etninės grupės. Olimpijada tęsėsi
keturias dienas ir sėkmingai pavyko; tikslas — iškelti rusų okupuotų žemių bylą ir
tuo pačiu parodyti nepasitenkinimą Afganistano reikalu.
Jaunimas slaptai suorganizavo demonstraciją prie Sovietų pasiuntinybės
Washingtone. Demonstracija gerai pasisekė — visi demonstrantai buvo suimti.
Pastebėtina, kad „Washington Post” laikraštis, aprašydamas šį įvykį antrame
puslapyje, pabrėžė, kad (cituoju angliškai) „the protestors surrendered peacefully,
even good-naturedly to police”. Čia pozityvus įnašas veikloje, nes pasiekti du
dalykai: lietuviška visuomenė didižiuojasi, kad jaunimas išdrįso suorganizuoti tokį
įvykį ir, antra, amerikiečiai pastebėjo, kad jaunų žmonių grupė ramiai ir greitai
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pareiškė savo nuomonę, net sustabdydama automobilių judėjimą.
Denverio taut, šokių grupė, grįžusi namo iš Taut. Šokių Šventės, nori ir toliau
veikti lietuvių jaunimo gretose. Grupės nariai nutarė kelti Lietuvos vardą savo
veikla. Šį rudenį jie organizuoja „Western Rodeo”, į kurį bus sukviesti miesto
pareigūnai ir kitos etninės grupės. Šalia rodeo, grupė planuoja vadinamą
„hootenanny”, o žiemos metui organizuoja „Ethnic Winter Olympics” Vail
vietovėje, Colorado valstijoje. Denverio šokėjai stengsis sukvietsi organizuotas
komandas iš įvairių miestų bei etninių grupių. Visų šių projektų tikslas: iškelti
lietuvių ir kitų etninių grupių vardą.
Be abejo, kils klausimas: iš kur atsiras pinigų šiems projektams? Denverio meras
ir Vail miesteli'o valdžia šiuos įvykius remia.
Chicaga, Torontas bei kitos didesnės vietovės panašiais atvejais kitaip reaguotų,
nes jose yra daugiausiai suburta organizuoto jaunimo. Dauguma šoka, dainuoja,
priklauso skautams arba ateitininkams; čia visa „grietinėlė”. Bet kur visas kitas
lietuviškas jaunimas? Plačiau suorganizuotas jaunimas galėtų vykdyti visokeriopus
stambius projektus.
Jau keletą metų pastebėta, kad Vasario 16-sios minėjimuose vis mažėja jaunimo
skaičius. Kodėl? Atsakymas turbūt visiems aiškus. Chicagoje, pvz., jaunimas galėtų
suorganizuoti Lietuvių jaunimo Paradą miesto centrinėje State gatvėje, kaip tai
daro airiai, meksikiečiai, suomiai ir kitos etninės grupės. Gerai išreklamuotas, toks
projektas būtų pozityvus įnašas miesto veikloje, nes
— sutrauktų daug žmonių į vieną vietą,
— įrodytų miesto pareigūnams, kad jaunimo skaičius nėra mažas, kad mums
sukako balsavimo amžius,
— skleistų lietuvių vardą.
Nenorėdamas niekam „užlipti ant mazolio”, vis dėlto noriu teigti, kad praėjusi
Šokių Šventė esmėje nepasiekė pozityvaus įnašo krąšto veikloje. Dauguma šokių
šventės dalyvių repetavo pusantrų metų ar daugiau, visi uoliai dirbo, visi turėjo tuos
pačius tikslus: suvažiuoti į Chicagą, gerai sušokti, būti įvertinti lietuviškos
visuomenės ir kad krašto valdžia atsižvelgtų į etninio jaunimo bei visuomenės
pastangas. Visi punktai buvo pasiekti, išskyrus paskutinį: krašto valdžia neatkreipė
tinkamo dėmesio į jaunimo pastangas.
Iš vienos pusės — mūsų manifestacija pavyko: įrodėme kad TAIP, dar yra
lietuviško jaunimo. Antra vertus, ar mes turėjome pozityvų įnašą krašto kultūroje?
Miesto spauda mažai atkreipė dėmesio į mūsų pastangas: Chicagos „Sun-Times”
įdėjo vieną nuotrauką trečiame puslapyje, be jokio reportažo; „Tribūne” dienraštis
daugiau rėmėsi nuotraukomis, nei rašiniais. Kas iš to?
NESVARBU, KURIĄ IDEOLOGIJĄ JAUNUOLIS PASIRINKTŲ, — JO
DALYVAVIMAS JAU YRA POZITYVUS ĮNAŠAS LIETUVIŠKAME DARBO
BARE. LIETUVIŠKA VEIKLA YRA ESMĖ IR PAGRINDAS. Bet jei norime
daugiau pasiekti, privalu atsižvelgti ir kiek kitaip orientuoti dabartinio lietuvybės
darbo linkmę.
fil. Gintaras Aukštuolis
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Praėjusio rugpjūčio 21-24 dienomis Three Rivers, Mich., vietovėje vyko
akademikų skautų 1980 m. Studijų dienos ir ASS narių akivaizdinis suvažiavimas,
kuriame dalyvavo virš 80 asmenų, daugumoje ASS Chicagos vienetų nariai. ASS
vadija apie Studijų dienas bei suvažiavimą prieš kokius tris mėnesius buvo pradėjusi
skelbti, kviesti bendrojoje spaudoje ir „Ad Meliorem” skiltyse, tačiau iš kitų ASS
vienetų toje programoje dalyvavo tik keli nariai.
Nemaža chicagiškių vienetų narių taip pat dirba Brolijos ar Seserijos vienetuose
ir su savo skautiškais vienetais buvo Rako stovykloje, tačiau jie atvyko dalyvauti ir
ASS programoje, nes jiems dėvimos korp! Vytis ar ASD spalvos yra ne koks
„priedas” prie Brolijos ar Seserijos uniformos, o jų gyvo ryšio su Akademiniu
Skautų Sąjūdžiu ženklas.
Studijų dienų programą sudarė, paskaitininkus sukvietė ASS Vadijos kviesta
komisija, kuriai vadovavo fil. K. Jėčius; suvažiavimą tvarkė ASS Vadijos
Pirmininkas fil. dr. R. Strikas ir VP Pavaduotoja fil. R. Pauperienė. Visa programa
buvo vykdoma akademiškai, be jokios „rikiuotės ar patikrinimų”.
Studijų dienų programa pradėta ketvirtadienį (rugp. 21 d.) paskaita, skirta
Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo 550 metų mirties sukakčiai paminėti. Temą
„Vytauto Didžiojo valstybės administracija” pateikė fil. J. Dainauskas (šios
paskaitos minčių santrauką žiūr. kituose MV puslapiuose, red.).
Tą pačią dieną po vakarienės prof. L. Sabaliūnas kalbėjo tema „Maskva ir
Artimieji Rytai”, pateikdamas tų santykių istorinę apžvalgą. Pradžioje labai stipriai

