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Dėkoja me
fil. Dalia Jėčienė

4 dėkoja Vydūno Fondui, Moteikienės Fondui,
Mūsų Vyčio kolektyvas
ASS vadijai ir ASS Čikagos filisterių skyriui už pritarimą
j planui įsigyti kompiuterį ir suteiktą finansinę paramą. Dėka jų
duosnumo Mūsų Vytis pajėgė nupirkti visą reikalingą
------ kompiuterio sistemą ir Štai matote pirmąsias pastangas
panaudoti šias priemones.

įdedant daugiau savanoriško darbo, ne tik perrašant straipsnius, bet ir
atliekant visą technišką redagavimo darbą, sumažėja spaustuvės
išlaidos. Šiais laikais kada kainos kyla ne tik dėl didesnių darbo
atlyginimų, bet ir dėl produktų, kaip popierio, pabrangimo, kiekvienas
sutaupytas doleris yra svarbus. Kuo ilgiau galėsime išlaikyti dabartines
prenumeratų kainas ir neprarasti skaitytojų, tuo ilgiau Mūsų Vytis
gyvuos.

Tačiau užtrunka laiko įgyvendinti kiekvieną naują metodą. Taip
atsitiko ir mūsų redakcijai. Turime atsiprašyti už tokį pavėluotą
pirmo/antro numerio išėjimą. Šia laida stengiamės pasivyti savo
užsibrėžtus tikslus. Dėkojame visiems, kurie kantriai laukė ir
neprarado vilties pamatyti Mūsų Vytį.

PIRMININKO
SVEIKINIMAS

Mieli Akademinio Skautu Sąjūdžio Nariai,

Sveikinu Jus Šventu Kalėdų proga ir linkiu Jums labai laimingų
ir sėkmingų Naujųjų Metų. Tegul Jūsų gyvenimo kelias būna
paklotas gerų norų išsipildymais ir sėkmingų gerų darbų
atlikimu.
Keliaudami gyvenimo keliu rūpinkimės apie savo Šeimą, save,
bet kartu neužmirškime savo duotus skautavimo pažadus is ASS
pažadus gaunant spalvas. Pakeičiant šiek tiek prezidento
Kennedy žodžius, “ Neklauskime ką orginaciją gali duoti mums,
bet kaip mes galime organizącijai padėti”.

A.S.S. pirmininkas
fil s. G. Leškys taria žodį.
J. Tamulaičio foto.

Tad, kviečiu visus aktyviai prisidėti prie ASS, užsimokėti nario
mokestį, prenumeruoti Mūsų Vytį, dirbti su Brolija ir Seserija ir
padėti lietuviams užsienyje ir Lietuvoje. Lietuva nors jau yra
laisva, bet dar praeis daug metų kol bus užgydytos tos žaizdos padarytos
per 50 metų vergijos.

Mūsų naujų metų pažadai tebūnie ASS veiklos pažadai.

Ad Meliorem!
s. fil Gediminas Leškys
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Jau praeityje. Jis vyko 1995m. spalio 6, 7 ir
8 dienomis, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, 11., ir Jaunimo centre, Čikagoje.
Darbotvarkė buvo išsami ir ilga, atrodė kad
per tris dienas nebus įmanoma ją įvykdyti. Nustebome
visi, kad darniai, mandagiai ir laiku viską atlikome.
Kaip buvo numatyta, susipažinome su Sąjungos esamu
stoviu, patobulinome statutą ir nuostatus, atkreipėme
dėmesį į Lietuvos skautus ir, svarbiausiai, pažvelgėme
į ateitį - kas mūsų laukia, ką turėsime atlikti, kad
Sąjunga liktu tokia stipri ir veikli kaip šiandieną.
Turėjome progą prisiminti Sąjungos pereitus 50 metų,
kaip Sąjunga kūrėsi lietuviams išsimėčius po visą
platųjį pasaulį. Mūsų tarpe dar yra visa eilė tų, kurie
atkūrė vienetus ir keli iš jų buvo su mumis, v.s. Alė
Namikienė savo sugebėjimais pravedant vakaronę
privertė ne vieną nušluostyti ašarą.

LSS Tarybos Suvažiavimas
v.s. fil. Kęstutis Ječius

Suvažiavimą savo turiningais sveikinimais praturtino
mūsų Lietuvos Respublikos Garbės Generalinis
Konsulas Vaclovas Kleiza, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas ponas Bronius Nainys,
Lietuvių Fondo tarybos pirmininkė s. Marija Remienė
ir JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo tarybos
pirmininkė v.s. Regina Kučienė. Lietuvių Fondas
parėmė mus finansiniai. Raštu mus sveikino JAV
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė ponia (fil.) Regina Narušienė,
Lietuvos Vyčių pirmininkė ponia Evelina Oželienė, Sąjungos Garbės
teismo pirmininkas v.s. Česlovas Senkevičius ir Ūkio skyrius per
pirmininką v.s. Praną Pakalniškį.

