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Betlėjaus prakartėlėj pragydo angelai
Įvyko tas stebuklas ką skelbė pranašai
Vargingam skurde tarp gyvulėlių
Pasaulio Valdovas užgimė!

Negali akmenys tylėti.
Ar gali būt ramus žmogus,
Jeigu nukrinta Kraujo lašas,
Jeigu nuo smūgio lūpos virpa,
Jeigu kietai suspaustos lūpos
Jeigu atvertos akys klykia?
Žmogus negali negirdėti,
Jeigu nukrinta kraujo lašas.
Žmogus ilgiau tylėt negali,
Nes jis tada numirti gali,
Numirti žemei, saulei vėjui,
Numirt pavasariui ir upei,
Kitom širdim jis gali mirti
Ir žūti gali sau pačiam.
Vyt. Mačiuika

USTOVCS
nacionalinė

M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
SUVAŽIAVIMAS
Akivaizdinis Sąjūdžio suvažiavimas įvyko
1987 m. spalio 17 ir 18 dienomis Čikagoje.
Kadangi panašaus suvažiavfrno nėra buvę
jau keliolika metų, nariai pradėjo rinktis
jau penktadienio, spalio 16 dienos vakare j
Iškilmingą sueigą Jaunimo centre. Su šia
sueiga prasidėjo ir Sąjūdžio metinės
šventės minėjimas. Sąjūdžiui jau 63
metai. Šį vakarą buvo pakelti į senjorus
trys jauni studentai: Andrius Rūbas,
Tomas Žukauskas ir Darius Dirmantas. Į
filisteres, baigusias studijas, buvo pakel
tos: Ramunė Gaižutytė, Alė JonušaitėLelienė ir Neris Pupiūtė-Palūnienė. Tuo
pat metu, už pavyzdingai, kruopščiai ir
darbščiai atliktas pareigas Vadijoje filisterės Gina Remienė, Nijolė Maskaliūnienė
ir Aldona Rauchienė buvo apdovanotos
ordinu ,Už Nuopelnus'. Po sveikinimų ir
dainų išsiskirstė pasiruošti rytdienos su
važiavimui.

Suvažiavimas vyko Balzeko Lietuvių
Kultūros Muziejuje. Registravosi nariai iš
Los Angeles, San Francisco, Toronto,
Clevelando, Washingtono ir Čikagos.
Suvažiavime dalyvavo arti 60 narių.
Suvažiavimą atidarė Vadijos Pirmininkas
Kęstutis Ječius trumpu sveikinimu ir
kviesliu visus įsijungti į visas diskusijas. J
Prezidiumą buvo pakviesti Sigitas Miknaitis ir Albertas Tuskenis pirmininkauti,
Danutė Molytė ir Alfa Juodikis sekreto
riauti. Po perskaitytų sveikinimų raštu:
Skautų Sąjungos pirmininko Petro Molio,
Australijos ir Bostono akademikų, žodžiu
sveikino Seserijos vyriausioji skautininke
Stefa Gedgaudienė. Pakviestos mandatų
ir nutarimų komisijos. Sekė pirmas sim
poziumas — Sąjūdis šiandien. Jį moderavo Sąjūdžio pirmininkas Kęstutis Ječius.
šiame simpoziume Sąjūdžio Vadijos ir
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skyrių veiklą apibūdino visi vadijos nariai
ir skyrių pirmininkai. Sąjūdis šiuo metu
skyrius turi Bostone, Worcesterije, Wash
ingtone, Los Angeles, Glevelande, Toron
to, Čikagoje, Melbourne, Sydnėjuje ir
Adelaidėje. Vienur skyriai gausesni ir
veiklesni, kitur dar tik atsikuria dėka
jaunesnių entuziastų, prieauglio' vis yra,
tai ir Sąjūdžio ateitis užtikrinta. Buvo
pabrėžti Akademinės Skautijos Leidyklos
ir Vydūno Jaunimo Fondo įnašai lietuvių
visuomenei ir studentijai.
Po pietų sekė antrasis simpoziumas —
Sąjūdžio Ateitis, kuriame buvo nagrinėti
metodai pritraukti, paruošti ir išlaikyti
naujus narius. Tinkami vadovai, asmeni
nis kontaktas, pavyzdinga veikla —
matomumas, tai keli geri metodai tai
atsiekti. Moderavo K. Ječius, simpoziumo
nariai: Gile Liubinskaitė, Danutė Molytė,
Dalia Barzdžiūtė, Juozas Liubinskas,
Daina Petronytė ir Algis Korzonas. Tai
dalyviai iš visos Amerikos.

Trečią dienos simpoziumą — Sąjūdžio
Politinė Veikla — moderavo Edvardas
Tuskenis. Nariai Vytautas Šliūpas, Tomas
Remeikis ir Gailė Eidukaitė diskutavo kaip
efektingiau reaguoti į politinius įvykius ir
ar įsijungti į vietinę politinę veiklą. Buvo
pabrėžta, kad Sąjūdis yra ideologinė, o ne
politinė organizacija, tačiau politinė veikla
dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo
yra visų narių pareiga. Gyvose diskusijose
pasireiškė veik kiekvienas suvažiavimo
dalyvis.
Iškilmingos metinės šventės metu, kuri
praėjo labai pakilioje, nuotaikoje, buvo
pristatyti nauji Čikagos skyriaus pirmi
ninkas ir jų valdybos. Korp! Vytis pirmi
ninkas perrinktas Algis Korzonas, o ASD
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pirmininkė išrinkta Renata Variakojytė.
Šventę puikiai suruošė Čikagos skyriaus
trys Valdybos, kuriom pirmininkauja
Leonas Maskaliūnas.
Sekmadienį suvažiavimas tęsėsi toliau. Po
Šv. Mišių, kurias atnašavo Tėvas J.
Vaišnys, S. J., Jėzuitų koplyčioje, rinko
mės į Jaunimo Centro mažąją salę kavai
ir. . . Paskutinį simpoziumą — A. S. S.
Pasiruošimas 1994 metams moderavo
Birutė Kožicienė. Jame dalyvavo Rita
Likanderytė, Prof. Bronius Vaškelis,
Danutė Eidukienė ir Prof. Romas Viskan
ta. Čia išdiskutuota kaip efektingiau
veikti ateityje, pabrėžiant, kad vyresnieji
dar mažiau atsitrauktų nuo jaunesniųjų,
kuriems užnugaris yra būtinas. Nutarta
užsibrėžti tik tiek, kiek realiai įmanoma

atlikti. Naujieji Sąjūdžio vadovai sudarys*
planus perėmę pareigas.
Trumpą pranešimą apie Tautinę Stovyklą,
kuri įvyks 1988 m. rugpiūčio 14-24
dienomis, padarė K. Ječius. Ten Sąjūdis
turės savo rajoną pastovyklę ir daugelis
jau planuoja ten dalyvauti. Rezoliucijasnutarimus pristatė vyriausias Sąjūdžio
narys Jonas Dainauskas. Suvažiavimą
uždarė Vadijos pirmininkas Kęstutis
Ječius, padėkodamas prezidiumui už
sklandų pravedimą, organizaciniam ko
mitetui už tvarkingą paruošimą, ir dalyvi
ams, ypač iš tolimesnių vietovių, už
nepagailėto laiko dalyvauti. Baigta tradici
niu GAUDEAMUS.

Kęstutis Ječius

Akademikių skaučių draugovės Chicagoje valdyba 1987-88

Ramunė Gaižutytė, Renata Variakojytė — pirm,

metams.

Iš

k.:

Lina

Didžbalytė,

Dana Didžbalytė, Vilija Gudaitė ir fil. Gailė

Eidukaitė. Trūksta Rimos Stroputės ir Kristinos Likanderytės.

Nuotr. J. Tamulaičio
3
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ASS Pirmininkas fit.
suvažiavimą

Kęstutis Ječius atidaro

,, Vydūno Jaunimo Fondo Pirmininkas fil. Vytau
tas Mikūnas pradeda knygos pristatymą.

V. Statkus įteikia jo paruoštą knygą svečiui iš
Baltimorės H. Gaidžiui
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Registracinė Komisija ir suvažiavimo prezidiumas dirba
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Su meile yra tas pats, kas ir su
tikėjimu: juo labiau menkėja jausmas, tuo
labiau didinamos apeigos. Štai kodėl šiame
amžiuje, kuriame tiek maža tikros meilės,
kuriame meilė yra paniekinta, amžiuje,
kuriame taip maža dvasios veržimosi,
kalbama tik apie „meilę", viskas sukasi tik
apie „meilę". Štai dėl ko, blėstant tikrai
meilei nyksta ir teisingumas. „Viskas, ką
tu sakai turi būti tiesa, bet viskas, kas yra
tiesa, tu negali sakyti".

Žingsnis pirmyn! Iš tikrosios narės trumpam
filisterėm!

1987.12.1 j įvyko naujos knygos Lietuvos
Ginkluotos Pajėgos, kurią paruošė Vytenis
Statkus, gražiai pavykęs pristatymas Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje. Dalis dalyvių, iš
kairės: D. Eidukienė, 5. Statkienė, V. Statkus, A.
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Likanderienė; Stovi: K. Ječius, J. Dainauskas, l.
kamad. Keidošius, J. Variakojienė, B. Raugas
(Kario redaktorius), R. Variakojytė, G. Mereckienė, H. Gaidis (atvežęs ginklų parodą iš Baltimorės), V. Mikūnas.
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Neatspindi dangaus.
Jūroje
pėdsakų laivai nepalieka.
Niekada gėlės
ant bangų nežydi.
*■
Nežydi neužmirštuolės
ant jūreivio kapo.
Jūra grėsminga — kartais nerami.
Juokauti nemoka — kaip mūsų gyvenimas.
Vytautas Mačiuika
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PIRMOJI LIETUVIŲ NACIONALIZMO
VYSTYMOSI FAZĖ
Nors mokslininkai tiksliai negali nu
tarti, kada „nacionalizmas" buvo sukur
tas, yra aišku, kad nacionalizmas pasidarė
labai stipri jėga rytų Europoje jau devyni
oliktame šimtmetyje. Lietuvoje naciona
lizmas išsivystė palyginus vėlai dėl to, kad
lietuviai turėjo apeiti daugiau kliūčių nei
kiti kraštai. Lietuva buvo valdoma carinės
Rusijos baudžiavos sistema. Lietuviai
turėjo artimus ryšius su tankais, dauguma
lietuvių bajorų buvo sutankėję. Lietuvių
tautai reikėjo nugalėti dvi labai įtakingas
jėgas prieš jų pačių aiškaus nacionalizmo
vystymąsi. Aiškus lietuvių nacionalizmo
vystymas prasidėjo po 1883 m. sukilimo ir
po 1864 m. baudžiavos panaikinimo. Tas
pirmasis nacionalizmo periodas tęsėsi iki
1904 m., kai buvo sustabdytas spaudos
draudimas.
Nors Lietuvoje ir buvo sukilimų prieš
1864 m., tie sukilimai buvo bendri su
tankais. Tarp valstiečių nebuvo naciona
listinių judėjimų, nes jie buvo baudžiau
ninkai, bemoksliai, mažai žinojo apie
Lietuvos istoriją. Bajorija buvo sulenkėju
si. Lietuvių kalba buvo nemokytų žmonių
kalba. Lietuvos valstiečiai tik pradėjo
domėtis savo kalba ir istorija po baudžia
vos panaikinimo 1864 metais.
Lietuvių nacionalizmo vystymuisi labai
didelę įtaką turėjo pati carinės Rusijos
valdžia. Rusai suprato, kad lietuviai, ypač
bajorai, turėjo stiprų ryšį su tankais.
Rusai tad nusprendė, kąd lietuvius suru
sinti pirmiausia juos reikia atitraukti nuo
tankų. Tačiau lietuviai pradėjo atsitraukti
ne tik nuo tankų, bet ir nuo rusų. Po 1864
m. nacionalizmo jausmas smarkiai pradėjo
plisti valstiečių tarpe. Iš vienos pusės rusų
planas nebuvo sėkmingas, nes lietuviai ne
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priartėjo prie Rusijos, bet pradėjo domėtis
daugiau savo tautybe.
1863 m. Rusija įvedė Lietuvoje spau
dos draudimą. Nors pradžioje atrodė, kad
toks įstatymas labai pakenks lietuvių
tautai, tas draudimas padėjo tarp lietuvių
išvystyti nacionalizmo jausmą. Lietuviai
pradėjo slapta spausdinti knygas Prūsi
joje, knygnešiai pernešdavo į Lietuvą ir
platindavo žmonių tarpe. Spaudos draudi
mas tęsėsi'iki 1904 metų. Taigi, ir šis rusų
planas lietuvius surusinti buvo nesėkmin
gas. Valstiečių nacionalizmui didžiausią
įtaką turėjo lietuviškoji dvasiškija pir
miausia dėl to, kad jie valstiečių visuomet
buvo gerbiami ir jų buvo klausoma. Taip
pat kunigai buvo vieninteliai, kurie buvo
išsimokslinę, neskaitant mažo skaičiaus
nenutautėjusių bajorų. Kunigai jau buvo
girdėję apie liberalizmo idėjas ir apie
nacionalizmą. Nors iš pradžių kunigija
daug turėjo bendro su bajorija, dalis jų po
truputį nuo bajorų atsitraukė. Dvasinin
kija save matė kaip valstiečių vadovą.
Vienas iš pirmųjų įtakingų kaimiečių vadu
buvo vyskupas Motiejus Valančius (18011875). Valančius buvo vienas iš pirmųjų,
kuris skatino prieštarauti prieš spaudos
draudimą ir bendrai prieš rusifikaciją. Jo
rašyba buvo didaktinė. Jis norėjo pamoky
ti valstiečius kaip save ir savo gyvenimą
patobulinti. Valančius galvojo, kad jei
valstiečiai tobulinsis individualiai, tai
Lietuva stiprės kaip tauta. Jis taip pat
tikėjo, kad stiprus tikėjimas į Dievą ir
noras būti geru žmogumi padės lietuvi
ams sustiprinti lietuvių tautą. Sekanti
ištrauka aiškiai apibrėžia Valančiaus in
tencijas:
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„Ne vienam rodos, jogei nelaimės, vargai
ir darbai niekuomet nedaleidžia žmogui
artojui kaip vien reikiant Viešpačiui
tarnauti, jogei geidžiant tikrai Dievą
mylėti turi lįsti į kliosterių ar bent klūpoti
prie bažnyčios. Apsakytas čia gyvenimas
vieno berniuko parodys, jogei ir samdi
ninku esąs žmogus gali Viešpačiui įtikti ir
būti tikru Jo tarnu. Todėl skaityk tą
apsakymą akis išplėtęs, o kiti klausykitės
nešnekėdami ir nesnausdami."