SD - vakare prie laužo.
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SD - paskaitos klauso G. Būtėnas,
V. Žukauskas ir J. Damauskus.
parėmę Izraelio valstybės susidarymą, Sovietai greitai „persimetė” į Arabų pusę.
Atrodo, kad neišsipildžius viltims Izraelį padaryti savo „forpostu”, Sovietai labai
lanksčiai, vis naujas priemones pasirinkdami, sistemingai braunasi į arabų kraštus,
ypač turinčius naftos išteklių. Esmėje šių dienų Sovietų politika Artimuose Rytuose
tėra caristinės Rusijos politikos tąsa, tik su tuo skirtumu, kad dabar ji vykdoma
didesniu užsimojimu.
Vėliau sekė prof. J. Šmulkščio paskaita „Amerikos politika Artimuose
Rytuose”: JAV bilijonų dolerių vertės parama ginklais ir ekonominėmis vertybėmis
padėjo Izraeliui atsispirti prieš arabus. Rimtesnio pavojaus atveju Amerika Izraelį
visu savo autoritetu užstojo. JAV ir Izraelio santykiams nemažos įtakos turėjo ir
turi gerai susiorganizavę šeši milijonai JAV žydų, kurie Izraeliui stiprinti daug kartų
yra sumetę milijonus dolerių. JAV* politikos pasėkoje sudaryta taikos sutartis tarp
Egipto ir Izraelio ne tik susilpnino Izraelio priešų eiles, bet ir padidino pastovesnės
taikos Artimuose Rytuose galimybes. Su kitais to rajono kraštais JAV santykiai
įvairuoja: radikaliai pasikeitus JAV ir Irano santykiams, gal tik su Jordanu ir Saudi
Arabija vis dar randama' „bendra kalba”. Visumoje — arabai, ypač valdantieji
naftos išteklius, gamybos suvaržymais ir kainos nesiliaujančiu kėlimu gerokai
susilpnino JAV politikos vientisumą Artimuose Rytuose.
Penktadienio ryte fil. D. Korzonienė moderavo simpoziumą tema „Lankymasis
Lietuvoje ir kultūrinių ryšių palaikymas su Lietuva”. Jame, savo patirtimi
besivadovaudami, diskutavo R. Jelionytė (apie dalyvavimą lietuvių kalbos kursuose
Lietuvoje), K. Kotovaitė (apie ekskursiją į Lietuvą drauge su Vasario 16-tosios
gimnazijos mokiniais), R. Dirvonis (apie Lietuvos menininkų bei kitokių
kultūrininkų lankymąsi išeivių tarpe, koncertus, vakarones ir pasikalbėjimus) ir G.
Juodvalkis (tik š.m. balandžio mėn. atsikėlęs iš Lietuvos į JAV pas savo tėvus.
Lietuvoje jis yra baigęs Veterinarijos Akademiją). Pirmieji trys simpoziumo
dalyviai, su dabartine Lietuva susidūrę tik labai trumpai, savo pasakojimais galėjo
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paliesti nedaug dabartinių Lietuvos gyvenimo aspektų. Užtat G. Juodvalkis gana
plačiai papasakojo apie mokymosi, darbo, pragyvenimo sąlygas^ kasdieninį
vidutinio žmogaus gyvenimą Lietuvoje. Pastarojo kalbėtojo pasakojimai iššaukė
gyvas diskusijas. Daugiausia klausimų pateikė jaunesnieji simpoziumo klausytojai,
parodydami, kad jaunimui rūpi patirti ir dabartinio Lietuvoss gyvenimo kasdienines
smulkmenas.
Po pietų prof. dr. T. Remeikis, mūsų filisteris, kalbėjo apie „Lietuvos
partizanus” — ginkluotą pasipriešinimą Lietuvoje. Antrosios Sovietų okupacijos
metu ir iki 1952 metų partizanų eilėse buvo virš 100.000 kovotojų, kurių daugumą
sudarė ūkininkai, moksleiviai, o jų vadovai daugumoje buvo jaunesnieji Lietuvos
kariuomenės karininkai. Okupantų vykdytas Lietuvos gyvenimo sąlygų žlugdymas,
represijos, nusavinimai, masiniai fantastiškiausi kaltinimai bendradarbiavimu su
naciais ir grubus Lietuvos patriotizmo neigimas neabejotinai vedė prie partizanų
eilių didėjimo, o taip pat ir prie beatodairinės ginkluotos kovos prieš kolaborantus
su okupantu, partiečius bei kitokius pareigūnus, o ypač prieš „stribus”. Čia būtiną
pabrėžti, kad Lietuvos partizanų kovos niekad nebuvo (kaip kartais okupuotoje
Lietuvoje buvo bandoma sakyti) kokiu tai tariamu „pilietiniu karu”. Tai buvo visos
Lietuvos ginkluotas pasipriešinimas Sovietų okupacijai, siekiant atstatyti Lietuvos
valstybės nepriklausomybę. Partizanai kovojo ir kalbėjo ne kokios grupės ar srovės
vardu, o visos Lietuvos vardu.
Ta proga buvo priminta ką tik pasirodžiusi didžiulė prof. dr. T. Remeikio knyga
„Opposition to Soviet rule in Lithuania 1945-1980”, kurioje sutelkta daug
dokumentinės medžiagos apie* tas kovas, sovietišką terorą ir Lietuvos pogrindžio
veiklą.
Vakare fil. J. Dainauskas kalbėjo apie Lietuvos pogrindžio spaudą, daugiausia
paliesdamas rašinius, gautus iš Lietuvos šiemet. Tai periodiniai leidiniai „Pastogė”
(1 ir 2 numeriai), „Aušra” (19, 20, 21 numeriai), „LKB Kronika” (40, 41, 42

SD - R. Kasiulis pašnekesy su R.
Dirveniu ir R. Lukiene.
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SD- J. ir G. Juodvalkiui su
D. Korzoniene.

SD - atidžiai sekėme paskaitą.