--------

švenčiant 50 metų L.S.S.

sukaktj Tarybos
pirmininkas vs.fil. K Jočius

J. Tamulaičio foto.

Suvažiavimą motiniškai globojo Čikagos VERPSTĖS. Per tris dienas
jų matėme beveik 16. Tai nuopelnas v.s. fil. Ramunės Lukienės.
Registraciją sklandžiai ir sumaniai tvarkė jvs Leopoldas Kupcikevičius
ir jvs Antanas Levanas. Suvažiavimui sekretoriavo v.s. fil. Birutė
Vindašienė.

v.s. fil. Ritos Penčylienes suvažiavimo atidarymas ir uždarymas
privertė kiekvieną susimastyti. Savo jautriais ir prasmingais maldų
žodžiais Sąjungos Evangelikų dvasios vadas Vyskupas Ansas Dumpys
priminė mums, kad Viešpatis Dievas laimina mus visus visą laiką kur
tik mes bebūtumėme. Katalikų dvasios vadas v.s. fil. kun. Juozas
Vaišnys, S.J. sekmadienį atlaikė Sv. Mišias ir privertė dar daugiau
susimąstyti apie lietuvių kalbos išlaikymą.
Suvažiavimas buvo vienas iš skaitlingiausių Sąjungos istorijoje. Iš 30
Tarybos narių 26 dalyvavo asmeniškai ir 3-per įgaliojimus. Neskaitant
garbės svečių dalyvavo dar 18 Čikagos ilgamečių skautų/skaučių
vadovų. 'Suneštinė parodėlė', nors ji buvo negausi, parodė kokį įspūdį
dalyvusiems skautija yra palikusi per jos 50 metų veiklą.
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Pagerbiame mūsų
genijų-fil. Dainau&ką.
J. Variakojienėe foto.

tarpe turime šviesiausią savu gyvenimu, ne vien žodžiais,
skautybės įdėjų skleidėją - auklėtoją, normalaus žmogaus gyvenimo
kelią jaunimui ir senimui rodantį lietuvį: genialų, nuostabios
neperstojančio veiklos asmenį - vaikščiojančią enciklopediją, koks yra
istorikas
...savo

JONAS DAINAUSKAS
Jį dar gyvą pagerbiant ... ALVUDAS pakuoja tūkstantines siuntas
Lietuvon ir mūsų didžiai gerbiamam, genialiam lietuviui JONUI
DAINAUSKUI įteikia vieną tūkstantinę žaliukų...
Jį žymiausiu savo tarpe lietuviu laikydami, skatinkime savo prieauglį
pasekti jo veiklą - jį savu herojumi laikyti, ko jis savais darbais su
kaupu nusipelno...
ALVUDAS genialiam lietuviui Jonui Dainauskui reiškia didžiausią
padėką ir pagarbą.
(Pasirašė) Jonas Adomavičius, M.D.
Pirmininkas

Čikaga, 1995-XLld.
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Kaip ir visos tautos, lietuviai turi daug gražių, įvairių papročių. Vieni
iš ryškiausių užsienio lietuvių telkiniuose labiausiai praktikuojami kalėdiniai papročiai.
Kad užsienio lietuviai per 50 metų išlaikė savo tautinę tapatybę, raštą
ir net kalbą iki trečios kartos, nuopelnas tėvų,
kurie padedami mokyklų ir organizacijų,
tradicijas bei papročius išlaikė ir perdavė juos
savo vaikams. Šio neįkainuojamo turto šiek
tiek žymesnį kraitį sukrovė JAV-bių lietuviai,
nes jie turėjo palankesnes gyvenimo sąlygas, ir
jų bendruomenės visada buvo gausesnės.

ASS kalėdinis pobūvis
Čikagoje 1994 m.
J. Variakojienės foto.