„Ne vienam rodos, jogei nelaimės,
vargai ir darbai niekuomet nedaleidžia
žmogui artojui kaip vien reikiant Vieš
pačiui tarnauti., jogei geidžiant tikrai
Dievą mylėti turi lįsti į kliosterių ar bent
klūpoti prie bažnyčios. Apsakytas čia
gyvenimas vieno berniuko parodys, jogei
ir samdininku esąs žmogus gali Viešpačiui
įtikti ir būti tikru Jo tarnu. Todėl skaityk
tą apsakymą akis išplėtęs, o kiti klausyki
tės nešnekėdami ir nesnausdami."

ši ištrauka ne tik parodo Valančiaus
didaktinį metodą, bet ir valstiečių išsi
mokslinimo lygį. Valančius rašo „klausy
kitės" ir šiuo žodžiu parodo, kad val
stiečiai nemokėjo skaityti. Po baudžiavos
panaikinimo Lietuvoje, valstiečių išsi
mokslinimas tik prasidėjo.
Nors valstiečiai pradžioje buvo nemo
kyti, tokie žmonės kaip Vyskupas Vala
nčius ir nesulenkėję bajorai padėjo sukurti
Lietuvos inteligentiją., kilusią iš pačių
valstiečių. Tikras masinis nacionalistinis

judėjimas tad prasidėjo tiktai po valstiečių
inteligentijos subrendimo. Pirmasis masės
vadas pats kilęs iš valstiečių buvo Dr.
Jonas Basanavičius (1851-1922 m.) Dr.
Basanavičius stebėjo nacionalizmo veiklą
kituose kraštuose ir nusprendė, kad
lietuviams svarbu žinoti apie savo tautybę
ir savo tautos šaknis, Basanavičius norėjo
išgelbėti nykstančią lietuvių kultūrą. Jis
nusprendė, kad iš valstiečių kilusi inteli
gentija turi prisiimti atsakomybę pažadin
ti visus valstiečius. Taip pat jis tikėjo, jog
jei lietuvių tauta žus, bus kaltė ne rusų ar
lenkų, bet pačių lietuvių.
Basanavičiaus redaguojamas laikraštis
„Aušra" (1883-1886) buvo ypatingai
svarbus ir įtakingas lietuvių tarpe. Per
Aušrą Basanavičius mokė lietuvius apie
Lietuvą, jos praeitį ir ragino pabusti iš
miego. „Aušra" turėjo didelę įtaką ir
kitiems inteligentams, kurie taip pat
pradėjo leisti žurnalus ir laikraštėlius.
Basanavičius ypatingai padėjo valstiečių
išsilavinimui.
ši pirmoji lietuvių nacionalizmo vysty
mosi fazė baigėsi maždaug 1904 m., kai
rusai sustabdė spaudos draudimą. Vala
nčius ir Basanavičius davė pagrindą
lietuvių nacionalizmo išsivystymui. Per
antrąją fazę išsivystė politinės partijos ir
gilesnis noras išsimokslinti ir bendrai
išsilavinti. Pirmoji fazė buvo ta fazė, kuri
sukėlė norą išlaikyti savo turtingą kultū
rą.
Fil. Gailė Šaltmiraitė
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S. K. JURGĖLOS

LITHUANIA AND THE UNITED STATES:
THE ESTABLISHMENT OF STATE
RELATIONS"
H

Trys Jurgėlos — skautininkai.
Jurgėlų šeimoje buvo šeši vaikai, tačiau
du vyriausieji mirė kūdikystėje JAV, o
trečiasis, sulaukęs devynių metų, Lietu
voje (1914 ar 1915 metais.). Likę trys
broliai buvo tampriai susiję ir su Lietuva
ir su Amerikos lietuviais. Kilimo jie buvo
iš Elisabeth, N. J., bet tėvai, ypač motina,
norėjo juos parvežti j Lietuvą. Paauglių
amžiuje, prieš pat Pirmąjį Pasaulinį karą,
grįžo į Lietuvą. Tėvai vertėsi prekyba. Tik
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Jurgė
los grįžo į Ameriką.

Jurgėlos, Lietuvai atstatant Neprik
lausomybę, buvo 12-17 metų jaunuoliai,
bet lietuviškas auklėjimas ir trys metai
lietuvių pabėgėlių tarpe Voroneže, Rusi
joje, padarė juos lietuviais patriotais,
kokių reta rasti, šis patriotizmas neišblė
so 18-30 m. vyrams grįžus į JAV, nors
galėjo lengvai prisitaikinti ir įsijungti į
amerikietišką gyvenimą. Tokie pavyzdžiai
nėra jau taip reti mūsų tarpe. Jie tik
patvirtina, kad žmonės ne vien duona
minta: žmonės, kurie turi visas paskatas
dingti iš lietuviško akiračio, arba žmonės,
kurie savo jaunystėje bodisi lietuviškumų
ir, atrodo, bus amžinai dingę savo tautai,
grįžta dirbti savo mažos tautos labui.
Panašius atsitikimus stebėjau savo ir
jaunesnėse kartose. Juos matant stiprėja
tikėjimas lietuvių tautos nemarumu.
Jurgėlų vyriausias yra Petras, gimęs
1901 m., dabar jau 86 metų, žinomas kaip
lietuvių skautų steigėjas Voronežo ir
Vilniaus lietuvių gimnazijose, Lietuvių
kariuomenės kapitonas, rašytojas. Su
Jonu Jablonskiu — skautijos terminologi10

jos sudarytojas, vertėjas, Dariaus-Girėno
skridimo organizatorius, Amerikos karo
veteranų lietuvių legiono veikėjas, 1940
m. Tautos Fondo sekretorius.
Jauniausias Julius buvo gydytojas,
gimęs 1906 m., miręs 1986 m. liepos 4 d.
sulaukęs 80 m. Jaunystėje jis pasižymėjo
kaip skautas ir šaulys Vilniuje, buvo jūrų
skautų steigėjas Kaune, sportininkas
futbolistas, drauge su broliu Kostu —
Klaipėdos sukilimo dalyvis. 1924 m. grįžęs
į JAV New Yorke baigė mediciną. Antrojo
pasaulinio karo metu tarnavo JAV aviaci
joje chirurgu. Dalyvavo Italijos ir Prancū
zijos invazijose, bei Afrikos daliniuose.
Atleistas į atsargą kapitono laipsniu.
Tapęs civiliu, Julius Jurgėla pasivadino Dr.
Gale ir vertėsi privačia gydytojo praktika.
Studentu būdamas New Yorke įsteigė
lietuvių studentų klubą. Buvo Lietuvos
kariuomenės rėmėjas, o 1926-1929 m. dar
pasižymėjo kaip feljetonistas.
Moksliausias iš Jurgėlų buvo viduriny
sis brolis Konstantinas, kuris savo raštus
pasirašinėjo Constantine R. Jurgėla var
du. Kostas gimė 1904 m., buvo Lietuvos
kariuomenės savanoris, Klaipėdos sukili
mo organizatorius ir dalyvis. Drauge su
broliu Petru dalyvavo lietuvių skautų
organizavime Voroneže, Vilniuje ir
Kaune, redagavo pirmąjį skautų žurnalą
„Skautas", ir „Vandens Skautas". Iki
grįžimo į JAV, tarnavo Lietuvos Užsienio
ministerijoje. 1924 m. grįžęs į JAV Kostas
studijavo New Yorke ir 1931 m. gavo
teisių bakalauro, o 1954 m. Fordhamo
universitetas jam suteikė istorijos dokto
ratą.
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Kostas Jurgėla parašė ir išleido daug
originalių darbų: "Lithuania in the Twin
Teutonic Clutch", "History of the Lithua
nian Nation", (antrą šios knygos laidą
šiuo metu ruošia Vydūno fondas), "Geno
cide in Lithuania", "Tannenberg", "Li
thuania — the outpost of Freedom".
Lietuvių kalboje yra išleista „Dieve,
pasigailėk mūsų", „Pilietybės vadovėlis",
„Lietuvos sukilimas 1862-1864 m.", „Lie
tuviai JAV prieš masinės emigracijos
pradžią". Paskelbta daug straipsnių įvairi
om temom. Rankraščiuose tebeguli „Len
kų ir Lietuvių emigrantų karinė, diploma
tinė ir revoliucinė veikla 1831-1856 m."
1953 m. Fordhamo’universiteto priim
tą disertaciją "lithuania and the United
States: the Establishment of State Rela
tionship" išleidimą apsiėmė finansuoti
VLIK'as — Tautos Fondas.
Jurgėlos dizertacija pasižymi savo
„šalta" 1917-1922 m. dokumentacija, kuri
nuogai rodo JAV politikų neryžtingumą ir
nepasiruošimą priimti besikeičiančius fak
tus. K. Jurgėla šio laikotarpio padėtį
vaizduoja labiau iš lietuviško išeities taško
ir tik prabėgomis nurodo, kad JAV
vyriausybė Lietuvos reikalui skyrė labai
nedaug dėmesio. Amerikos lietuvių reika
lavimai Lietuvos reikalais JAV vyriausybei
buvo tik nemalonūs priminimai, kurių ji
mieliau būtų negirdėjusi.
Jurgėla ryškiai parodo, kad prezidento
VVilson'o 14 punktų deklaracija buvo
žodžiai, kurie turėjo didelę įtaką paverg
tom tautom, bet neturėjo ypatingos
įtakos JAV užsienio politikos formacijai.
Net pats prezidentas Wilsonas tuos savo
14 punktų vėliau kitaip interpretavo (113
p.), nei jie buvo suprasti tik juos paskel
bus.
Knygoje užsimenama, kad entantes
nariai iš karto pripažino teisę būti neprik
lausomomis Lenkijai ir Suomijai, o vėliau
svarstybose buvo minimi reikalavimai
nepriklausomybės atstatymui Estijai, Lie
tuvai ir Latvijai, Ukrainai, netgi Armėni

jai, Gruzijai, Arzerbaičanui (P 211),
Besarabijai ir Sibirui (p. 169), Baltgudijai
(p. 129). šios valstybės JAV nebuvo
stipriai atstovaujamos. Nei Estija nei
Latvija tuo metu čia imigrantų neturėjo,
bet Pabaltijo valstybių tarpe Lietuva
dažnai buvo „užmirštama" dėl komplika
cijų santykyje su prancūzų favoritizuojama Lenkija ir dėl Lietuvos — Vokietijos
geografinės padėties, šios sąlygos ir
šiandien, turbūt, daug nėra pasikeitusios.
Jurgėla pateikia skaitytojui ir lengves
nio turinio medžiagos pav. aprašymą apie
žmonių nuotaikas 1919 m. kovo 13 d.

„Žinia tarp Marijampolės kareivių ir
civilių pasklido kaip žaibas; Užjūrio atsto
vų atvykimas žmones labai jaudino.
Nuotaikos įsisiūbavo, moralė kilo, žmonės
džiūgavo. Tai buvo pirmieji Nepriklauso
mos Lietuvos lankytojai iš užsienio, iš
tolimosios Amerikos, turtingiausios ir
stipriausios valstybės. Žmonių pokalbiai
buvo įvairinami spėliojimais pav. kad
vokiečių okupacija baigsis" (p. 173). Arba:
1919 m. liepos 2 d. Lietuvos delegacija
gavo laišką iš JAV Likvidacinės komisijos,
kuris patvirtino leidimą parduoti Lietuvai
reikmenis už penkis milijonus dolerių.
Dviem dienom praėjus, delegacijai prisis
tatė tūlas Rubinovas, būk tai Bostono
operos direktorius, siūlydamas savo pa
tarnavimus už penkis nuošimčius grynais
pinigais. Jis pabrėžė, kad Lietuva be jo
patarnavimų šių reikmenų negaus. Patik
rinus Likvidacinėje komisijoje sužinota,
kad Rubinovas jai nedirba, bet kad jis
talkina Estijai ir Ukrainai. Estai buvo
sutarę mokėti tris nuošimčius. Lietuvių
delegacija nuošimčius mokėti atsisakė.
Sekančią dieną Likvidacinė komisija raštu
pranešė, kad leidimas pirkti reikmenis
atšauktas. Dr. Šliūpas ir jo duktė Yčienė
tuomet susirišo su amerikietėmis moteri
mis ir po kelių dienų Likvidacinė komisija
vėl leido taip būtinus reikmenis pirkti" ( p.
180).
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ši 264 puslapių knyga yra papildyta
naujais duomenimis iki 1984 m. ir yra
iliustruota 28 vaizdais. Tai nėra vien
istorija, bet svarbus dokumentas JAV
politiką studijuojantiems. Pirmiausia ji
rodo, kad JAV buvo jsipareigojusi padėti
carinei Rusijai ir dėl to nesiskubino
pripažinti Lietuvai teisės būti nepriklau
somai. šiandien mes girdime, jog JAV
bolševikiškos Lietuvos okupacijos niekad
nepripažins. Pažvelgus praeitin pastebė
sime, kad iki šiol nė viena JAV vyriausybė
nepasisakė už Sovietų Sąjungos suskaldy

mą į tautines nepriklausomas valstybes.
Amerikiečių politikų pasąmonėje tebeglū
di akies nekirtimo kitam varnui psicholog
ija.
Antroji išvada: nepaprastas Amerikos
lietuvių įnašas siekiant Lietuvos Neprik
lausomybės įteisinimo, ši padėtis nepasi
keitė. Ateities Lietuva vėl turės remtis
Amerikos lietuvių politika ir ekonomine
paspirtimi — be jos, kaip Izraeliui, Lietu
vai atsistoti ant savų kojų bus nepaprastai
sunku.
Fil. Liūtas Grinius

Kaip lakios žiežirbos laužų
sugrįžtam į Tave nūnai...