numeriai). „Pastogė” (kurios Nr. 2 datuotas 1979 m. liepa) yra naujas pogrindžio
leidinys, kurio pratarmėje parašyta: „PASTOGĖ skiriama tiems, kurie nori laisvai
kurti . . . Būti laisvu meno žmogumi — tai ne tik mesti iššūkį išorinei cenzūrai, bet,
visų svarbiausia, nugalėti savyje klastingiausią menininko priešą -— vidinį cenzorių,
daugeliui mūsų jau įdiegtą, kontroliuojantį kūrinio gimimą dar pasąmonėje”.
Sprendžiant iš tų dviejų numerių rašinių, tai literatūros „žurnalas”, kuris siekia
„rašyti nesiveliant į politiką”.
Taip pat gauti ir keli vienkartiniai rankraščiai, kurių trys net to paties autoriaus
„Klajūno” parengti: „Vergijoje prie Lenos” (tai 1955-56 metų įvykių stovyklose prie
Lenos upės dienoraštis, su daugybe faktų bei asmenų aprašymu, viso netoli 300
psl.), „Balsas iš laisvės kapo”, 212 p. rankraštis, rašytas ant plono „cigaretinio”
popieriaus per kalkę, užtat sunkiai įskaitomas; vienas kitas, gavęs rankraštį į
rankas, kratėsi bandyti jį perskaityti. 120 rankraščio puslapių apima eilėraščiai,
sukurti „Klajūno”, o likusieji puslapiai apima „Įvairių nežinomų ir žinomų,
tebesančių gyvų ir seniai žuvusių POLITKALINIŲ POETŲ eilėraščiai, užrašyti
1951-1956 metais”. Rankraštis ne tiek svarbus kaip poetinis kūrinys, bet kaip
dokumentinė medžiaga apie kalintų lietuvių kovas ir pergyvenimus. Trečias to
paties autoriaus kūrinys liečia „Filosofines mintis”.
Visi šie leidiniai, kaip ir anksčiau gautieji, atkeliavo įvairiausiais keliais. Čia
būtina pažymėti, kad Lietuvos pogrindžio leidinių (net „LKB Kronikos” ir
„Aušros”) gavimas tarp praeitų metų spalio ir š.m. balandžio mėn. buvo kiek
sutrikęs. Greta to, Lietuvoje naujų pogrindžio leidinių vėl pasirodė gana daug. 1979
m. pabaigoje ir 1980 m. pradžioje Lietuvoje išėjo: „Perspektyvos” (11-19 numeriai),
„Alma Mater” (nr. 2), „Rūpintojėlis” (nr. 10-13), „Vytis” (nr. 1-3), „Varpas” (nr. 8),
„Ateitis” (nr. 1). Tačiau jų iki šiol nei vienas egzempliorius dar nėra pasiekę?
laisvojo pasaulio. Taip pat dar nėra gauti „Aušros” 17 ir 18 numeriai.
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Šeštadienį iš ryto vyko simpoziumas: „Kokį įnašą jaunimas gali duoti
lietuviškos visuomenės veikloje”. Moderavo fil. Vyt. Kamantas (PLB Pirmininkas),
o duskutavo filisterės Ram. Lukienė bei D. Bruškytė ir fil. G. Aukštuolis, PLJS
Pirmininkas. (Jų minčių santraukas rasime kituose šio numerio puslapiuose, red.)
Vakare prof. A. Mickūnas kalbėjo tema „Laisvės esmė”, filosofiniais
suformulavimais pateikdamas modernišką žmogaus laisvės sampratos apibūdinimą.
Laisvė yra tai, kas žmogų padaro žmogumi. Laisvė yra visų vertybių šaltinis. Ten,
kur nėra laisvės, nėra nei vertybių. Laisvė yra tik žmoguje. Gamtoje nėra vietos
laisvei. Sugebėjimas pats save apspręsti ir yra laisvės esmė. Laisvė yra žmogaus
sugebėjimas išsiveržti iš gamtos į dvasinę tikrovę. Tačiau žmogus gali būti laisvas
ne automatiškai, o tik savo paties pastangomis. Ir ši pasakaita susilaukė labai gyvų
diskusijų, ypač apie laisvės elementų pasireiškimą ir savybes.
Sekmadienio ryte prof. R. Šilbajoris (Lituanistikos Instituto Pirmininkas)
kalbėjo tema „Sovietinės lietuvių poezijos aspektai”, pateikdamas daug pavyzdžių,
tekstų, citatų -iš „oficialiosios” poezijos, 1947-79 m. paskelbtos Lietuvoje. Toji
poezija perdėm realistinė, joje stipriai jaučiasi forminis elementas. Eilėraščių
struktūra laikosi nusistovėjusių normų, intonacijos, ritmo bei rimo derinių, posmų
išdėstymo ir t.t. Pirmaisiais metais, socrealizmo normomis sukaustyta, toji poezija
turėjusi vieną uždavinį: liaupsinti komunizmo „idealus bei laimėjimus” ir „tėvą”
Staliną. Po Stalino mirties, kiek atsileidžiant Sovietijoje politiniam režimui, keitėsi
bei „žmoniškesnė” darėsi ir toji poezija. Eiliuoto žodžio meno požiūriu, panašiai
kaip ir visoje Sovietijoje, toji poezija nebuvo aukšto lygio. Pažymėtina, kad rusų
disidentų pogridninė poezija esanti aukštesnio lygio nei oficialioji Sovietuos
rusiškoji poezija; tuo tarpu Lietuvos pogrindžio poezija žodžio meno požiūriu yra
silpnesnė. Diskusijose buvo paliestas ir aukščiau minėtas lietuvių kalinių ir Lietuvos
pogrindžio poezijos rankraštis „Balsas iš laisvės kapo”, pabrėžiant tos poezijos
dokumentinę vertę.
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SD - pamaldos gamtoje.

SD - susikaupimas pamaldose.

Trumpai suglaudus, galima pasakyti, kad 1980 m. Studijų dienų paskaitos beisimpoziumai buvo akademinio pobūdžio, gerai paruošti, susilaukė prasmingų ir
gyvų diskusijų.
Įvyko dvi vakaronės: penktadienį prof. A. Mickūnas skaitė savo rašinį „Sancho
Pancho pašnekesys su asilu”, kuriame satyriškai nagrinėti „pono ir tarno” ir
aplamai tarpusavio kasdieniniai žmonių santykiai; šeštadienį labai gerų koncertą
davė puikiai savo instrumentą valdanti kanklininkė M. Bankaitytė ir neseniai iš
Lietuvos į Vakarus pasitraukęs birbynininkas R. Kasiulis. Gausiais plojimais jie
buvo pakartotinai prašyti atlikti papildomų muzikinių kūrinių.
Kiekvieną vakarą ant ežero kranto buvo surengti laužai su savitomis
programomis: sąmojingais skečais, trumpais pasakojimais, net improvizacijomis.
Dalyvių dainos skambėjo ilgai po vidurnakčio.
ASS SUVAŽIAVIMAS