Brangiam Vyrui ir Tėvui Korp! VYTIS filisteriui

ALGIMANTUI ASTAŠAIČIUI
staiga mirus, reiškiame užuojautą žmonai BENITAI,
sūnui ALGIUI, dukrai DAINAI, žentui DAVID, svai
niui RIMGAUDUI ir jungiamės į gilų artimųjų
gedulą.

Akademinio Skautų Sąjūdžio
nariai ir narės Detroite
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KANADOS

IMIGRACIJOS

1975 m. Kanados valdžia įvedė naujus
nuostatus imigrantų priėmimui, šiuomi
jie patobulino 1952 m. įstatymą, šie
pakeitimai, vadinami "Green Papers"
rėmėsi įvairių kanadiečių ir komitetų
pažiūromis, kurios buvo atsiektos važinė
jant po šį kraštą ir diskutuojant šį
klausimą su krašto gyventojais. Vėliau,
1987 m. pavertė juos įstatymais.
Naujas imigracijos įstatymas siekė
pašalinti diskriminaciją, sustiprinti pabė
gėlių „žmogaus teises", palengvinti šeimų
susijungimą ir sustiprinti tautos siekimus.
2 šie įstatymai kontroliuoja Kanados
gyventojų prieauglį ir tuomi išlaiko ir
darbininkų skaičių. Imigrantų kandidatai
yra padalinti į keturias grupes: šeimos
giminės, asmenys, remiami Kanados
piliečių, asmenys, be jokios pagalbos ir
politiniai pabėgėliai.
Dabartinis Kanados imigracijos įstaty
mas naudoja taškų sistemą, pritaikintų
naujų imigrantų priėmimui į Kanados
gyvenimą, ši sistema, turinti šimtą taškų,
yra taikoma tik dviem grupėm: imigrantai
su globėjais ir be globėjų, šios dvi grupės
turi skirtingas taškų vertes.
Taškų sistema yra vartojama kiekvie
nam įstatymų siekimui. Pavyzdžiui, dau
giau taškų yra paskirta kandidatams su
giminėmis, gyvenantiems Kanadoje. Irgi,
Kanados pilietis gali remti ne tik gimines,
bet turi teisę kviesti ir „įsūnyti" asmenį.
Sunkumai kartais iškyla bandant įrodyti
giminystę. Dėl šios mažos smulkmenos
kandidatas gali būti atmetamas ir ne
priimtas į Kanadą.
Dėl siekimo „Žmogaus Teisių" pabė
gėliams. Stengiamasi neatmesti, bet val
džia nori įsitikinti ar imigrantai šiai grupei
priklauso. Kanados duosnumas buvo
demonstruotas prieš 15 metų priimant
tūkstančius vietnamiečių. Neperseniai
buvo suteikta imigrantų teisės 155 mil.
pabėgėlių grupei, šis atvejis Kanados

TIKSLAI

publikoje sukėlė nepasitenkinimą, nes
Tamil pabėgėliai atvyko iš Vakarų Vokie
tijos., o ne iš Šri Lanka., ką jie pakartoti
nai teigė. Nežiūrint jų melavimo, Kanada
juos priėmė. Klausimas iškyla, kaip pabė
gėliai naudoja Kanadą savo politiniams
tikslams. Pavyzdžiui, prieš keletą metų
Sikhs grupė (Indu tautos dalis) susprogdi
no Indijos lėktuvą, kuriame žuvo 400
žmonių. Kanados valdžia pareiškė, kad
šios rūšies pabėgėlių jie nepriims, ir jų
kovos būdų netoleruos. Kanada ir toliau
yra pasiruošusi priimti pabėgėlius, tačiau
kraštutinių grupių jie daugiau neįsileis.
Paskutinis siekimas imigracijos įsta
tyme yra paremti Kanados tautinius
interesus. Dėl to taškų sistema padeda
nuspręsti, kuris kandidatas turi daugiau
galimybių būti priimtas. Specialybę turi
nčiam duodama daugiau taškų, nes šios
rūšies imigrantas yra naudingas krašto
ekonomijai, šis principas yra naudojamas
ir norint sumažinti nespecialistų skaičių,
kurie naudotųsi šio krašto pašalpų siste
ma. Taškų sistema padeda ir krašto
saugumui. Asmuo, padaręs kriminalinį
nusikaltimą, nėra priimamas į šį kraštą.
Visi šie metodai stiprina Kanados eko
nominį gerbūvį.
Ši taškų sistema turi ir trūkumų. Ji ne
visada teisingai išsprendžia imigranto
problemą. Dažnai, atrodo, yra remiama
viena grupė. Pavyzdžiui, taškų sistema
lengviau atrenka turtingus asmenis. Tai
yra aiški tendencija, bet imigracijos įstaty
mas aiškina, jog tai daroma siekiant
Kanados gerbūvio. Nors Kanadoje yra
daug bedarbių, bet darbininkai yra mielai
priimami. Kandidatui su verslininko paty
rimu reikia tik 25 taškų iš 80, o kandida
tui, remiamam Kanados piliečio, reikia 70
iš 100 taškų. Yra galvojančių, kad im
igrantų įsileidimas didina bedarbę. Bet
valdžios nuomone, imigrantų — specialis
tų ir turtingų imigrantų įsileidimas stipri13
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LIETUVIŲ IŠEIVIJOS JAUNIMO KLAUSIMAS

Nuo Lietuvos okupacijos per antrąjį
pasaulinį karą pasaulyje egzistuoja lietu
vių kolonijos išeivijoje, kurios rūpinasi
lietuvių kultūros tęstinumu. Bijome, kad
mūsų kultūra neišliks, kad ta sena, graži
kultūra pražus. Baimė yra pagrįsta.
Pasaulyje yra jau daug kultūrų dingę.
Kadangi palyginus mažai laiko praėjo nuo
okupacijos, mūsų kultūrą tęsia daugumoje
lietuviai, dar kilę iš Lietuvos. Greitai ateis
laikas, kai antroji karta turės perimti šitą
sunkų darbą. Kyla klausimas, ar lietuvių
išeivijos jaunimas turi jausti atsakomybę
dėl šio išlaikymo, ar skaityti save savo
tėvų tėvynės tautiečiais? Tai yra sunkus
klausimas. Reikia skirti jausmus nuo
realybės. Ar tėvų įdiegtas nacionalizmo
jausmas viršyja norą būti žmogumi, ne
vien lietuviu? Ar jaunimui yra privaloma
skaityti save lietuviais, o ne „kana
diečiais", amerikiečiais? šie klausimai turi
būti atsakomi, kad galėtume nuspręsti
jaunimo tikrąją atsakomybę išeivijoje.
šiame pasaulyje yra daug įvairių
kultūrų. Jos nuo pat pasaulio pradžios
maišosi ir keičiasi, šiame šimtmetyje
gyventojų skaičius yra nepaprastai pa
kilęs, ir kraštai, kaip Kanada, Amerika,
Australija pasidarė nauji namai įvairių
tautybių žmonėm. Besimaišant, naciona
lizmo jausmas tampa bereikšmis. Geriau
tapti žmogumi be jokios tautiškos „spal
vos". Aldona Juškaitė tačiau nepalaiko
šios nuomonės:"Although I do not deny
that everyone primary aim is to develop
as human beings, I cannot accept the
much expounded idea, which is voiced by
a loud minority in the Lithuanian com
munity, that belonging to a coutry does
not play an important part in the

development of the human spirit. I
cannot accept assimilation justified and
defended in the name of humanity or
Christianity." 1. Juškaitė mano, kad meilė
savo kraštui, t. y. Lietuvai padeda žmogui
būti žmoniškesniam. Nors ji rašo apie
jaunimą išeivijoje, ji dar skaito, kad
Lietuva yra „mūsų Tėvynė". Ar mes iš
tikrųjų galime tęsti lietuvišką kultūrą
gyvendami svetimoje kultūroje?
Lietuvių bendruomenės tikslas išeivi
joje yra tęsti lietuvių kultūrą, kad ji
nepražūtų. Kai ateis laikas jaunimui
perimti šį darbą, ar ta kultūra bus
lietuviška? Kaip gali žmogus, užaugęs
svetimame krašte, suprasti, ką reiškia būti
lietuvių? Kultūra ir kalba yra gyvos, nes
nuolat keičiasi. Išeivijos lietuvių kultūra
nebėra ta pati, kokia buvo Lietuvoj
nepriklausomybės laikais. Ji turi didelę
anglišką, vokišką, prancūzišką, ispanišką
priemaišą. Priemaišą to krašto, kuriame
gyvename. Lietuviška kultūra vis dar žydi
Lietuvoje. Nesvarbu, kokią įtaką rusų
kultūra turi į lietuvių kultūrą. Kultūra
savame krašte turi šimtą procentų di
desnę galimybę išsilaikyti pačioje Lietu
voje. Ar jaunimas išeivijoje tada turėtų
visiškai atmesti savo gimtąją kultūrą?
Gimtoji kultūra yra vienintelė kurią
žmogus pilnai supras savo gyvenime.
Lietuvių jaunimas išeivijoje supranta
lietuvių kultūrą per savo kultūros akis. Be
to, jie tik pažįsta savo tėvų nepriklausomą
Lietuvą, o ne šiandieninę Lietuvą. Ar
įmanoma išlaikyti išeivijos jaunimui lietu
višką kultūrą?
šiais laikais kraštai kaip Kanada ar
Amerika taip pat turi savo kultūras.
Išeivijos lietuvių jaunimas, gimęs ir augęs
15
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šiuose kraštuose, jaučia patriotizmą ir
meilę savo kraštui (kuriam? — Red.).
Nėra žmoniška jiems tą atimti. Jaunimas
šiandien turi pasirinkimą. Tai nereiškia,
kad jaunimas visiškai neturi noro būti
lietuviais, bet kad jie turi teisę būti kuo
nors kitu. (? ? ? ? — Red.).' Išeivijoje
pasidarė tokia situacija, kad dabar turi dvi
šeimas o ne vieną. Tik kaip šeimose, kur
tėvai išsiskiria ir vaikas turi dvi šeimas,
jaunimas turi dvi tėvynes: gimtąjį kraštą
ir tėvų tėvynę, šis dvipusinis jaunimo
charakteris nėra užtenkamai stiprus ug
dyti lietuvišką šeimą. Po antros generaci
jos, kai pirmoji visiškai išnyks, pasidarys
lengviau būti „kanadiečiu", „amerikiečiu".
Lietuvių jaunimas išeivijoje, nors ir
labai norėtų tęsti lietuvių kultūrą, savo
generacijoje yra beveik neįmanoma. Juk
šiandien jau pastebima, kad jaunimas
nemoka ir negali susikalbėti lietuviškai.

Jie beraščiai lietuvių tarpe. Kaip jie gali
pratęsti kultūrą, kai jų pačių kalbos
vartojimas yra žudantis. Yra žinoma, kad
kalba yra kultūros centras.
Lietuvių išeivijos jaunimas neturi
jausti pareigos tęsti lietuvių kultūros. Jie
to negalėtų padaryti jei ir norėtų. Skaityti
save Lietuvos tautiečiu yra neteisinga,
nes jaunimas to krašto net nepažįsta.
Tačiau yra ir turėtų būti meilė Lietuvai ir
turėtų būti noras jai padėti. Juk Lietuva
yra mūsų tėvų ir mūsų protėvių šalis.
Padėti jai reikia. Tačiau išeivijos jaunimas
negali pasiimti visos atsakomybės. Kultū
ros išlaikymo centras yra ir turi būti
Lietuvoje. Lietuvai ir Lietuvos žmonėms
priklauso lietuvių kultūra ir jos ateitis. Jie
yra ta gyvoji tautos dalis. Išeivijos jauni
mas net negali savęs skaityti Lietuvos
tautiečiais. Jie tačiau yra Lietuvos tau
tiečių vaikai.

Mirga Šaltmiraitė

Redaktorės prierašas.
Norėtųsi šia tema išgirsti daugiau iš
išeivijoje gimusio jaunimo, bei vyresniųjų.
Ar visi taip galvoja kaip sesė Mirga?
Tema, mano manymu, yra diskusinė ir
būtų įdomu pasidalinti mintimis ir su
kitaip ar ir taip pat galvojančiais. Rašy
kite, nors ir su klaidomis lietuvių kalboje.
Pataisysim!. Argi tikrai kačiukas gimęs
pečiuje jau tampa pyragu? Ar nelieka
kačiukas kačiuku nežiūrint kur jis būtų
gimęs? Laukiame daugiau pasisakymų šia
tema.

Sekantis sesės Eglės straipsnelis iš
Australijos, Sidney, sako ką kitą. . . Pas
kaitykime!
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Lietuviškos Organizacijos ir

Mano kartos lietuviškosios ben
druomenės nariai, kurie esame gimę
Australijoje, ryšius su Lietuva išgyve
name visai kitaip, negu mūsų tėvai. Tai,
kas jiems yra prisiminimai neabejotinos
realybės, mums yra jų pasakojimų prisi
minimai. Štai, tėvai puikiai prisimena
Laisvės Alėją, baltas, ilgas šiaurės žiemas,
čiuožimą ant užšalusių ežerų ir upių,
jaunystės laikų draugystes, kurios dar ir
šiandien gyvos, bet kurios prasidėjo
mokyklos suoluose, gal „Aušros" gimna
zijoj, gal kitur. . . Tai mūsų tėvų vaikystė,
o iš jos prisiminimai pasilieka vis aiškūs ir
gyvi, nors ir daug metų praeina. Po tų
saulėtų jų jaunystės dienų sekė karas,
okupacijos, bėgimas. Kas iš mano kartos,
viso to nepatyręs, gimęs ir užaugęs jau
pokario Australijoj, iš viso gali įsivaizduo
ti, ką reiškia karas, alkis, artimųjų neteki
mas, išvežimai į Sibirą, gyvenimas be
namų, kasdieninis netikrumas? Tik susi
kaupę ir daug pagalvoję galime suprasti,
ką tie įvykiai turėjo reikšti kasdieniniame
gyvenime. Dar daugiau turime susikaupti
ir pagalvoti, ką pats kraštas, pati Lietuva
— Tėvynė, turėjo reikšti mūsų tėvų
kartai ir ką jis reiškia mums.
Jau ir iš mano kartos daug kas esame
buvę Lietuvoj. Taigi jau bent sužinojome
ir pamatėme, kur randasi kai kurios
vietovės, pastatai ar paminklai. Tačiau tai
jau nebe ta Lietuva, kurioj augo ir gyveno
mūsų vyresnieji. Anos mes nematėme ir
nepamatysime savo akimis, nes dabartinė
Lietuva jau nebe tas kraštas, kaip buvo
anksčiau, štai, kur buvo seniau bažnyčia
dabar muziejus (i dar nebetkoks, bet
ateizmo — kaip kad įvyko su švento

Jaunieji

Kazimiero bažnyčia Vilniuj. . .), Gedimino
gatvė vadinasi Lenino prospektas. . .
Žemelė ta pati, bet nuotaika, žmonės, o
net ir kalba jau pasikeitę. Ir Gorbačiovo
„glasnost" nebegali atverti kelio į anų
laikų, vyresniųjų prisimenamą Lietuvą,
nes jos tikrumoje nebėra.
O vis dėlto ir mano kartai brangi anoji
Lietuva, kurią pažinome ne tiesioginiai,
bet iš vyresniųjų lūpų. Jų pasakojimai apie
mylimą kraštą, senelius, gimines, bičiulius
mūsų vystymuisi suteikė jausminį pagrin
dą, atsirėmimo tašką.
Kai augom, prie tos namuose įsigytos
jausminės bazės prisidėjo žinios įsigytos
pirmoje lietuviškoje institucijoje, tai yra,
savaitgalio mokykloje. Tai buvo truputis
geografijos, istorijos, šis tas apie gyvulius
ir augmenis, vaikiški pasiskaitymai —
truputėlis literatūros. . . Tiems iš mūsų,
kurie priklausė tautinių šokių grupei,
skautams, ateitininkams, sportininkams,
šalia mokykloje gautų žinių ir namuose
girdimų prisiminimų, prisidėjo draugystės
ir bendrumo bei priklausomumo ryšiai,
jausmas, kad ką darome, tai darome visi
kartu, bendrai su kitais jaunais lietuviais.
Tai tas „bendrumas" ir yra pats svarbiau
sias dalykas, kuris riša Australijoje gimusį
jaunimą su lietuvių bendruomene.
Mano kartos žmonės dažnai nusiskundžiame, kad seniau mūsų būdavo daug
daugiau, kad daug mūsų anksčiau pažintų
kompanijonų, su kuriais kelis metus
susitikdavome organizacijoj ar grupėj,
paskui kaž kur dingo „plačiame pasau
lyje". Jie gal šoko kelis metus, gal vieną ar
du kartus stovyklavo, bet kažkaip nesuda
rė tų svarbių, išlaikančių draugysčių,
•___ _ __ _______ ,
~ LIETUVOS
■
NACIONALINE I
M MAŽVYDO I
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nepasijautė esą grupės dalimi, tikrai
priklausanti prie jos, nerado organizaci
joje asmeniško emocinio pagrindo ir
atsitraukė. Jų organizacijoje ir iš viso
lietuviškoje bendruomenėje negalėjo išlai
kyti tėvų skatinimai bei priminimai apie
kilmės šaknis ir kilmės krašto kultūrą.
Manau, kad tai mūsų pačių, mano
kartos, kaltė, kad tų asmenų neišlaikėme
savo tarpe, kad jų nepritraukėme į savo
glaudesnius ratelius, nesudarėme tvirtes
nių asmeniškos draugystės ryšių. Tačiau
dar tebeaugą jauni žmonės yra egocentri
ški ir pernelyg kritiški. Gal būt ir mes iš
savo kompanijonų per daug reikalavome
prisitaikymo: kad panašiai rengtųsi, pa
našiais dalykais domėtųsi, tuos pačius
idealus brangintų. . . Kurie skyrėsi ir
nepritapo prie bendrų grupės rėmų, tie
negalėjo nepasijausti išskirti ir apsivylę.
Mes patys jaunuoliška tolerancijos stoka
juos atstūmėme nuo kelio j jų tautinį
paveldėjimą.
Tačiau kaltės ieškoti žiūrint atgal į tai,
kas jau praėję, gal ir neprasminga.
Nežiūrint kai kurių nusivylusių, mano
kartos jaunos dienos, praleistos lietuvių
tarpe, buvo didelė laimė. Stovyklos,
iškylos, koncertai, pobūviai, vakaronės
mūsų jaunystę praturtino draugystėm ir
visokia patirtimi. Kas gi iš mūsų, miesto
vaikų, tiek daug žinotų apie palapinių
statymą, laužo kūrimą, miško sąlygas ir
pavojus be mūsų kasmetinių skautų
stovyklų? Aš pati jau kelis metus nesu
buvus mūsų skautų žemėj Ingleburne, bet
ne tik aiškiausiai matau tos vietovės
medžius ir akmenis, bet ir užuodžiu
dulkių kvapą ir girdėte girdžiu laužų
dainas. Kiek mes išmokdavome per tas dvi
vidurio vasaros savaites! Ir ne tik skautiš
kų užsiėmimų išmokdavome, bet ir kaip
grupei vadovauti, kaip laikraštį rašyti,
išleisti ir kas vakarą prie laužo pačiai jį
perskaityti tikrai kritiškai publikai. Išmo
kom, kaip planuoti, organizuoti, kaip
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imtis iniciatyvos. O kas be ko, reikėjo
išmokti ir kaip bulves skusti, svogūnus
lupti ir maistą virti didžiuliuose puoduose
visam būriui. Kokia dovana ir turtas
mūsų vaikystei buvo tos lietuviškos
skautų stovyklos!
Bet metai visiems bėga. Ir mes vai
kystę jau toli palikome. Jau mano kartos
žmonės visi turi profesijas, daugumas turi
šeimas ir namus. Kasdieniniai poreikiai
pasidarė kitokie. Nebeieškome naujų
draugysčių. Senai išmokome nebereikalauti, kad draugai būtų panašūs į mus
pačius. Nebeturime laiko ir nebepajėgi
ame aktyviai dalyvauti grupėse ir organi
zacijose. Tačiau anksčiau patirtos lietuviš
kos grupės ir organizacijos ir šiandien
mums pasiliko nemažiau reikšmingos. Į
jas atsirėmė mūsų vaikystė ir susiforma
vimo laikotarpis, per jas suradome ir savo
kultūrines šaknis ir savo asmenybės
pagrindą. Mūsų lietuviškumui nebėra
būtina, kad susitiktume kas savaitgalį. Jau
tikrai žinome, kas esame, ką branginame,
kas mums svarbu.
Kai galime ir kai leidžia mūsų kasdie
niniais darbais ir įsipareigojimais pernelyg
pilnas gyvenimas, stengiamės ir tuos
senuosius organizacijų ryšius palaikyti ir
atnaujinti, štai ir šiandien: kaip malonu ir
brangu būti čia. Širdyse visuomet jauči
ame savo lietuviškumą ir ilgesį kitų
lietuvių, ir ne tik savo artimiausių draugų
mažos grupės, savo kartos, bet ir plates
nės bendruomenės ir mūsų vyresniųjų.
Vyresniųjų su mumis pasidalinti praeities
prisiminimai sudarė mūsų asmenybės
pagrindą. Dabar gi mes, jaunesnieji,
norime su Jumis pasidalinti savo nauja
patirtimi, šiandienos gyvenimu. Nes kaip
pavienio žmogaus, taip ir lietuviškos
bendruomenės gyvenimas nesustoja vie
name momente, bet vis eina iš praeities
per dabartį į ateitį, iš vienos kartos į kitą.

ps. fil. Eglė Žižytė-Garrick
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KENIJĄ PRISIMINUS
Medicinos studijų pabaigoje, studen
tams yra numatytas dviejų mėnesių taip
vadinamas "elective term" — pasirinktinis
kursas, kurį studentas gali atlikti, kaip
pats vardas sako, pasirinktinai kur nori.
Pernai mano studijų metu, tam laikui
artėjant, visi pradėjome svarstyti kurgi
pasirinkti. Kasdiena girdėjosi naujos vie
tovės — vieni norėjo kur nors Australijoj,
kiti Naujoj Zelandijoj, keli j Angliją,
Ameriką, Japoniją. . . Aš gi jau kurį laiką
galvojau apie Keniją, kur maniau, kad
galėčiau būt naudinga ir galėčiau išmokt
ko nors naujo.
Kai pasakiau savo planus balsiai,
išgirdau įvairių nuomonių. Vieni žavėjosi,
būtų norėję kartu važiuoti, kiti gi baugino
— tam svieto krašte esą neramu, nežinia
nuo savaitės iki savaitės kas gali atsitikti,
arba nesaugu tiek, kad laukiniai užpuls. . .
suvalgys. . . Bet aš buvau tvirtai nusis
tačius — jei tik priims.
Ilgai lauktą sutikimą iš Monbasos
Coast Province ligoninės gavau ir, visais
kitais dokumentais apsirūpinus, pasi
ruošiau kelionei. Beveik pati netikėjau kai
24-to rugsėjo stovėjau Sydnejaus aero
uoste tikrai pakeliui į Afriką.
Pirmas sustojimas po ilgo skridimo
buvo Harare — Zimbabwe sostinė. Pir
mas įspūdis malonus. Saulėta, šilta diena
ir tik išėjus iš lėktuvo, sodų pakraščiai
buvo užpilti mėlynom jacarandom ir
įvairiaspalvėm bogenvilėm, kas man pri
minė namus ir net nuovargį trumpam
užmiršau. Tačiau tuo panašumas ir
pasibaigė — aplink didelėj daugumoj juodi
veidai, margiausi, įvairiausių stilių apda
rai. . . Pamačiau, kad ir mano „džinsai" ir
kuprinė irgi ištirpo tame margume ir į
mane nieks nekreipė dėmesio. Pirmas