Šeštadienį prieš piet vyko ASS vienetų narių sueigos. ASD ir korp! Vytis narių
dalyvių tarpe buvo nedaug, tad įvyko vien trumpi narių pasikalbėjimai. Tik FSS
narių sueiga buvo gausi ir praėjo labai gyvai, ilgai diskutuojant organizacinio darbo
pagyvinimo klausimus. Diskusijose dalyvavo berods 30 filisterių. \ Daugumos
nuomone, FSS ir aplamai ASS vietovių vienetų veikloje dažnai pasitenkinama
„tradiciniu” keliu. Tokio kelio pavyzdžiais gali būti: dalyvavimas vietos skautiškų
vienetų Kaziuko mugėse, Užgavėnių „blynų” ar panašių susitikimų rengimas,
dalyvavimas priešvelykinėse rekolekcijose, trumpų ASS sukakties minėjimų
suruošimas ir pan. Prieš keleris metus nutrūkę veik kiekvieną mėnesį Chicagos FSS
skyriaus rengti susitikimai, vakaronės, pašnekesiai, paskaitos buvo apjungę didelį
Chicagos ir apylinkių mūsų Sąjūdžio narių būrį. Dabar ir Chicagos FSS skyriaus
vadovybė net nebando tęsti tos akademinio pobūdžio veiklos. .
Kanados ASS „vienetai” veik nepastebėję 1979 m. ASS Studijų dienų, pravestų
Wasagoje; Clevelando bei Detroito ASS vienetai nerodo jokios akademinės veiklos,
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geriausiu atveju apsiribodami Spalio 16 d. šventės atsitiktinu trumpo paminėjimo
surengimu, o daugiausia pasitenkindami savo narių didesniu ar mažesniu
dalyvavimu Brolijos bei Seserijos veikloje. Rytiniame JAV pakraštyje susispietę
ASS nariai, Brolijos bei Seserijos iškilmėse neretai pasirodydami su ASD ar korp!
Vytis juostomis, niekaip nepajėgia susiburti į FSS ar bendrų ASS vienetą, kuris
galėtų pasirūpinti įtraukti į ASS eiles lietuvius skautus, stojančius į vietos’
universitetus, ir ten suorganizuoti atitinkamus skyrius.
Daugelis senų filisterių savo pasyvumą Sąjūdžio atžvilgiu teisina savo įsijungimu
į Brolijos bei Seserijos vadovų eiles. Vienas ASS uždavinių yra padėti Brolijai bei
Seserijai, tačiau būtina prisiminti, kad dalyvavimas Brolijos ar Seserijos darbe nėra
ir negali būti pareigų ir darbo pakaitalu Sąjūdyje. Tai ir yra LASS trečiosios šakos
— Akademinio Skautų Sąjūdžio egzistavimo prasmė.
Gerą pavyzdį parodė FSS Worcesterio skyrius, išleisdamas v.s. A. Venclausko
knygą „Kovoje su milžinu”. Tai vienintelis FSS skyrius, kuris be paraginimų
reguliariai atsiunčia FSS Centro Valdybai savo narių sąrašus ir nario mokestį.
Praeitais metais iškiliai pasireiškė FSS Los Angeles skyrius, išleisdamas Vilniaus
Universiteto 400 metų sukakčiai paminėti skulptoriaus V. Kašubos suprojektuotą
medalį, juo labai pagarsindamas Sąjūdžio vardą. Pastaraisiais metais atgijo
Omahos ASD skyrius. Australijoje jaunos ASD narės davė gerą pavyzdį,
pravesdamos lietuviškos visuomeninės veiklos programą.
t
Trūksta ASS skyrių, o labiausiai FSS skyrių rengiamų paskaitų, simpoziumų,
parodų, pašnekesių aktualia tematika. Daug Sąjūdžio narių, baigę mokslus, o ypač
persikėlę į naujas vietoves, greit pasineria aplinkos kasdienybėse (nors anksčiau
buvo net labai veiklūs ASS vienetuose), aptingsta, nustoja rūpintis ASS vietos
vieneto gyvenimu ir net visai nutolsta nuo ASS. Todėl pasitaiko, kad FSS skyriuje,
kurio sąrašuose yra daug narių, — kai reikia perrinkti skyriaus valdybą (o tuo
labiau rasti kandidatų į FSS ar ASS centrų vadovaujamus organus), skyriuje ne tik
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neatsiranda norinčių paimti pareigas, bet dažnai neįmanoma prisiprašyti bent
kuriam laikui sutikti įeiti į skyrių valdybas. Tiesa, nemažai filisterių, praėjusių
Sąjūdyje organizacinio darbo mokyklą, dirba Lietuvių Bendruomenės ar kitų
organizacijų vadovybėse, tačiau procentaliai jie sudaro tik nedidelę dalį gavusių
korp! Vytis ir ASD spalvas.
Diskusijose buvo pabrėžta, kad Sąjūdžio narių tarpe per maža asmeninių ryšių,
per maža tarpusavio bendravimo. Būtina visomis išgalėmis kelti tuos elementus,
kurie mūsų narius apjungia ir stiprina. Buvo siūlyta pabandyti rengti filisterių bei jų
šeimų narių ekskursijas, jomis ne vien tik pasiekti tą ar kitą vietovę, bet ir susitikti
su vietovėje esančiais mūsų Sąjūdžio nariais. Labiausiai reikėtų vengti šabloninių,
tuščių frazių ir niekad nenustoti ieškoti naujų ASS veiklos kelių.
Šeštadienį po pietų prasidėjo akivaizdinis ASS narių suvažiavimas, kuris tęsėsi
ir sekmadienį. Ppirmuoju dienotvarkės punktu: AS Leidyklos naujo leidinio
„Akademinis Skautų Sąjūdis” pristatymas. Akademinės Skautijos Leidyklos
valdybos pirmininkas fil. R. Dirvoms trumpai nupasakojo leidinio parengimo ir
išleidimo eigą. Jo ruošime dalyvavo grupė ASS veikliųjų narių. Rengiant, medžiagą
reikėjo rinkti iš daugybės šaltinių, daug kartų ją tikrinant ir patikslinant. Siekta,
kad „ASS vadovas” kuo geriau patarnautų ypač jaunesniesiems Sąjūdžio nariams.
FSS CV pirmininkas fil. J. Dainauskas priminė, kad ASS Vadija jau prieš
daugelį metų pakartotinai buvo parengusi ir patvirtinusi tokio leidinio turinio
apmatus, tačiau tik fil. V. Statkaus parengta ASS praeito kelio istorinė apžvalga
davė pradžią šiam veikalui: tik nuo tada prasidėjo teksto karpymas, lipdymas,
tematinių rašinių, dokumentinės medžiagos rankiojimas. Reikėjo vienon knygon
sujungti krūvos autorių raštus, įvairių šaltinių dokumentus. Gal porą metų tęsėsi
duomenų tikslinimas, papildymas, kelis lankus net iš naujo perspausdinant.
Tai nėra koks nors dailiosios literatūros kūrinys, o tikra to žodžio prasme ASS
veiklos vadovas. Jo „pristatymą sau” turi atlikti kiekvienas Sąjūdžio narys. Taip
pat ASS vienetų vadovybės nariai tą leidinį privalo turėti nuolat po ranka. Gal tada
jokiame ASS vienete nepasikartos prieš keleris metus viename ASS vienete įvykusi
metinės šventės pravedimo parodija, kurios eiga buvo maždaug tokia: „. . . Ramiai!
(komanda buvo duota keliolikai to vieneto narių, atvykusių į iškilmingą sueigą)
Prašau įnešti vėliavą. Lasivai. Šiandieną turime ASS metinės sukakties minėjimą.
Šiemet suėjo „iks” metų nuo pirmo ASS vieneto įsteigimo 1924 m. Kaune. Sueiga
baigta. Ramiai. Vėliavą išnbšti. Pagerbta. Išsiskirstyti!” Tai ir viskas!
Negalima kaltinti ano ASS vieneto vadovo, šitaip „pravedusio” metinės šventės
minėjimą, nes jį tik tiek buvo beišmokęs jo tėvūnas. Ir tuo negalima stebėtis: keli
seni Sąjūdžio nariai, iš Lietuvos pasitraukę veik be jokio bagažo, išeivijoje ASS
organizaciją bei jos veiklos gaires atkūrė iš atminties. Prie jų prisijungė veik visi
išeivijoje atsidūrę korp! Vytis ir ASD senjorai, tikrosios narės, filisteriai, filisterės,
praktikoje daugiausia pasikliaudami vien savo atmintimi.
Todėl jau seniai buvo degantis reikalas turėji Sąjūdžio organizacinio darbo
vadovą raštu.
Suvažiavimas plojimu išreiškė padėką leidinio redaktorei fil. R. Bartuškienei ir
visiems nariams, prisidėjusiems prie veikalo parengimo. Taip pat buvo nutarta 6
gyviems ASD bei korp! Vytis garbės nariams ir Australijos ASS veikėjoms
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filisterėms Mockūnienei ir Vilūnienei įteikti po egzempliorių to ASS vadovo su visų
suvažiavimo dalyvių parašais.
Toliau sekė trumpi veiklos pranešimai: ASS Vadijos pirmininko fil. dr. R.
STriko apie Sąjūdžio Vadijos darbą (jis taip pat padarė pranešimą ir korp! Vytis
CV pirmininko vardu, nes pastarasis darbo reikalais turėjęs skubiai išvykti); ASD
CV vardu pranešimą darė fil. L. Rimavičiūtė, FSS CV vardu — fil. J. Dainauskas,
AS Leidyklos Valdybos vardu — fil. R. Dirvonis, Vydūno Fondo Valdybos vardu
— fil. V. Mikūnas. Fil. J. Dainauskas priminė, kad korp! Vytis junjorų programos
konspektas jau atiduotas spausdinti. Konspektą paruošė buv. korp! Vytis CV
pirmininkas fil. M. Griauzdė. Neabejotina, kad tai bus didelė parama junjorų
tėvūnams.
Toliau buvo priimtas ASS veiklos projektas, kurį vadijos pavedimu parengė 4
narių komisija. (Projektas pateikiamas šio M.V. numerio „vedamajame”, red.)
ASS Nuostatų tvirtinimo klausimą nutarta perduoti ASS korespondenciniam
suvažiavimui, nes šiame akivaizdiniame suvažiavime nebuvo kvorumo, reikalingo
sprendžiant ASS nuostatų pakeitimus ar papildymus. ASS Vadija turės tą reikalą
parengti, apsvarstyti ir pristatyti Sąjūdžio korespondenciniam suvažiavimui.
1981 metų ASS Studijų dienas nutarta ruošti lituanistine tematika ir gal net
šioje pačioje vietovėje. Programą Studijų dienoms ASS Vadija turėtų pradėti rengti
kuo greičiau.
Suvažiavimą raštu sveikino visa virtinė organizacijų ir asmenų, žodžiu sveikino
LSS Tarybos Pirmininkas fil. S. Miknaitis. Uždarydamas suvažiavimą, ASS VP fil.
dr. R. Strikas įteikė fil. K. Jėčiui dovaną ir visų dalyvių vardu padėkojo už gerą
Studijų dienų programos pravedimą. Suvažiavimą užbaigus, s. kun. A. Kezys, SJ,
pušų prieglobstyje atnašavo šv. mišias, kurių metu buvo perskaitytos kelios eilutės
iš Studijų dienomis aptarto lietuvių kalinių poezijos rankraštinio rinkinio.
Studijų dienos ir ASS Suvažiavimas buvo uždaryti sekmadienį po pietų,
susitikimą užbaigiant akademišku „Gaudeamus” ir ASS daina „Dievui, Tau,
Tėvyne, ir Žmonijai”, o nuleidžiant vėliavas sugiedant Tautos himną.
fil. J. Dainauskas