rūpestis buvo susirasti kur pernakvot ir *
sužinot apie tolimesnį skridimą į Nairobį.
Sekančią dieną vidaus linija išskridau į
Nairobį, ir ten jau tikrai pajutau nuovargį.
Nairobi — Kenijos sostinė, tikras didmies
tis, penkių tūkstančių pėdų virš jūros
lygio aukštumoj. Oras buvo švelnus ir
malonus, bet nei saulė nei vaizdai netrau
kė, tik skubėjau susirasti vietą kur
galėčiau pailsėti. Išmiegojau keturioliką
valandų, — išsigandę viešbučio patarnau
tojai manė, kad aš jau visai neatsibusiu.
Vėlai atsikėlus, skubėjau sužinot, kaip
važiuoti toliau — į Mombasą. šį kartą
teko važiuoti naktiniu traukiniu, labai
patogiu, labai anglišku, ir po dvylikos
valandų atsiradau Mombasoj.
Buvo sekmadienio rytas, viskas uždar
yta, sunku prisibelsti, bet sėkmingai
susiradau YWCA hotelį, kurį man laiške
ligoninė buvo rekomendavus — tiems
kurie taupo. . . Buvau laiminga, kad mane
ten priėmė, gavau kuklų, bet patogų
kambariuką. Nusiprausiau, persirengiau
ir nutariau susipažinti su miestu, kur,
žinojau, praleisiu ilgą laiką.
Jau prieš išvažiuodama skaičiau, kad
Mombasos klimatas karštas ir drėgnas —
vidutinė temperatūra 26.5 C — toks jis ir
buvo. Mombasa yra tikrumoj sala, apsup
ta iš visų pusių vandens, bet drauge pilnai
inkorporuota, įsprausta į Kenijos žemyną.
Miestas didelis, antras didumu Kenijoj —
pusės milijono — ir margas gyventojų
sudėtim. Jis skaitomas seniausiu miestu,
su didžiausiais uostais — Mombasos ir
Kilindini, į kuriuos jau 10-am šimtmety
keliavo prekiautojai iš Egipto, Arabijos,
Persijos, Indijos. Dalis jų, ypač arabų, ten
ir užsiliko, susimaišė, sukūrė šeimas. Jų
vaikai buvo vadinami "as sawahil" —
pajūriečiai. Jie kalbėjo swahili — bantų ir
arabų kalbos mišiniu, šiandien swahili yra
naudojama per visą Keniją, kaip tautinė
kalba. Anglų kalba yra naudojama įstai
gose, mokyklose, krautuvėse.
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Apie 15-tą šimtmetį europiečiai —
portugalai ir kiti pradėjo veržtis per
Mombasą į Keniją, naujų prekybos kelių
ieškodami. Nelabai mėgiami vietinių, jie
kelią sau skynė ginklu ir iš tų laikų
Mombasoj užsilikus tvirtovė Port Jesus. J
pačią Keniją 19-to šimtm. vidury keliavo
misionieriai, o to šimtmečio gale — anglai,
tiesdami geležinkelį iš Ugandos. Patiko
anglams Kenija, kur jie numatė geras
įsikūrimo galimybes ir ji tapo British East
Africa — Britų Protektoratas.
Visi tie ateiviai ir davė dabartinį
Kenijos, kartu ir Mombasos, gyventojų
mišinį, kuris yra maždaug 65% afrikiečių,
25% arabų, indų, o likutis europiečių ir
turistų. Tą mišinį mačiau gatvėse, o
miesto atskiruose rajonuose skaičiau to
miesto istoriją su arabų mečetėm, indų
krautuvėm, anglų paminklais. . .
Apsilankę keliautojai nesigaili Mombasai gražių aprašymų, kaip pavyzdžiui:
„Miestas šiandien jungia egzotišką Arabi
jos Naktų praeitį, Havajų Salų rimtį,
rytietiškus kvapus ir spalvas, suliedamas
viską į įspūdingą išgyvenimą. .
Mano pirmą atvažiavimo dieną apėjau,
apvaikščiojau miestą, kiek tik mano
pavargusios kojos nešė. Susiradau ir
ligoninę, kur sekančią dieną prisistačiau
superintendantui dr. Mnjalla. Buvau
numačiusi dirbti infekcinių ligų skyriuj,
bet nutariau pakeisti į obstetrikosginekologijos skyrių, nes spalio mėn. yra
pats naujagimių derlius ir tada ten labai
trūksta darbo rankų. Ten ir pradėjau
darbą.
Ligoninė buvo didžiulė, antroji didumu
visoj Kenijoj. Mūsų skyrius ypač aktyvus
— maždaug 12.000 gimdymų per metus.
Ligoninė valdiška, gydymas nemokamas ir
baltųjų joje nebuvo. Yra ir privačios
ligoninės, bet aš neturėjau progos sužino
ti kokios sąlygos į jas patekti ir kiek jos
kainuoja.
'
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Dienoms bėgant, susipažinau su ben
dradarbiais ir darbo sąlygom. Gydytojų
daugumas baigę Nairobį Universitetą,
kuriame dėstomieji dalykai, atskirų medic,
šakų suskirstymas ir dėstymo metodai
labai panašūs į mūsų. Pastebėjau, kad
internal ir rezidentai turi daugiau praktiš
ko patyrimo negu mūsų, nes, pagal jų
sąlygas, jie susiduria su didesniu skaičium
ir su įvairesnėm problemom negu pas
mus. Profesūra ir specialistų daugumas
gilinę studijas įvairiuose kraštuose už
sieny, vakaruose. Visi su kuriais aš
tiesioginiai susidūriau, man buvo nepa
prastai draugiški ir pagalbūs mano nau
jume svetimoj aplinkoj, drauge parodyda
mi nuoširdų domėjimąsi mūsų medicina ir
sąlygom.
Pagelbinis personalas — seserys, akuš
erės taip pat gerai paruoštos — didelė
pagelba daktarams dirbant sunkiose sąly
gose. O darbo sąlygos tikrai sunkios ir
nepavydėtinos! Trūko visko — tvarsto
mos medžiagos, vaistų, drobulių, piršti
nių, žirklių, adatų, jau nekalbant apie
komplikuotesnius instrumentus. Išmeta
mų adatų nebuvo — tos pačios virinamos,
atbukusios, sulinkusios. . . Visai gi sulin
kusias naudojo pacientų ligos istorijoms,
užrašams susegti, nes jie buvo rašomi ant
visokių popieriukų — popieriaus irgi
stoka. Norint ką nors atlikti, tikrai reikėjo
naudoti ne tik žinias, bet ir vaizduotę, kas
priverčia galvoti, būti išradingais ir sava
rankiškais. Man rodos aš ten per vieną
dieną išmokdavau daugiau negu čia per 3
mėnesius.
Kas liūdniau, trūko ir kraujo —
transfūzijoms. Jei pacientui reikėjo, jis
turėjo pristatyti giminių ar draugų, kad
tie papildytų kraujo banką, o kas jų
neturėjo, tuo ir baigėsi — negavo. Net
man teko padėti vienai ligonei, kurios
hemoglobinas buvo labai žemas ir ji
neturėjo arti giminių. Pasiūliau savo
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kraują, drebėdama ar ras man naują
adatą. Adatą surado, bet geležies tabletes,
kurios čia Australijoj visada po tos
procedūros yra imamos, reikėjo pačiai
nusipirkti, nes ligoninė jų neturėjo.
Paklodžių nėra ir nereikia. . . Ligoni
nės lovų irgi būtų trūkumas, jei vėl ne tas
išradingumas. Motina, pagimdžiusi kū
dikį, paguldoma su kita — dviems užtenka
vienos lovos. Po vienos dienos jos iš viso
išrašomos iš ligoninės.
Nežiūrint visų trūkumų, niekas nes
treikuoja ir streikais problemų nespren
džia. Pagaliau visa ta padėtis gal ir
suprantama. Kraštas jaunas. Po 68 britų
valdžios metų, tik 1963-čių metų gale
Kenija pasidarė nepriklausoma valstybė
— vos 24 laisvės metai. Pats valstybingu
mas jiems irgi dar toks naujas, neįprastas
ir dėl gamtos sąlygų ir dėl žmonių
sudėties — juk vien afrikiečių priskaitoma
net 53 gentys! Jos visos su skirtingais
papročiais — įpročiais, skirtingais dialek
tais.
Kas sunkiau suprantama tai nešvara.
Yra ir muilo ir vandens ir šluotų, bet kas
plauta, — neišplauta, o šiukšlės, rodos,
šluojamos tik iš vieno kampo į kitą, bet
niekad neiššluojamos. Tas, žinoma, nepa
prastai pablogina bendrą gyventojų svei
katingumo stovį.

Kas, tačiau, atrodo beviltiškoj padėty
tai prieauglio ribojimas. Gyventojų skaiči
us auga nepaprastu tempu. Į kraują betgi
įaugęs įsitikinimas, kad kuo daugiau
vaikų, tuo geriau. Dešimties, dvylikos
vaikų šeimos labai dažnas reiškinys.
Neturtingose šeimose vaikai nuo jauniau
sių dienų pradeda uždarbiauti ir prisidėti
prie šeimos išlaikymo, o turtingose — tai
turtingumo ir šeimos vardo išlaikymo
pažymys, laidas. Ypač vertinami yra
berniukai, o mergaitės tik pakenčiamos.
Poligamija tebepraktikuojama — pagal
vietinį supratimą tai geriausiai pratęsta
šeima, duodanti vaikams (o taip pat ir
vyrams) šeimoj užtikrintą priežiūrą ir
ateitį. Sąryšy su tuo, moters didžiausia
baimė likti nevaisinga. Praradusi šitą
naudingumą, moteris praranda „tarnybą"
ir statusą, yra nustumiama į sunkiausią,
juodžiausią fizinį darbą namuose. Pirmau
jančią vietą užima nauja, jauna žmona,
toliau tęsianti vaikų „gamybą" ir vyro
priežiūrą, kuris dirba fabrike, įmonėj ar
prekyboj.

Bloga mityba — jeigu ir ne badas —
pagrįsta daugiausia apdirbtais grūdais ir
prastos kokybės vaisiais, daržovėmis (geri
parduodami) atneša rachitą, pellagrą,
beri-beri, nusilpusį organizmą ir atidaro
kelią infekcinėm ligom. Malarija, geltonligė labai paplitusios, o perkrautose gyven
tojais vietose — džiova, kuriai jie turi
ypatingai mažą atsparumą.
Smarkiai paplitę ir visokiausių rūšių
vidurių parazitiniai kirminai — didžiausia
anemijos priežastis. Kanalų ir upių sraigės
platina bakterijas, kurios besimaudant
patenka į kraujo srovę.

J šeimas jungtis ir gimdyti pradeda
labai jaunos, vos 14-kos, 15-kos metų
mergaitės. Į ligoninę ateina paprastai labai
vėlai, išsigandusios svetimos aplinkos, be
nuovokos kas jų laukia. Užėjus skaumams
visai pasimeta, šaukia kaip skerdžiamos ir
čia pirma pareiga jas nuraminti. Jau gimdę
motinos, susipažinusios su procedūra yra
visai kitokios — ramios, santūrios, jokio
vargo. Visos beveik be išimties kalba
angliškai, bet aš per laiką susidariau
atatinkamą svvahili žodynėlį, kuris papras
tai lengviau pralauždavo ledus:

Kovai su visu tuo labai svarbi yra
sanitarija ir gyventojų švietimas, kurie
tikrai žengia pirmyn. Mokyklų ir univer
sitetų studentų skaičiai labai sparčiai
auga, visi tiki, kad padėtis gerės.
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ni uchungu — ar skauda
pumua pole pole — kvėpuok pamažu
pumzika — nusiramink (relax)
sukuma — stumk. . .

Reikia paminėti, kad priešgimdyvinio
paruošimo beveik nėra, Pap-smears plačiu
mastu nenaudojami, tas pats su Aids
tyrimais. Iš viso profilaktinė-apsauginė
medicina labai mažai naudojama. To
pasėkoje ligoninių darbas daug sunkesnis,
nes į jas pacientės — gimdyvės, šalia
nėštumo, atneša ir kitas pažengusių
stadijų ligas, kartais ne vieną o kelias. Dar
daug, atrodo, laiko turės praeiti, kol šita
padėtis pasikeis ir ginekologai — obstetrikai dar ilgai bus labai užimti.
Taip ir aš, dieną išdirbus tam vaikų
fabrike, su džiaugsmu grįždavau namo
atsikvėpimui. Hostely gavau kambario
draugę — afrikietę Fanice — 22-jų metų
ekonomijos studentę. Ji buvo iš Nairobi
atvažiavus keliems mėnesiams dirbti j
Mombasą. Labai draugiška mergaitė,
puikiai sugyvenom. Išeidavom vakarais j
kavinę, nusivedė ji mane į katalikų
bažnyčią, kur su įdomumu pasiklausiau
Mišių svvahili kalboj su aktyviu vaikų
dalyvavimu ir jų choru. Religiniu atžvilgiu
gyventojai
daugiausia
krikščionyskatalikai, anglikonai. Yra, žinoma, muzulmonų, hindų ir kitų mažumų, taip pat ir
senųjų afrikiečių, tikinčių į animizmą,
prabočių vėles, miškų, kalnų dvasias. . .
Su Fanice kalbėjomės įvairiais klausi
mais — apie Keniją, apie vakarų kraštus,
aiškinomės skirtumus. Prisimenu, kad
man buvo sunku išaiškinti jai skirtumą
tarp laisvai auginto viščiuko ir uždaryto,
ir kodėl čia žmonės už laisvai augintus
daugiau moka. Juk, ji sako, viščiukas lieka
viščiuku, kur jis beaugtų.
Arba vėl, kai vieną sekmadienį grįžau
iš pajūrio žiauriai nudegus nugarą — iki
ašarų skaudėjo — ji žiūrėjo į mane ir
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klausė koks jausmas kai oda saulėj
nudega? . . Net ašaras užmiršau beaiškin
dama. . .
Susipažinau ir su kitais hostely gyve
nančiais. Visi buvo afrikiečiai, visi dau
gumoj studentai arba baigę studijas ir
atlieką praktiką ar darbus Mombasos.
Mano geriausi draugai buvo Osure —
agronomas (jis buvo ir olimpinis bėgikas)
ir Ndungu — ekonomistas. Pusryčius ir
vakarienes visi valgėm hostely. Jų metu
niekas neskaitė, nerašė, visi kalbėjomės —
diskutuodavom politiką, aktualijas, filosofavom. . . Visi jie klausė manęs sunkius
klausimus apie Australian Rules futbolą,
kriketą, Tasmanijos tigrą, apie kuriuos aš
nieko arba beveik nieko nežinojau. Buvau
laimingesnė kai jie klausė mane apie
Lietuvą. Bendrai gi paėmus, jie buvo
nepaprastai draugiški, inteligentiški ir
paslaugūs prieteliai, drauge būdami ne
persaldūs ir patrijotiški afrikiečiai. Apie
akį rėžiančius krašto trūkumus, tačiau,
nenorėjau jų klausti — lyg nepatogu
buvo, lyg atrodė, kad juos užgausiu. Tuo
nepasižymėjo išsišokėliai turistai, balsiai
šaipydamiesi iš to ar kito. Mane stebino
afrikiečių santūrumas tais atvejais. Negir
dėjau jų reaguojant, nė vienas nepasiūlė
jiems grįžt namo, jei nepatinka — ką taip
dažnai išgirstame vakarų kraštuos.
Po dviejų savaičių atvažiavo į Momba
są medicinos studentė iš Bristolio —
Suzanne Hull. Ji apsistojo mūsų hostely ir
pradėjo toj pačioj ligoninėj su manim
dirbti. Man net dangus prasišvietė. Per tą
laiką jau buvau pasiilgus žmogaus, kuris
be jokių aiškinimų suprastų mane. Su
Suzanne labai susidraugavom. Ėjom
drauge į pajūrį, į turgų, kur pirkom
vaisius — mangos, pavv-pavv, avocadoes,
visokius vietinius gaminius, kur reikėjo
labai derėtis ir tai buvo pati smagiausia
pirkimo dalis. Išmaišėm visokias istorines
vietoves, papuošalų, suvenyrų krautuves.
Važiavom į tolimesnes pajūrio vietas:
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Diani Beach — kur buvo daug vokiečių
turistų, į šiaurę — Malindi, j Lamu prie
ekvatoriaus, kur beveik vieni muzulmonai
ir daug asilų. . . Mūsų dienos bėgo greitai,
įdomumai nesibaigė, o dar reikėjo ir
pasimokyti, rašyti universitetui raportą ir
daug, daug laiškų į namus. —
Lapkričio mėnesio pradžioj jau galėjau
pasidaryti kelių dienų pertrauką, kurias
sunaudojau Kilimanjaro kalnui. Nuvažia
vus į Keniją ir nepamatyti Kilimanjaro,
aukščiausio kalno Afrikoj, būtų tikra
nuodėmė. Mano Sue paskutiniu momentu
atkrito, tai nutariau viena važiuot.
Autobusu nuvažiavus į MoshiTanzaniją, turėjau surasti ir pasisamdyti
gidą ir porterį. Be gido draudžiama kopti į
kalną, kuris yra beveik 6,000 metrų
aukščio. Kelionė ten ir atgal užtrūko
penkias dienas — tris į viršų ir dvi atgal.
Perėjom per tropinį mišką (rainforest) su
nuostabiai sodria, žalia augmenija. Pake
liui turėjome neštis visų penkių dienų
maistą ir kartais vandenį. Nakvojome
pakelės namukuose.
Virš trijų kilometrų aukšty vaizdai
visai pasikeitė — išvirto į akmenuotą
dykynę; keliavimas pasidarė labai sunkus,
stipriai pajutome deguonies stoką. Visi
pradėjom sirgti aukštumos liga. Ir man
galva plyšo iš skausmo ir taip bloga buvo!
Apie maistą nė pagalvot! Paskutinis
etapas buvo sunkiausias. Aplinkui tik
sniegynas ir dar vis snigo. Atsikėlėm
nepaprastai anksti, atrodė beveik nepail
sėję, bet, kai patekėjus saulė sidabru
nušvietė kalno viršūnę, atsirado naujų
jėgų. Nors daug bendrakeleivių atkrito,
mano lietuviškas užsispyrimas neleido
pasiduoti ir mudu su gidu užkopėm iki
Gillman's Point, kas yra tik 200 metrų iki
pačios viršūnės. Toliau betgi buvo visai
neįmanoma ir jau tikrai pavojinga. Sniego
buvo beveik iki pažąstų ir dar vis snigo.
Apsisukom atgal. Per 2 dienas grįžom į
kalno papėdę. Tai buvo fiziniai bene