Ąustralietė fil. Laima Bar kute (antra iš kairės), viešinti šią vasarą
Amerikos kontinente, ’’nušauta” brolio V. Bacevičiaus tarp Los An
geles ir Chicagos dalyvių Romuvos stovyklavietėje, Kanadoje
23

26

i>(4

Kolegei

AMERIKOS PILIETYBĖ MŪSŲ NEATLEIDŽIA . . .
Iš kartų j kartas lietuviai išlaikė senas savo tradicijas; kultūrą, kėlė lietuvių
vardą Amerikos visuomenės akyse. Ypač šiandien lietuvių vardas plačiai žinomas ne
tik amerikiečių masėse, bet ir einančių aukštas krašto valdžios pareigas žmonių. Šis
savos tautos laisvei naudingas darbas atliktas mūsų senesnės kartos, kuri beveik
baigia savo energiją, ar pasitraukusi į pensiją ar net išmirus. Ateina laikas mūsų
jaunajai kartais pasirodyti — padirbėti už savo tėvus, kurie mus išmokslino,
ištobulino, padarė šio krašto pirmaeiliais piliečiais.
Deja, šiuo metu mūsų jaunoji karta kaip ir praradusi energiją lietuvybės darbui,
o kartu ir meilę Lietuvai, — dalykai, kuriuos tėvai taip stropiai mumyse ugdė.
Labai sunku nurodyti to priežastis, kodėl mūsų kovos idealų stiprybė ir užsidegimas
Lietuvos meile ir jos laisvės kova palengva nyksta.
Kodėl taip yra? Gal trūkumas pasiryžimo, o gal todėl, kad mes gimę ir augę
Amerikoje, bet ne Lietuvoje? Gal mes nekreipiame dėmesio ar neturime asmenų
vadovauti organizacijom? Gal net visai nenorime ar nedrįstame prisipažinti
lietuviais? Gal geriau praleidžiame tuščiai laiką kuriame nors restorane ar žiūrėdami
bevertę televizijos programą, negu ėję į lietuvių renginius, paskaitas ar bažnyčią?
Gal tėvų kaltė, kad jie per daug mums lietuvybės mėgino įkvėpti, gal mes persotinti
tuo? J klausimą, kodėl turime taip mažai aktyvių jaunuolių, kai kuris pasakys, jog
pabodo to paties stiliaus susirinkimai, kalbos . .-. Jeigu tai yra viena iš priežasčių ir
jei mes jaunuoliai laikome save daugiau išmokslintais, tai mėginkime ieškoti
įdomesnių kelių ir priemonių, bet neleiskime taip toli pastumtam laisvės vežimui
nuriedėti pakalnėn.
Dažnai mes vis kaltiname savo vyresniuosius vadovus, kad šie neduodą mums
pasireikšti. Negalima kaltinti ką nors kitą — turime kaltinti patys save. Amerikos
pilietybė neatleidžia mūsų — lietuvių jaunuolių — nuo pareigos kovoti už Lietuvos
laisvę, išlaikyti jos kultūrą, kalbą, raštą ir tradicijas. Mes, gimę ir išsimokslinę šiame
krašte, kaip tik daug lengviau galėtume atlikti didelius darbus, kuriuos mūsų tėvai
gerokai pastūmėjo į priekį.
Bet taip iš tikrųjų nėra. Mes neturime ryžto: ateitis veikliuosius jaunuolius
baugina, kad viskas gali ramiai užmigti ir lietuvybės vardas su išmokslintu mūsų
jaunimu išnykti.
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pažeisti: jie tampa nebeveikiantys. Žmogus gali kvėpuoti, širdis plaka, kraujas
cirkuliuoja, kūnas maitinamas per venas, — viskas veikia. Tik vieni smegenys
nustoję viso sąmoningo ir pasąmonės galvojimo. Trumpai — smegenys mirę, bet
kūnas gyvas.
Daug kur Amerikoje yra šimtai žmonių, kurie guli ligoninėse, gaudami adatinį
maitinimą, mašinos padeda kvėpuoti, o visoki vaistai reguliuoja širdį ir kraują. Bet
jie mėnesiais ar net metus nėra akių atidarę, žodžio nėra tarę. Ir net dar svarbiau:
smegenis matuojant, jie nebeduoda elektrinių bangų. Taigi šiuo atveju mes patys
turime nutarti, ar anie žmonės tikrai yra gyvi, ar verta išlaikyti jų kūnus visokiomis
mašinomis bei vaistais.
Jei esame tikintieji, bandykime Šventame Rašte ieškoti atsakymų. Yra rašoma,
kad žmogus turi kūną ir sielą. Siela yra pasąmoningas galvojimas — mūsų dvasia.
Šv. Rašte sakoma: kai numirsime, mūsų siela nueis į Dangų. Ji atsiskirs nuo kūno ir
eis susirasti naują dangišką kūną.
Man atrodo, kad smegenims neberodant elektrinių bangų, gali būti, jog siela jau
išėjus iš kūno, jau į Dangų nuėjus ir atradus vietą su Dievu. Kūnas dar veikia, bet
nenatūraliai: jau mašinų, adatų ir vaistų pagalba. Ir toliau sakau: kas tas kūnas be
sielos? Jis yra niekas.
Bet ne visi taip galvoja. Kiti mano, kad neturime teisės išjungti kvėpavimo
mašinų, išimti adatų ir leisti kūnui numirti. Jie teigia: jei mes taip padarytumėm,
imtumėm Dievo darbą į savo rankas. Taip galvojantieji padarytų visa įmanoma
kūno gyvybei išlaikyti.
Dirbdama ligoninėje esu pati mačiusi tokias situacijas. Vieną ypatingai
prisimenu. Vietnamietis su sūnum buvo ką tik atvykę į Ameriką. Tėvas susirgo, jį
ištiko širdies smūgis, ir plaučiai nustojo veikti. Gaisrininkai atvažiavo, davė CPR ir
greit nuvežė į ligoninę. Širdis vėl pradėjo plakti, bet plaučiai nekvėpavo; tuoj buvo
įjungta mašina, kuri vykdė plaučių funkciją. Tačiau žmogus niekad neatsikėlė —
smegenys buvo visiškai pažeisti. Vietnamietis liko ligoninėje virš keturių mėnesių.
Sūnus kiekvieną rytą ateidavo, sėdėdavo visą dieną prie tėvo, žiūrėdamas pro langą
ir laukdamas tėvo atsikėlimo iš ilgo‘miego, arba mirties. Aparatai ėjo, vaistai buvo
duodami, įvairiausi vamzdeliai nešė į kūną maistą, išnešė išmatas. Kiekviena diena
buvo tokia pat.
Jam buvo paskirta seselė, kuri tik šį vieną ligonį prižiūrėjo. Darbas nebuvo
lengvas: ji turėjo ryte ligony išmaudyti lovoje (nėra lengva apsukti ir pakelti žmogų,
kuris pats negali niekuo padėti), tada reikėjo paklodes keisti (ligonis vis lovoje).
Šalia toji kas valandą ligoniui turėjo duoti visokių vaistų. Virš lovos kabojo septyni
buteliai su vaistais, vitaminais ir vandeniu. Seselei reikėjo prižiūrėti kiekvieną
butelį, kad vamzdeliuose laiku vyktų miešimas ir vaistų tekėjimas į ligonį.
Naudojant kvėpavimo mašiną, ligonio burnoje ir gerklėje pasidarydavo daug
seilių ir glėmių. Jas kas pusvalandį reikėjo išvalyti su „vakumo” mašina. Reikėjo
taip pat prižiūrėti kvėpavimo aparatą, kad šis teisingai veiktų.
Seselės diena buvo ilga ir sunki, bet ji nenustojo vilties: kalbėjo su ligoniu,
paaiškino kiekvieną procedūrą, kurią vykdė. Tačiau ligonis nei girdėjo nei atsakė.
Pagaliau vieną naktį po keturių mėnesių ligonis mirė. Širdis sustuojo,
nebeatgaivinama.
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Koks buvo tikslas tą kūną taip ilgai išlaikyti gyvą? Ar šeima buvo laiminga, kad
tėvas keturis mėnesius ilgiau gyveno? Ar buvo kas gero padaryta tam žmogui per
aną laikotarpį? Niekas nelaimėjo: ligonio kūnas keturis mėnesius kentėjo, tiek pat
laiko kentėjo sūnus, sėdėdamas šalia. Visos pastangos buvo per nieką.
Prisimenu kitą ligonę, kurią aš pati neseniai prižiūrėjau. Ji ilgai sirgo širdies liga,
bet buvo linksma senutė — 69 metų! Antrą dieną man prižiūrint, atėjo jos daktaras
ir pasakė, kad ji neišgyvens pusmečio, jei nebus padaryta širdies operacija. Širdies
operacijos yra vienos pačių sunkiausių, o vyresniems žmonėms dar ir mažiau
sėkmingos.
Ligonė pasišaukė mane į palatą ir, kai daktaras išėjo, ėmė ilgai verkti. Kai
pagaliau sustojo, pradėjo ir savo mintis išreikšti. Jinai nenorėjo gulėti ligoninėje
pusmetį ir laukti mirties. Bet nenorėjo nei operacijos, iš po kurios gal išeitų su
neveikiančiais smegenimis. Ji net pareiškė, kad, jei operacijos metu ją ištiktų širdies
smūgis (kuris kartais atsitinka), ji norėtų kaip tik tada numirti. Nenorėtų jokios
pagalbos, bandant ją atgaivinti ar išgelbėti.
Klausiausi tris valandas, kol ligonė nusiramino. Negalėjau nei patarimo duoti —
ji pati turėjo nuspręsti ką daryti. Tačiau ji aiškiai ir stipriai akcentavo, kad nenorėjo
didvyriškų pastangų, jei laike operacijos kas nors blogo atsitiktų.
Išėjau iš jos kambario, palinkėdama geros laimės ir ramumo.
Už keleto savaičių girdėjau, kad senutei buvo padaryta operacija. Operacijos
metu ištiko širdies smūgis, bet daktarai ją atgaivino. Deja, smegenys neveikė, širdis
silpnai plakė, plaučiai tik mašinos pagalba kvėpavo — viskas, ko tik ji nenorėjo!
Ligonė buvo be šeimos, kuri galėtų sustabdyti jos kūno egzistenciją. Ji neturėjo
jokios giminės, kuri galėtų pasakyti: ne, leiskite jai ramiai numirti. Tačiau ji gulėjo
dar savaites, kūnui kenčiant, kol pagaliau mirė.
Jo‘s daktarai buvo iš tų, kurie mano, kad reikia viską daryti kūno gyvybei
išlaikyti. Bet ar buvo iš to kokios naudos? Niekas nieko nelaimėjo.
Yra ir dar vienas iškeltinas punktas, apie kurį daugelis žmonių net girdėti
nenori, bet kuris yra svarbus,,kai ligoniui tenka būti ligoninėje ilgą laiką.
Ar žinote, kiek kainuoja viena diena ligoninės intensyviai prižiūrimame skyriuje?
Vien už kambarį mokama 350 dol., o kvėpavimo mašina kainuoja šimtinę dienai. O
kur kitos mašinos, vaistai, perrišimai; už kiekvieną mažą dalykėlį, kuris ligoniui
naudojamas, reikia mokėti. Bendra dienos kaina yra apie 550 dol. Jei būtumėt
ligoninėje keturis mėnesius, tai kainuotų 66 tūkst. dolerių. Suprantama —
draudimas dalį išlaidų padengia, o kas užmoka visą kita? Šeimai yra didelis
apsunkinimas: truktų daug metų atmokėti tokią sąskaitą. Net ir ligoniui mirus
sąskaitos nedingsta, reikia mokėti. Ir už ką? Nieko nebuvo laimėta.
Prieš 100 metų klausimas „kada žmogus yra miręs” nebuvo svarbus. Bet mūsų
laikais turime patys šį klausimą atsakyti.
Vieni mano, kad yra kliniška mirtis: tai atvejis, kai širdis nustoja plakti ir
nebekvėpuojama. Kiti sako, kad yra biologiška mirtis: širdis sustoja, plaučiai
nebekvėpuoja ir smegenys nebeveikia. Bet po biologiškos mirties širdis daug kartų
būna atgaivinta.
Dar kiti mano, kad net po biologiškos mirties (su neveikiančiais smegenimis)
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žmogus dar yra gyvas. Jie sako, kad žmogus yra numiręs tik tada, kai viskas sustoja
ir nėra vilties atgaivinti.
Nelaimės atsitinka; gal kada nors ir savoje šeimoje kas sunkiai susirgs, kliniškai
numirs ir bus atgaivintas. Mes turėsime nuspręsti, ką daryti. Būtų lengviau,jei mes
dabar svarstytumėm apie mirtį ir kas ji yra. Būtų lengviau, jeigu pagalvotumėm apie
gyvybę. Būtų lengviau, jeigu dabar nuspręstumėm, ko mes patys sau norėtumėm:
ilgos kančios ar ramybės?
Laima Prasauskaitė,
Los Angeles