sunkiausios 5 dienos mano gyvenime, bet
dabar galiu sakyti, kad buvau užlipus iki
Afrikos viršūnės. . .
Grįžau į Mombasą ir po savaitės atėjo
laikas pajudėti namų link. Kadangi norė
jau daugiau iš arti pamatyti Kenijos
gamtovaizdžių, savo kelionę atgal į Nai
robį paverčiau į stovyklinę safarį.
Visa Kenija yra nubarstyta nesibaigia
nčiais nacionaliniais parkais ir laukinių
gyvulių rezervais, kaip Tsavo, Amboseli,
Meru, Masai-Maru, Samburu, Nairobi,
taip pat prie kalnų — Mt. Kenya, Mt.
Elgon, Abeldare ir daugybė kitų. Vis tai
turistų nepaprastai mėgiamos vietos, o
turizmas yra vienas iš didžiausių Kenijos
pajamų šaltinių.

Stovyklinė safari — tai kelionė maši
nom per pasirinktus nacionalinius parkus
su pernakvojimais pakeliui palapinėse.
Mano pasirinktas kelias per Shimba,
Tsavo, Amboseli ir Nairobi parkus užtru
ko 4 dienas. Jų metu tikrai susipažinau su
žavingu ir įvairiu Kenijos peisažu. Už
mašinos lango keitėsi kalvų, paupių,
šaltinių augmenijos sodrus žalumas su
išdžiūvusiais plotais — savanom, sausažolėm, bušu. Juose laisvi vaikščiojo liūtai,
leopardai, žirafos, prie vandens hipopota
mai šildėsi prieš saulę. Išbaidytų zebrų,
impalų, gazelių būriai protarpiais prabėg
davo, taip kaip kino ekrane. Derlinges
nėse, drėgnesnėse vietose egzotiški spal
vingi paukščiai margino monotonišką
žalumą. Iš jų gal didingiausi ilgakojai
ružavi flamingos, kurie, sako, prie didelių
ežerų net vandens spalvą pakeičia.
Protarpiais ir nakčiai sustodavom
saugiose vietose pasivaikščiojimui, nuo
traukoms, pernakvojimui. Vienas iš tų
sustojimų buvo prie žinomos beždžionių
vietos. Daugybė beždžionių, dideliųmažų, daugiausia didelių, mus pasitiko.
Mūsų atvažiavimas atrodo joms jokio
įspūdžio nepadarė ir. mes žiūrėjom į jas, o
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jos į mus. . . Kada mes nutarėm pavalgyti,
joms nelabai patiko, kad jas aplenkėm.
Ilgai nelaukusios, atėjo iki mūsų, susirin
ko viską, kas buvo pasiekiama ir valgyda
mos nuėjo. Kada beždžionė didesnė už
žmogų, ginčytis su ja nelabai norisi —
taikiai pasidavėm.
Naktį palapinėse girdėjom tikrus dži
unglių garsus, naktinių paukščių klykavi
mus, dramblių šaukimus, laužomų me
džių traškėjimą. Drambliai, pasirodo,
naktį, kada yra vėsiau, eina savo mėgiamų
lapų ieškot. Kadangi tie lapai yra medžių
viršūnėse, tai jie medžius, storus medžius,
laužia ir smaguriauja. Dramblių Kenijoj
yra daug ir mes buvom perspėti jų vengti,
nes jie gali būt labai pavojingi. Ir štai

vieną rytą, išėję iš palapinių, stovyklavie
tėj radom pilna dramblių „prikeptų bly
nų" (mandagiai išsireiškiant. . .). Kilo
panika — drambliai stovyklą užpuolė! Net
palikę palapines, stovyklautojai bėgo į
mašinas. Pasirodė, kad tai buvo patyrusių
keliautojų praktiškas šposas. . .
Taip su didesniais-mažesniais nuoty
kiais pasiekėm sostinę Nairobį, mano
įspūdingos viešnagės galą.
Lėktuve, paskutinį kartą žiūrėdama
per langą, atsisveikinau su kraštu ir
išgyvenimais, kuriuos tikrai bus sunku
pamiršti.
Kwa heri, asante, Kenya! . . .
Sudie ir ačiū, Kenija. . . .

Dr. fil. Vida Viliunaitė

Dr. fil. Vida Viliunaitė pasakoja savo įspūdžius iš
tolimosios Kenijos 1987 m. ASS sueigoje Sidney,

Australijoj.
Foto ps. fil. E. Jonaitienės.
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A.S.S.

METINĖS

Spalio 18 d., ASS Sydnejaus skyrius,
Lietuvių namuose, Bankstowne, atšventė
Akademinio Skautų Sąjūdžio metines, j
kurias buvo kviečiama ir Sydnejaus
lietuviškoji visuomenė.
Minėjimą trumpu žodžiu atidarė sky
riaus pareigūnė, fil. Tamara Vingilienė,
pakviesdama sugiedoti tradicinę „Gaudeamus igitur. .
Skyriaus pirmininkė, fil. Eglė ŽižytėGarrick, pasveikinusi susirinkusius ir
pasidžiaugusi jų gausiu skaičiumi, su
pažindino su šios, tradicinės ASS šventės
prasme. Ji skaitė paskaitą tema „Lietuviš
kos organizacijos ir jaunieji".
Trumpoje paskaitoje prelegentė svar
stė savo kartos — čia gimusios ar dar
labai jauno amžiaus atvykusios j šį
žemyną — problemas, liečiančias jos
išlikimą lietuviais bei įsijungimą į ben
druomenės veiklą. Nors paliestoji tema
buvo labai įdomi, tačiau diskusijos nebuvo
organizuotos, greičiausiai dėl laiko stokos.
Sekančiu programos punktu ėjo jau
nos akademikės, dr. Vidos Viliūnaitės,
neseniai baigusios antrąsias — medicinos
— studijas (pirmųjų studijų metu ji baigė

SYDNEJUJE

farmaceutiką) pašnekesys — įspūdžių
pasakojimas iš jos postudijinės praktikos
vienoje Kenijos ligoninėje. Afrikoje ji
praleido du mėnesius. Jaunosios daktarės
pasakojimas tikrai buvo įdomus, supažin
dinęs klausytojus su šiuo nepažįstamu
kraštu, jo gyventojais, gyvenimo sąlygo
mis ir kitomis problemomis.
Oficialioji dalis užbaigta I-sios akade
minės stovyklos daina — „Dievui, Tau,
Tėvyne, ir žmonijai. .
Po pašnekesio sesė Viliūnaitė dar teikė
paaiškinimus, susidomėjusiems jos pa
ruošta parodėle, kurioje buvo išstatytos
nuotraukos, leidiniai, suvenyrai ir t. t.
Popietė užbaigta kavute ir pyra
gaičiais, kuriuos paruošė darbščiosios ASS
Sydnejaus skyriaus narės. Jos metu dar
buvo pasikalbėta, pabendrauta, besidali
nant įspūdžiais ir jaukiai užbaigiant po
pietę.
Kiek girdėti, prieš popietės pradžią,
skyriaus nariai buvo suskridę į trumpą
sueigą, bet ką jie ten svarstė, ką tarė, lyg
šiol dar paslaptis. . .

s. B. Žalys
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Šalia kelio

Teka Nemunas iš lėto.
Rymo ąžuolai,
šalia kelio netikėto —
Dar kiti keliai.

O už vingio — kito vingio
šokanti dvasia.
Tai lemtis už vingio
Su mintim drąsia.
Liko vasaros galūnė
Ir tyla slopi.
Ką tu Nemune — galiūne
Savyje slepi?
Vyt. Mačiuika
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„Mūsų Pastogė" 6/7/87

UŽBAIGĖ STUDIJAS
Vida Viliūnaitė

Rodos, taip neseniai spaudoje skai
tėme, kad sydnejiškiams labai gerai pažįs
tama skautė, tautinių šokių šokėja, paren
gimų programų pranešinėtoja, bei jų
dalyvė, Vida Viliūnaitė, 1979 m. baigė
farmacijos mokslus Sydnejaus universi
tete (B. Pharm.)
Prieš studijas ir jų metu Vida aktyviai
dalyvavo Gintaro tautinių šokių grupėje,
bet daugiausiai laiko skyrė Sydnejaus
„Aušros" tunto skaučių veiklai:
1974-76 m. buvo Jaun. skaučių-tų
„Šešupės" draugovės draugininke, 197981 — skaučių „Živilės" draugovės d-kė,
1981 — „Aušros" tunto adjutante,
1982.IV.17-18 — Canberros „Baltijos"
tunto lituanistinės stovyklos instruktore,
neskaitant kitų, pareigų — pareigėlių
tunte bei stovyklose. Priklauso Vyr.
skaučių Šatrijos Raganos draugovei ir
ASS Sydnejaus skyriui. Apdovanota LSS
„Pažangumo" ir „Vėliavos" žymenimis.
Nuo 1981 m. ją pradėjome rečiau
matyti savo tarpe — atėjo gandai, kad
Vida pradėjo studijas iš naujo — šį kartą ji
kibo į mediciną — gal nenorėdama
užsileisti savo tėtei — dr. Alf. Viliūnui, o
gal tik palaikydama šeimos tradiciją, kad
būtų daktaras namuose. . . Studijuodama,
be to, dirbo savo anksčiau įsigytoje

Vida Viliūnaitė

profesijoje. Sėkmingai užbaigusi NSW
universitetą, š. m. vasario mėn. gavo
medicinos daktarės diplomą (MB. BS.).
Praeitais
metais
(rugsėjo-lapkričio
mėn.) Vida 2 mėnesius atliko pasirinktąjį
kursą Afrikoje, Mombasos Pajūrio pro
vincijos ligoninėje. Tas laikotarpis buvęs
bene spalvingiausias iš visų studijų —
susipažino su „trečio pasaulio" gyvenimo
sąlygomis, aplinka. Parvažiavo įsitikinusi,
kad mes čia, Australijoje, tikrai dar
negalime niekuo skųstis.
Naujajai daktarei, šia proga, tenka
palinkėti galimai geriau įsikurti savo
profesijoje ir kartu vėl įsijungti į vietos
lietuvių kultūrinį gyvenimą.

B. Ž.

Užmirštas skausmas yra lyg tamsios valandos be paukščių dainos tik su žiogų čirpimu.

R. Tagore
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IŠSKIRTAS LIETUVIS GYDYTOJAS
Sostinės gyventojų ir ypač užsienio
ambasadų tarpe populiarus žurnalas „Wa
shingtonian" spalio mėn. numeryje, skelb
damas specialų straipsnį apie gydytojus,
kartu pridėjo ir trumpą sąrašą sostinėje ir
apylinkėse gyvenančių gydytojų — vidaus
ligų specialistų, kuriuos žurnalo redakcija
rekomenduoja skaitytojams. Tarpe jų yra
ir lietuvis dr. Saulius Naujokaitis, buv. LB
Washingtono apyl. valdybos pirmininkas,
taip pat priklausantis Akademiniam Skau
tų sąjūdžiui.
Saulius Naujokaitis gimė 1943 m.
Barninkuose, Lietuvoje. Augo ir mokėsi
Los Angeles mieste, kur baigė UCLA
universitetą ir to universiteto medicinos
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mokyklą. 1977 m. persikėlė į Washingtoną ir čia Vėžio tyrimo institute dirbo
mokslinį darbą. 1982 m. perėjo dėstyti į
Georgetown© universiteto Washingtone
medicinos mokyklą ir kartu priiminėjo
ligonius. Prieš porą metų perėjo į privačią
praktiką ir su būriu kitų amerikiečių
gydytojų turi savo kabinetą Georgetown©
pašonėje, 3301 New Mexico Av., N. W.,
Washington, DC.
Nors, kaip pats sako, jokių specialių
lituanistinių mokslų ir nebaigęs, dr. S.
Naujokaitis puikiai kalba ir rašo lietuviš
kai, lietuvių kalbos nesigėdina, yra vedęs
Sigitą Kondrotaitę ir augina dukrelę,
būsimą lit. mokyklos mokinę.
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Klausomės diskusijų: I. Laučienė, A. Kudirkienė, N. Remeikienė.