Šiemetiniai VJF kalėdiniai atvirukai
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SPAUDOS
LENTYNA

AKADEMINIS
SKAUTŲ SĄJŪDIS
Arti penkmečio lauktas, papil
domas, perrenkamas ir 1.1., pagaliau
— dar spaustuvės dažais kvepiantis
— mus pasiekė ASS ideologiją,
tradicijas bei veiklos bruožus patei
kiąs
leidinys
AKADEMINIS
SKAUTŲ SĄJŪDIS. Apie knygos
paskirtį pratarmėje skaitome:
— Jauniesiems jis (šis leidinys)
turėtų būti vadovu geriau pažinti ir
suprasti savo organizacijos prasmę,
pareigas ir užduotis. Vyresniesiems,
ASD ir korp! Vytis spalvas* seniai
turintiems korporantams, tikrosi
oms narėms ir filisteriams, šis
leidinys turėtų atnaujinti dvasinius
ir organizacinius ryšius su savuoju
Sąjūdžiu. Vieno neturėtume pamirš
ti: leidinys atsieks savo tikslą tik
tada, jei jame išdėstytom gairėm
vadovaudamiesi, savo darbu ir
pasiryžimu išlaikysime organizacinę
kokybę”.
Knygą redagavo R. Bartuškienė,
bendradarbiavo J. Dainauskas, R.
Dirvenis, D. Korzonienė, V. Stat
kus ir 14 talkininkų. Turinys suskir

stytas į 5 dalis: Akad. Skautų
Sąjūdis (ideologija, ASS Lietuvoje
ir šiandien), Akad. Skaučių Drau
govė (ideolog. pagrindai, istorinė
apžvalga — tėvynėje, Vokietijoje,
išeivijoje), Korp! Vytis ryškieji
bruožai (Lietuva — Vokietija —
dabartis), Filisteriai skautai (ir jų
įgyvendinta Akad. Skautijos Lei
dykla) ir Nuostatų, reguliąminų bei
raštvedybos skyrius.
Leidinys kietais viršeliais, virš
400 psl., gausiai iliustruotas veiklos
akimirkomis. Kaina 12 dol.

KNYGŲ LEIDYKLOS
NEATOSTOGAVO
Po tokia antgalve dienraščio
„Draugo” Kertinėje paraštėje (rug
sėjo 6 d.) k. brd. pateikia lietuviškų
knygų leidyklų vasaros darbymečio
vaisius: 10 knygų išėjo pasitikti
skaitytojų, o dar penkios yra spaus
dinimo eigoje. Kai šis numeris jus
pasieks, jau ir anas penketukas bus
platintojų lentynose.
Džiugu šia proga priminti, jog
aname poezijos, romanų, kultūros
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BRONIUS KVIKLYS

«

LIETUVOS
BAŽNYČIOS

HURCHES OF LITHUANIA

Telšių vyskupija
veikalų autorių sąraše rikiuojasi ir
du mūsų sąjūdžio nariai. Amerikos
Lietuvių Bibliotekos leidykla išleido
fil. Br. Kviklio „Telšių vyskupiją”, o
Institute of Lithuanian Studies
Press pateikė fil. dr. Tomo Remeikio veikalą anglų kalba „Opposi
tion to Soviet Rule in Lithuania
1945-1980”.
„Telšių vyskupija” yra pirmasis
tomas iš šešių užsimotų; didelio
formato, 400 psl., pateikiama baž
nyčių aprašai, nuotraukos, piešiniai.
T. Remeikio veikalas apžvalginis —
dokumentinis, pristatąs pokario
Lietuvos laikotarpio rezistencijos
vaizdą.

30 ,

Šias trumpas pastabėles būtų
prasminga užbaigti aukščiau min
ėtos antgalvės autoriaus žodžiais:
„Tai tik šių metų vasaros leidyk
lų ir spaustuvių darbai. Argi negali- .
ma džiaugtis! Tačiau braunasi ir
rūpestis: ar nepritruks skaitytojų ir
leidimui pinigų? Skaitytojų dar yra.
Bet jų reikėtų ir daugiau paieškoti.
Ypač tarp gerai įsikūrusios vidurini
osios lietuvių kartos. Taipgi jau
reikėtų visiems įsisąmoninti, kad
lietuviškasis leidinys čia, išeivijoje,
savo tiražu ir savo pirkimu kaip ir
nepadengia leidybos išlaidų. Bet
argi dėl to turėtume tapti tik pilka ir
nekultūringa, be knygos ir be rašto
mase?
Žodžiu, žvilgterėjus tik į besibai
giančios vasaros gal ir ne visai pilną
leidybinę statistiką, matome, kad
nei leidyklų, nei rašytojų, nei
veikalų mums dar netrūksta. Tačiau
skaitytojais, pinigais ir dėmesiu
knygoms jau reikia labai labai
susirūpinti, kad atidėliojamas rūpes
tis nebūtų pavėluotas visiems lai
kams”.

AUŠRA, III TOMAS
Akad. Skautijos leidykla, 1978
m„ pateikusi mums pirmuosius
keturis „Aušros” numerius, praėju
siais metais sukomplektavusi toli
mesnius 6-10 numerius, šiemet tęsia
toliau šio Lietuvos pogrindžio
leidžiamo laikraščio perspausdini
mą.
Trečias tomas, talpinąs „Auš
ros” 11-15 numerius (1978 gegužė
— 1979 vasaris), yra ypač įdomus
tuo, jog skelbiamuose pogrindžio
laikraščio puslapiuose randame ir
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nevieną kreipinį į išeiviją bei laisvąjį
pasaulį.
Nr. 11 (51) skiriamas Baliui
Gajauskui ir Petrui Paulauskui, nr.
12 (52) — Helsinkio grupės nariui
Viktorui Petkui; šioje laidoje taip
pat pranešama apie Lietuvoje susi
organizavusią ,, Lietuvos Lasivės
Lygą”, kurios tikslas būsiąs religinės
— tautinės — politinės sąmonės
ugdymas bei Lietuvos reikalų kėl
imas tarptautiniuose sluoksniuose.
14 (54) numeris talpina kun. K.
Garucko pareiškimą — atvirą laišką

Lietuvos K.
sekretoriui, įdomų
žvilgsnį į ateities Lietuvą, primena
Molotovo — Ribbentropo sutartį,
pateikia pluoštelį poezijos ir kt.
Nr. 15 (55): mintys vasario 16sios tema, kreipinys į visus pasaulio
lietuvius, informacija apie Latvijos
rusifikaciją, žinios apie šnipų verba
vimą, gyventojų surašymą, kraštoty
rą — partotyrą ir pan.
Trečias tomas 259 puslapių,
redagavo ir vardų rodyklę sudarė
fil. J. Dainauskas.