Knygos pristatymo svečių, registracijos stalas: R. Vitas, R. Variakojytė (ASD

pirm.) ir S. Kerelytė (FSS pirm.)
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Dalis Suvažiavimo dalyvių Jaunimo Centro
sodelyje. Foto. J. Tamulaičio

„Aušros" ir „Klajūno" komplektai buvo
įteikti prof. Skuodžiui su įrašu:

Gerb. prof. Vytautui Skuodžiui,

Gyvenimo ratelis sukasi ne savo valios
lauke. Ratelis užkliūva, svetimos jėgos jį
sviedžia iš lauko. Ratelis virpa, ieško sau
lauko arba subyra. Trečią gyvenimą Jums
ir šeimai pradedant vilties ir jėgų linki
Akademinio Sąjūdžio vardu.
fil. v. s. Liūtas Grinius
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,,0 jei ir vėlei po daugel metų mes susitiksim, mieli
draugai". Iš kairės: R. Viskantienė, Z. Viskanta,
O. Variakojienė, A. Kudirkienė ir R. šlenys.

Gimtinės kelias.

Gamtos raida, tai tu lengvai keiti
Žalius pavasarius į baltą ledą,
Gimtinės kelias. Nors laikai kiti, —
Vis tiek širdis gimtinės pusėn veda.

Gimtinės meilė dar neprarasta.
Dar ąžuolai Neries pakrantėj rymo.
Naujas dainas sukurs jauna karta, —
Apsaugos ją viltis nuo paklydimo.

O valandų tėkmėj žiedai nubus.
Gyvybės ryžto niekas nesulaiko.
Vingiuos gimtinės kelias nuostabus
Tarp saulės meto ir žvaigždėto laiko.
Vyt. Mačiuika
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,,Aš didžiuojuosi, būdamas filisteriu”. . . Bene
seniausias ir aktyviausias mūsų filisteris Jonas
Damauskas akivaizdiniame ASS suvažiavime

Chicagoje, 1987 m. spalio 17-18 d.d.

Taip buvo, bet dabar yra kitaip. . . Fil. Korzonas

Simpoziume.
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Kažin, ar tikrai taip? . . Du musų ASS veteranai:
fii. Statkus ir fii. Korzonas.

Keiksmas iš Lietuvos: kad tave giminės —
gentys lankytų.
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tiktai katalikus, jos tikslai yra lygiagretūs
skautų mintims. Dirbdama šitoj organiza
cijoj, aš irgi galiu puoselėti „kilnų, dorą ir
tvirtą būdą", kuris yra reikalaujamas ne
tik skautų, bet ir kiekvieno individo
ruošiantis gyvenimui.
Taigi, čia išeivijoje mūsų lietuviškų
organizacijų tikslai apima tuos pačius
duomenis: Lietuvos išlaisvinimą, atsiekia
mą politiniais būdais, ir išlaisvinimą bei
puoselėjimą mūsų kalbos, kultūros ir
tradicijų. Reikia mums naudotis visais
prieinamais būdais atsiekti tuos pačius
tikslus. Ar nėra savaime suprantama, kad
tų aktyvių bendruomenės veikėjų smalsu
mas ir interesas bus sužadinti, ir tie patys
žmonės bus pasiryžę dalyvauti ir bendra
darbiauti su kitom ideologinėm organizac
ijom? Ar yra teisinga reikalauti, kad jauna
kandidatė priklausytų vien tik skautybei,
ir, kad neprisijungtų prie VLIKo arba
ateitininkų?
Reikia pasvarstyti apie šias kandida
tėm nustatytas gaires. ASD įsisteigė 1924
m. spalio 16 d. Pirmame statute 1930 m.
buvo pabrėžta, kad „narės negali dalyvau
ti kitose korporacijose bei ideologinėse
organizacijose". Klausimas kyla kodėl? Ar

dėl to, kad išlaikyti seną universitetinę
tradiciją, ir tik vienai korporacijai priklau
syti? Jei taip, tai mūsų lietuvių dabartinėje
padėtyje šita tradicija nebegalioja, nes yra
daug svarbesnių reikalų kuriuos reikia
spręsti. O gal dėl to, kad ankstyvaisiais
Nepriklausomybės laikais buvo bijoma
politinio įsivėlimo jaunimo organizacijose
ir neramumų sukėlimu, šitokia priežastis
gal ir buvo galima anais laikais, kai
Lietuva buvo besikurianti. Dabar kaip tik
reikia vienybės ir bendradarbiavimo tarp
visų lietuviškų organizacijų visame pasau
lyje, kad galėtume atsiekti vieną bendrą
tikslą.
Taigi, ar nėra aišku, kad laikas rimtai
įvertinti ir peržiūrėti šį kandidačių reikal
avimą. Juk, per 60 m. daug kas yra
pasikeitę. Lietuviškos organizacijos, kuri
os egzistavo Lietuvoj prieš keliasdešimt
metų nebėra tos pačios ir negali tuo pačiu
būdu veikti čia išeivijoje kaip Lietuvoje.
Kad skautiškas akademinis jaunimas ir,
kad pats sąjūdis galėtų efektyviai įsijungti
į visuomeninį darbą, dabartyje ir ateityje,
tai būtų verta pergalvoti ir apie mūsų
apolitinę veiklą.
T. n. Marytė Rudytė

N. B. Visos šio rašinio citatos yra iš Akademikių skaučių kandidačių suruošto konspekto.

35

36

Dešimtmetis be
Aldonos Labuckaitės
„Nusibodo bendrabučio rūsyje links
mint Lady Baden-Powell ir semti nuo
grindų vandenį ir nutarėm išlįsti iš rūsio
paviršiun", — taip rašė Aldona 1946 m.
Frankfurto živiliečių dienoraštyje. Įstrigo
šie jos žodžiai, nes šios tiesos nė viena
nepasakėm vedamam skilties dienoraš
tyje. Kiekvieną sueigą aprašė kita živilietė, o išvažiuojant (emigruojant) palikdavo
dienoraštį liekančioms. Ar atvežė kas
dienoraštį į Ameriką?", klausė sykį manęs
Aldona. „Nežinau". Mudvi su Gražina
buvom, vienos iš pirmųjų paliekančių
Europą, o kas buvo paskutinė? . . . Taip ir
nesužinojom. . .
Vokietijoj ASD buvo atkurta tuo
metu, kai jau Pabaltijo universitete veikė
mišrus ASS vienetas. Frankfurte jau buvo
įsisteigus ASD Živilės skiltis ir vyrų
Korp! Vytis. Aldona buvo viena iš živi
liečių ASD atkūrėjų, pirmame ASD
suvažiavime Hanau išrinkta ASD valdy
bos pirmininke. Nelengvos buvo ASD
dienos!. „Jūs be stuburkaulio. Vyrams
pasiduodat". — girdėjom iš vienos pusės.
„Ko jūs klausot tų bobelių! Reikia kartu
su mumis (t. y. vyrais) dirbti. — girdėjom
iš kitos pusės. Aldona žinojo kaip atsakyti
ir vieniems ir kitiems. . . Aldonos sąmo
jaus dėka buvo išvengta daug nemalonu
mų, daug nuleista juokais. . .
Aldona — tikra žemaitė! . Nors gimusi
Kaune, užaugusi Telšiuose persiėmė
Žemaitija ir tą gana dažnai mėgdavo
pabrėžti. Baigusi Telšių gimnaziją, pradė
jo studijuoti Kaune mediciną. Antrą kartą
raudonarmiečiams artinantis į Lietuvą,
Aldona su tėveliais arkliais traukėsi į
Vokietiją. Brolis Vytukas pateko į rusų
nagus, po pusantrų metų Sibire grįžo į
Lietuvą, bet ir vėl čia buvo nuteistas
dešimčiai
metų katorgos.
Atsėdėjęs
bausmę, Vytukas grįžo vėl į Lietuvą ir
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1987 m. rugsėjo 7 mirė Lietuvoje. Rūp
inosi Aldona broliu. Vos sužinojusi, kad
brolis Lietuvoje, tuoj su mama važiavo jo
lankyti.
Pakeliui į Vokietiją vokiečiai suima
Aldonos tėvelį ir pasiunčia darbams.
Nelengvos dienos buvo vienai Aldonai su
mama. Gyveno Frauenstein'e, Bamberge,
Hanau. Po karo sugrįžo ir tėvas iš anglų
belaisvės. Aldonai buvo kiek lengviau.
Sutikau Aldoną Hanau stovykloje,
skaučių eilėse. Kartu teko dirbti atkuriant
ASD. Kartu teko ruošti pirmąjį ASD
suvažiavimą. Frankfurto J. W. Goethes
universitete Aldona studijuoja filologiją.
Čia vėl susitinkam Živilės skiltyje. Suei
gose Aldona tyli, tyli, bet kaip ką pasakys,
tai pasakys. Pasijuokdavom, bet dažniau
siai taip būdavo, kaip Aldona pasakyda
vo. . . Frankfurto universiteto „širšės"
buvo veiklios, dirbo su akademikais, bet
nepamiršo ir Hanau skaučių eilių. Pirmoje
akademikų stovykloje Horneburge (Ra
gainėje — sulietuvinta!) keturios „širšės"
smarkauja!. (Iš ten parsiveža ir širšių
pravardę). Nenustebčiau, jei tą vardą
Aldona būtų sugalvojusi! Živiliečių dešim
tukas (stovyklose širšės) išsilaiko ligi pat
emigracijos.
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Aldona ASD Centro valdybos pirmi
ninkė. Ji bando lygint ASD — Korp! Vytis
nelygumus. Bendraujam su savo Frank
furto vytiečiais ir su Darmstadt, o
„švogeriais". Stovykla Alpėse, žiemos
stovykla Sonnenberge. Aldona visur
dalyvauja, mėgsta „pakandžioti" ir pajuo
kauti. . .

„O jei ir vėlei po daugel metų
Mes susitiksimzmieli draugai,
Tai mūsų gretos jau bus praretę,
Ir pasikeitę bus mūsų veidai". . .
Skaitau žodžius, kortelėje, pasirašytoje
visų živiliečių. širšės pradeda ieškoti
naujų avilių. . .
Aldoną vėl sutikau 1949 m. Bostone.
Kurį laiką gyvena Cleveland'e. Čia lanko
ir baigia Medicinos Technologijos mokyk
lą. Nenutraukia ryšių ir su ASD: dalyvau
ja suvažiavime Clevelande, dirba ASD
valdyboje. Tėvui sunegalavus, grįžta atgal

į Brockton'ą ir pradeda dirbti Mass.
General ligoninėje. Nenutraukia ryšių ir
su akademikais. Įsijungia ir j Bostono
skaučių eiles: vadovauja Baltijos tunto
vyr. skaučių būreliui, išrenkama Atlanto
rajono vadeive. Lanko kursus Harvard
universitete ir, pasitaikius progai, pereina
dirbti į Harvard medicinos mokyklos
vėžio tyrimų skyrių.
Menu, susitikom Bostone. Ji jau
žinojo, jog turi vėžį. Sakė: „Jei aš ir
mirsiu, bet naujų vaistų bandymai ant
manęs gal padės kitiems. Aldona mirs? —
kas galėjo patikėti! Tai tik nevykęs
juokas. . . Netikėjau nė aš, kol vieną dieną
telefono ragelyje išgirdau Gražinos balsą
— Aldona ligoninėje. Iš ligoninės išėjo.
Aldona mokėjo kovoti. Trumpai teko
pakalbėti telefonu. Ji vis juokavo. „Tapau
jūrų kiaulyte.", sykį sakė: „Daro bandy
mus ant manęs". . . Naujai išrastus vais
tus Aldona vis mėgindavo. . . Dirbant
vėžio tyrimų srityje, Aldona pažinojo savo
profesorius, o šie ją. . .
1977 m. rugsėjo mėn. 5 dieną Mas.
General ligoninėje Aldona turėjo pasiduo
ti baisiai vėžio ligai ir amžiams užmerkė
akis. Paliko senutė motina. Tėvas prieš
kurį laiką jau buvo miręs, šeštadienį,
rugsėjo 10 d., po pamaldų šv. Petro
bažnyčioje, Aldona buvo palydėta į Brockton'o Kalvarijos kapines ir paguldyta šalia
savo tėvo.
Ilsėkis Ramybėje. Tebūnie Tau lengva
ši svetinga žemė. Susitiksime Tenai, iš
kur niekas negrįžta.
Kuo Tu buvai, aš dar esu,
Kuo Tu esi — aš būsiu". . .
Birutė Kožicienė

Išvyniočiau širdį kaspinais ir apjuosčiau visą žemės rutulį.

Vytautas Mačiuika
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Šis straipsnelis — laiškas jau buvo skelbtas ,,Ad
Meliorem", tačiau, mano manymu, šiuo degančiu
reikalu vėl verta pasisakyti.

Red.
FIL. KAZYS PALCIAUSKAS

Daugeliui jau žinoma, kad OSI „rau
donoji ranka" yra palietusi mūsų brolį, fil.
Kazį Palčiauską. Jam jau pripažinta depor
tacija, ir gal tik dėl gerokai pablogėjusios
sveikatos, deportacija atidėta. Sąryšium
su šiuo svarbiu reikalu, v. s. Angelė
Kamiene iš St. Petersburg, Floridos,
kreipiasi į visą skautiją su planu ir prašo
parėmimo. Jos laiško santrauką čia prista
tome ir prašome visų parėmimo.

Mielos sesės ir broliai,
Kreipiuosi į Jus fil. K. Palčiausko
deportavimo į Sovietų Sąjungą sustabdy
mo reikalu.
Prieš keletą dienų mūsų kolonijoje
lankėsi Americans for Due Process atsto
vė Rasa Razgaitienė ir adv. P. Žumbakis.
Jie turėjo pasitarimus su K. P., jo advoka
tais, siauru K. P. draugų būreliu, plates
niu vietos veikėjų būreliu ir padarė
pranešimą mūsų visuomenei klube.
Paaiškėjo, kad pasimokę iš K. Lino
bylos eigos, galime tikėti, kad K. P. gali
būti suareštuotas bet kuriuo momentu ir
išvežtas į Sov. Sąjungą mums net neži
nant. Todėl jau dabar turime ruoštis ir
vykdyti akciją tam veiksmui sustabdyti.
Turime sudarę tam tikrus planus, kuriuos
pasitarę su K. P. advokatais vykdysime.
Tam reikalinga Jūsų pagelba. Planai
maždaug tokie:

1. „Americans for Due Process" ruošia
taip vadinamą „white paper", kuriame
dokumentuotai, suglaustai patiekiami 2ro Pasaulinio karo istoriniai faktai liečiantįs K. P. ir jo kaltinimų atrėmimai, šis
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spausdinys bus patiektas visiems kongre
so ir senato nariams, spaudos ir TV
atstovams. Darbas atsieis apie $2000.