SD - M. Bankaitytė atlieka meninę programą
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IS KRONIKOS
FIL. K. P. APIE
VYTAUTĄ
St. Petersburg, Fla., lietuvių
visuomenė rugsėjo mėn. gražiai
paminėjo Tautos šventę, kurią
suruošė vietos LB-nės valdyba.
Akademinė šios šventės dalis įvyko
Lietuvių klube rugsėjo 10 d.
Turiningą, kruopščiai paruoštą
šiai šventei pritaikytą paskaitą
skaitė v.s.fil. Kazys Paičiauskas.
Paskaitoje nurodė šios šventės
kilmę bei prasmę, dar nepriklauso
mos Lietuvos laikais valstybiniu
mastu minint Vytauto Didžiojo
pastangas vainikuotis Lietuvos val
stybės .karaliumi ir jo mirties 500
metų sukaktį. Vaizdingai priminęs
Vytauto žygių istorinę apžvalgą, K.
Paičiauskas paskaitą baigė reikš
minga išvada, kad Vytautas, feoda
lizmo gadynės valdovas, siekė vaini
ko ne sau, bet savo tautos valstybei
— Lietuvai. Karaliaus karūna turė
jo formaliai užtvirtinti Vytauto
faktiškai pasiektą Lietuvos suvere
numo statusą visiems laikams. Šioji
šventė — Rugsėjo 8-ji — Tautos
šventė — turėtų padėti mūsų tautos
vaikams įsisamoninti į valstybingu
mo esmę bei prasmę.
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fil. R. Rupinskas

LITHUANICOS
TUNTE
Chicagos skautų Lituanicos
tuntas, pats didžiausias LSSąjungoje, jau naujo vairininko rankose.
Rugsėjo 14 d. iškilmingoje sueigoje ,
tuntininko pareigas perėmė s.fil.
Romas Rupinskas, tame pačiame
tunte užaugęs ir tur būt perėjęs visas
ten esamas pareigas. Naujoje tunto
vadijos sudėtyje taip pat matome ir
10 kitų akademikų skautų —
filisterių bei dar tebestudijuojančių.
Išeinantis tuntininkas j.b.ps.
Kazimieras Miecevičius, perduoda
mas tunto vėliavą, atkreipė sueigos
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BrolijosVS s.fU. Vyt. Vidugiris šią
vasarą svečiavosi Romuvoje, Ka
nadoje
VI. Bacevičiaus nuotr.
dalyvių dėmesį į prie tunto vėliavos
koto pritvirtintą juostelę, buvusią
tragiškai žuvusių didvyrių lakūnų
Dariaus ir Girėno lėktuve — Lituanicoje. Juostelę parūpino v.s.fil.
Vytenis Statkus. Žinia visus malo
niai nustebino ir nudžiugino.

PASVEIKINTA
E. JONAITIENĖ
Fil. E. Jonaitienė, gyvenanti
Sydnejuje, praėjusį birželį sulaukė
60 metų. Šia proga filisterių Jo
naičių namuose birželio 7 d., daly
vaujant šeimos nariams ir artimie

siems bičiuliams, buvo atšvęsta jos
darbštaus ir prasmingo gyvenimo
sukaktis.
Sukaktuvininkė buvo širdingai
pasveikinta pobūvio dalyvių ir jai
palinkėta dar daug ilgų, džiaugs
mingų ir laimingų metų.
Be kitų gausių darbų, pasiekimų
(apie kuriuos {skaitėme praėjusiame
MV numeryje), sesei E. Jonaitienei
yra artimas ir žurnalistinis darbas.
Ji yra Mūsų Pastogės, Tėviškės
Aidų, Pėdsakio, Skautų Aido,
Mūsų Vyčio ir kitų laikraščių
bendradarbė pedagoginėmis ir kul
tūrinėmis temomis. Ji - priklauso
Pasaulio Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gai.
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SUM U ŠT INI S S
STUDIJŲ
DIENOS
YRA:
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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„canoe” valdymo kursai stovyklos duše.
motociklininkės specialybė kandidatės programoje.
studijų dienų virėjas, kuris, lėkdamas pro duris, užmiršta jas atidaryti.
akiniai su automatiniais šluostukais.
priešorinio puolimo apsaugos pratybos pasistiprinimo palapinėje.
sportiniai batukai su „flood control”.
pralaimėjimas lenktynėse su YMKOS švara.
apelsinų sunka plius.
20 klausytojų paskaitose ir šauni šimtinė vakaronėje.
lietuviškos dainos po vidurnakčio, traukiamos pažemėjusiais balsais veteranų ir
begarse lūpų mimika studentų.

36

. . . filisterių pasirodymas, atliekant vilkiukų dainų „Ar nematei mano tėvo
skrybėlės?”
. . . rytinis vėliavos pakėlimas kiekvieno dalyvio vaizduotėje.
. . . jei Dainausko čia nebūtų, visos programos sugriūtų!
. . . auklių būrelis vaikams, kad jiems nereikėtų kankintis akademinio lygio ratelyje.
Gipla

KRITIKA
(lietuvišku stiliumi)
— Štai ką pasakysiu: nepatinka
man jūsų fizionomija.
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LSS Tarybos p-kas v.s. fil. S. Miknaitis lanko Bake (Custet
MT) stovyklaujančius Chicagos skautus-tes

TRUMPAI
Fil. dr. V. Klemas (Delaware)
1980 m. balandžio mėn. lankėsi San
Jose, Costa Rica, kaip sesijo's
pirmininkas ir paskaitininkas Envir
onment Sensing seminare, o liepos
mėn. skaitė paskaitą konferencijoje
Graikijoje. Jis taip pat yra „Remote
Sensing of Earth Resources and
Environment” knygų serijos vyriau
sias redaktorius. IV Mokslo ir
kūrybos simpoziumui (kuris įvyks
1981 m. lapkričio 26-29 d. Chicagoje) V. Klemas pakviestas suorga
nizuoti jūros mokslų ir gamtos
apsaugos sesiją.
Fil. J. Danys (Ottawa, Canada)
1979 m. rugp. mėn. skaitė paskaitą
Trondheim, Norvegijoje, 5th Inter
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national Conference on Port and
Ocean Engineering Under Arctic
Conditions. 1981 m. įvyksiančiam
M/K simpoziumui fil. Danys orga
nizuoja statybinės inžinerijos sekci
ją
Simpoziumo leidinio redaktori
us fil. A. Dundzila jau pradėjo
rinkti šios kultūrinės šventės medži
agą. Leidinyje bus lektorių biografi
jos, simpoziumo programa, simpo
ziumų istorija, pavardžių indeksas ir
t.t.
Šio rudens rugsėjo ir spalio
mėnesiais Chicagos miesto pietvakarių]bibliotekoje vyko anglų kalba
paskaitų ciklas apie lietuvių grožinę
literatūrą. Tam miesto bibliotekos
projekto rėmuose vykusiam ciklui
suorganizuoti ir moderuoti buvo
pakviesta fil. M. Stankuvienė (dės
tanti lituanistiką Chicago Circle).
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