2. Atspausdinsime specialias korteles "Do
not deport K. Palčiauskas" siuntimui į
Baltuosius Rūmus ir kitas valdžios įstai
gas bei asmenims — $500.
3. Paruošime profesionalius "Press re
leases", kuriais bombarduosime spaudą
bei TV. Kaina — apie $1000.
Po Lino deportacijos mūsų laik
raščiuose labai negražiai buvo užpulta
visa lietuvių tauta, K. P. ir skaudu buvo,
kad nebuvo nei vieno žodžio atspausdinta
atrėmimui tų kaltinimų. Tas neturi
pasikartoti. Tačiau mes negalime pasitikė
ti kitais, todėl patys imame šį darbą
organizuoti, kad jis būtų gera anglų kalba
ir rimtais argumentais paremtas. OSI
nuomonė yra, kad „pabaltiečiai vistiek
nereaguos!". Mes neturime baimingai,
pasyviai ir beviltiškai elgtis — ko OSI ir
tikisi.

4. Jau turime sudarę planą ir pradėsime
vykdyti K. P. biografijos ir to meto
istorinių įvykių, liečiančių K. P., spausdi
nimą mūsų lietuviškoje spaudoje. Gabų
žurnalistą, kuris atsisakė honoraro, apgy
vendinsime čia vietoje ir jis, pasikalbėjimo
būdu, atliks šį darbą. Kas iš jaunesniųjų
vadovų (o taip pat ir senesniųjų) šiandien
gali saviems amerikiečiams reporteriams
K. P. bylą ginti? Kas žino ar atsimena jo
patriotinės veiklos faktus? Turėdami tai
lietuvių kalboje — versime į anglų.
Praėjusį sekmadienį klube surinkome
truputį virš $2000 tiems darbams. Mums
trūksta dar apie $3000. Sukelti pinigai
bus vietinio komiteto žinioje ir panaudoti
tik šiems darbams. Turime turėti ir
atsargoje lėšų, nenumatytai skubiai akcijai
imtis.
Kreipiuosi į Jus prašydama pagelbos.
Nenoriu, kad Jūs visai ištuštintumėte
savo "koferius", nes ir iš Jūsų bus
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reikalinga akcija savose vietovėse. Tačiau,
paruošti darbai ir Jums prasivers, kai
reikės su vietos valdžios ar spaudos/TV
atstovais kalbėti. Čekius rašyti American
Lithuanian Rights Fund ir siųsti adresu:
Kasa, 400 — 70th Ave., St. Petersburg
Beach, FL 33706, kampe pažįmint — K. P.
reikalam.
K. P. sveikata yra labai pašlijusi.
Padrąsinimo ir paguodos laiškeliai pakeltų
juo nuotaiką ir suteiktų stiprybės šiam
garbingam mūsų Skautijos nariui.
Dėkoju St. Petersburg© skautiškos
šeimos vardu.
v.s. Angelė Kamiene

K. P. adresas: K. Palčiauskas,
6767 Sunset Way Apt. 203
St. Petersburg Beach, FL 33706

Sveikinimai ASS Suvažiavi
mui.
Mieli broliai, sesės!

Žadėjome gausiai dalyvauti Akivaizdi
niame Suvažiavime, bet kažkaip neišėjo.
Dabar Jums smagu, o mums liūdna, —
tuščia!
Taigi, priimkit bent mūsų nuoširdžiau
sius linkėjimus laišku. Tikimės, kad Jūsų
sugiedotas „Gaudeamus" nuaidės net iki
mūsų, Naujos Anglijos spalvotų miškų!
Asmeniškai siunčiu broliui Kęstučiui,
sesėms Gailei, Ramunei ir Rūtai skautiš
kus bučkius — o su visais kitais tikiuosi
susipažinti per Tautinę Stovyklą!

ASS Suvažiavimui Čikagoje
1987 m. spalio 16, 17 ir 18 d.

PRANEŠIMAS IŠ SYDNEJAUS ASS
Su dideliu apgailestavimu siunčiame
ASS Suvažiavimui Čikagoje mūsų sveiki
nimus ir pranešimą apie mūsų būrelio
veiklą.

Apgailestaujame, kad nežiūrint Jūsų
šiltų skatinimų Australijos atstovams
dalyvauti suvažiavime, negalime būti su
Jumis ir atnaujinti senų draugysčių bei
broliškumo ryšių su visu AS Sąjūdžio.
Pereiti mūsų grupės skautiško gyveni
mo metai buvo tylūs. Mūsų mažoj grupėj
tėra dvidešimt narių, amžiaus skirtumai
apima virš penkiasdešimtį metų, jaunesni
osios narės paskendusios savo gyvenimo
veikliausio laikotarpio reikaluose: profesi
niame įsitvirtinime, jaunų šeimų augi
nime.
Nežiūrint to, kaip ir visuomet, jauči
amės esą glaudžiai surišti tarpusavio
lojalumo ir ištikimybės ASS idealams.

Per pereitus metus tebuvome susi
rinkę kelis kartus, bet nuoširdžiai stengė
mės, kad tie keli susirinkimai būtų mums
visiems prasmingi ir įdomūs.

Sydnėjaus būrely visuomet stengiamės
nagrinėti laiko ir gyvenimo atneštas
problemas iš naujo taško. Stengiamės
aiškinti tiek lietuviškus, tiek ir globalinius
klausimus. Nevengiame susipažinti su
naujaisiais reiškiniais, o kartais bandome
iš jų ir pasimokyti. Manome, kad tuom
pabrėžiame
intelektualinį
Ad Meliorem. sąmoningai
ASS veiklos aspektą.
ps. filisterė Jūratė Aukštikalnienė
Pereitų metų ASS šventės diskusinei
Bostono ASD Pirmininkė
Atlanto Rajono ASS Įgaliotinio Pavaduo- temai pasirinkome Černobilio nelaimės
' *
toja pasėkas. Fil. ps. Eglė Žižytė-Garrick
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paruošė referatą, kuriame nagrinėjo su Čikagoje 1988 metų spalio mėnesį at
atominės jėgos naudojimu surištus mora važiuoti pas mus į Sydnejų ir tuomi
linius klausimus, o taip pat iškėlė kontras padaryti mūsų šventę tikrai šventišką!
tą tarp vakarų viešųjų komunikacijos
Ad meliorem,
priemonių perduodamų pranešimų apie
Černobilio katastrofą ir iš Lietuvos laiš
Jūsų
kais ir gyvu žodžiu ateinančių įspūdžių
ps. fil. Eglė Žižytė-Garrick
apie tą patį įvykį.
ir visi Sydnejaus ASS
Skyriaus nariai
Fil. v. s. Balys Baikus be galo įdomiai ir
gyvai papasakojo savo paties patirtus
KAŽKUR PRIE ATLANTO
įspūdžius iš po katastrofinių nuotaikų
SPALIO 12-oji DIENA, 1987 m.
Vilniuj, kur jis kaip tik tuo metu lankėsi.

AKADEMINIO SKAUTŲ
SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMUI
ČIKAGOJE

Bendrose diskusijose stengėmės su
prasti bendrąsias įtampas ir pavojus.
Tačiau šventės nepabaigėme minorine
nuotaika, nes ją atsvėra antroji tema: fil.
sk. Marijos Milienės rūpestingai paruoš BRANGŪS BROLIAI, GRAŽIOS SESĖS,
tas ir jaukiai perduotas pašnekesys apie KOLEGOS IR KOLEGĖS
ASS praeitį, veiklą ir idealus.
AKADEMIKAI!

šiuo momentu mūsų ASS Sydnejaus
būrelyje jaučiamės esą mažoj, bet mums
labai brangioj studijinėj grupelėj. Mus
skiria didžiuliai Sydnejaus miesto nuoto
liai, mūsų pačių gyvenimo takų išsiskyri
mas. Kai kuriems iš mūsų ASS sueigos
yra vienintelė vieta, kur pasijaučiame
tikrai esą drauge, kaip lietuviai, kaip
vienas kitą branginą bičiuliai, ir ypač kaip
akademikai skautai. Manome, kad ir
bendrajameSydnejaus lietuvių skautų
gyvenime atliekame reikšmingą rolę,
nežiūrint skirtumų išliekame drauge
skautiškai nusiteikę, skautiškai dirbdami.

Ateinančiais metais Australija švęs
savo 200 metų jubiliejų. Sydnejaus ASS
skyrius gi švęs dešimtmetį savo skautiško
bendravimo ir giliai patirtos broliškos
draugystės. Nuoširdžiai kviečiame mielus
brolius ir seses šiandien susirinkusius
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Prieš daugelį metų, 1944 m. vasarą,
tolumoje dusliai gaudžiant patrankoms,
teko dalyvauti Kelmės gimnazijos abitu
rientų išleistuvėse — baliuje. Kaip šian
dien matau tam reikalui nupieštą, sienoje
kabantį didžiulį paveikslą: mėlyna jūra,
balti debesys, į toli plaukia daugybė mažų
laivelių vėjo išpūstomis burėmis. Ir apači
oje Maironio žodžiai:

„Palaimink, Viešpatie, kelionę
Kurioj pro ašarų miglas
Palydžiu praeitį malonią
Ir laimės tolimos salas. .
Daug iš mūsų anuomet pakėlė bures
kelionei į nežinomą ateitį. Nevienam buvo
lemta išplaukti perdaug toli, ir juos
tepamatysime, kai mūsų pačių maži
laiveliai pasieks ramius Amžinybės vande
nis. Tačiau gražus pakeltų burių skaičius,
atrodo, buriuotojus atneš į Čikagą ilgai
lauktam akyvaizdiniam suvažiavimui.
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Aistis kažkada rašė apie gyvenimo
kelionę:

„Vieni laivais — bures ištempęs vėjas

Kiti gi pėsti eis per miestus ir šalis.
Ir nors sakais, kad tu ne Odisėjas,
Bet nežinai, kiek tu papasakot gali. .
Neabejotinai vienas kitam turime
papasakot daug, labai daug. Ir tas papa
sakojimas yra būtinas, nes duodami
pasižadėjimą prisiekėme palaikyti broliš
kus ir seseriškus ryšius dabar ir ateityje.
Ir kiekvieną kartą vėl susitikę matome,
širdyse jaučiame, kaip mes artimi, bran
gūs viens kitam, kiek daug galime viens
kitam duoti, viens kitą sustiprinti. Galime
viens kitam pakartoti dabartinio Lietuvos
poeto žodžius (cituoju iš atminties):
„Lietaus lašus ištroškus žemė geria
Ir švelniame lietučio šlamesy
Leist pasakyt tau ką nors gera, gera,
Kad tu pajustumei, kas man esi!"

Tačiau kaip visur, taip ir čia, po eilės
metų vėl akyvaizdžiai bendraujant, šalia
angeliuko kartais įsiskverbia ir iš Kauno
Antano Žmuidzinavičiaus velnių muzėjaus pabėgęs aukštaitiškas arba žemaitiš
kas velniukas su dideliu bumbulu uodegy
tėje. Žiūrint iš šešių gyvenimo kryželių ir
30-ies metų profesinio akademinio gyve
nimo perspektyvos man atrodo, kad
tokiam kipšiukui ypatingai patinka, kai
suvažiavimo laikas prabėga, dalijantis vien
praeities prisiminimais, bebandant nors
truputį atgal pasukti negailestingąjį amžių
laikrodį. Todėl kaip tik šia proga prisime
na Vlado Pūtvio perspėjimas:

ir šviesios ateities tarpe. Praeitis jau buvo
ir nieks jau nebeišbrauks jos nuopelnų
prieš Dievą ir pasaulį, bet ateities dar
nebuvo ir jos likimas priklauso dabarties
grandies ištvarai. . . Jūs esate tos grandies
maža dalelė. Ar nujaučiate bent truputį,
koks baisus atsakingumas slegia jus. . ."

Tremties pradžioje, būdami skautai be
savų miškų, teturėdami mokslą ir jau
nystę, žadėjome „mūsų darbo vainiku
papuošt" nulenktą Tėvynės galvą. Ir gal
ateitis parodys, kad mūsų darbo vainikas
nėra toks jau mažas, kaip kai kurių
pesimistų verkšlenama. Bet TAI DAR NE
VISKAS, MŪSŲ DAINELĖ DAR NESU
DAINUOTA, LAIVELIAI PAKELTOM
BURĖM TURI PLAUKTI DAR TOLIAU!
Tai čia ir bus negalinčių suvažiavime
dalyvauti Atlanto Rajono sesių ir brolių
pagrindinis linkėjimas akyvaizdiniam su
važiavimui: PASISĖMĘ JĖGŲ IŠ PRAEI
TIES, DRAUSMINGOJE BROLIŲ IR
SESIŲ ŠIRDŽIŲ IR SIELŲ SUTARTI
NĖJE, PAIEŠKOKIME NAUJŲ KELIŲ IR
TVIRTAI ŽENKIME J ATEITĮ! TEGUL
JŪSŲ DARBAI PADEDA MUMS VI
SIEMS GERIAU ATLIKTI SAVO PAREI
GAS DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI!
„Ranka mus spaudžia geležinė,
Krūtinę apkala ledais;
Dvasia uždekim sau krūtinę!
Į kovą stokim milžinais!"

(Maironis, JAUNIMO GIESMĖ)
AD MELIOREM!
Jūsų visų nežmoniškai pasiilgęs

s. f ii. Vaidievutis A. Mantautas
„Dabarties lietuvių karta — tai gran ASS Atlanto Rajono vadeiva — įgalioti
dis tautos garbingos praeities ir laimingos
nis
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