Kalėdiniai papročiai užsienio lietuviuose dar
labiau pasklido, kai organizacijos pradėjo švęst
bendras kūčias. Šios naujos tradicijos
pradininkas buvo "Kernavės" skaučių tuntas
Čikagoje prieš 35 metus. Žinoma, tokia bendra
kūčių vakarienė nevalgoma gruodžio 24dieną,
nes tas ypatingas vakaras nuo šimtmečių
skirtas artimiausiai šeimai, tačiau skautiškosios
kūčios jungia įdėjos draugus, jų tėvus ir
gimines taip pat į šeimynišką, jaukų ir
prasmingą vakarą. Ši nauja tradicija greit
įsigalėjo
įvairiose
organizacijose
bei
sambūriuose, duodama progą didmiesčiuose
išsiblaškiusiems lietuviams susirinkti, iš naujo
suartėti, valgyt tradicinius patiekalus, giedot
kartu tradicines giesmes, atlikt senąsias apeigas - kalėdaičio laužymą,
mirusiųjų prisiminimą, būrimus ir panašiai. Dalyvaudamas kartu su
vyresniaisiais, jaunimas ne tik girdi, bet mato, klauso, ragauja tą
gyvąją tradiciją.

Kita, su Kalėdomis surišta, užsienio lietuvių tradicija - eglutės
puošimas šiaudinukais. Šiaudinukų rišimo menas buvo atgaivintas a.a.
konsulės J. Daužvardienės Čikagoje, maždaug prieš 50 metų. Jos mintis
ir pastangos šiaudinuką išpopuliarinti buvo genialios: šiaudinukais
papuošta Kalėdų eglutė greit sukėlė didelį svetimtaučių susidomėjimą
pačiu objektu, jo gamyba, o per tai ir lietuviais, ir Lietuva, ir jos
politine padėtimi. Tuo pačiu, užsienio lietuvius išmokė kultyvuot
pamirštą liaudies meno šaką.
Iš tikrųjų, tačiau, šiaudinukas nuo gilios senovės buvo vartojamas
vestuvių metu, ne tik kaip jaunųjų stalo puošmena, bet kaip
giliareikšmis simbolis gyvybės medžio, po kuriuo atliekamos vyromoters jungtuvės, dauginančios gyvybę. Šiaudinukas, kurio tikras
vardas yra Sodas, yra gilios senovės ir gilios reikšmės apeiginis
simbolis, reikalauja atskiros platesnės apžvalgos.
b

Grįžtant prie tradicijų bei papročių, tinka pakartoti senosios atgimimo

"Aušžros" motto: "Homines historiarum ignari8 semper sunt pueri".
Nes ne tik istorijos, bet ir tradicijų pažinimas - išlaikymas, tvirtina
mūsų lietuviškas šaknis, kad iš tautos kelmo neišsirautumėm ir
nenuvystumėm svetimam dirvone. O mūsų jaunimui, kuriam šis
dirvonas jau savas, tradicija ir papročiai praplatina akiratį, duoda
stiprų priklausymo jausmą, kurio šių laikų jauni žmonės labai stokoja.

Dalis daluvių Čikagos

ASS Kalėdiniame
pobūvyje su sese Nijole
Užubaliene.
J. Variakojienės foto.

Prie ASS Kūčių stalo
Čikagoje 1994 m.

J. Variakojienės foto.
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1995 metų Korp! Vytis
savaitgalis, tapęs metine tradicija, įvyko
9
birželio mėnesio 16 - 18 dienomis. Jau treti metai iš eilės, kad senjoro
Andriaus Utz seneliai, Dr. Pranas ir ponia Aldona Mažeikai, leidžia
ruošti šį susibūrimą savo vasarnamyje Michiana Shores, Michigan.

Korp! Vytis Ideologinis Savaitgalis

Penktadienio pavakaryje rinkosi
Korp! Vytis senjorai, junjorai ir
senj. Andrius Utz
filisteriai. Šeimininkavo šių metų
valdybos nariai: pirmininkas senj.
Andrius Utz, vice-pirmininkas senj. Edis Slavinskas, iždininkas senj.
Andrius Panaras, sekretorius senj. Vilius Žukauskas, tėvūnas fil. Tadas
Stropus.
Šeštadienį po pusryčių fil. Jonas Variakojis apibūdino akademikų
pasaulėžiūros pagrindus bei organizacijos dvasines ir išorines tradicijas.
Dalyviai aptarė Korp! Vytis veiklos svarbą/naudą ir reikšmę mūsų šių
dienų akademiniam jaunimui.
Po pietų atvyko šio savaitgalio pagrindinis prelegentas dr. Arvydas
Žygas. Įžanginiame žodyje dr. Žygas apibūdino žodžio "ideologija"
prasmę; tai yra "studija apie mintį, idėją, vedamąjį principą". Šio
popiečio taiklesniam minčių pasidalinimui dalyviai apibrėžė sąvokas:

a. Kokie yra svarbiausieji skauto akademiko rolės (idealūs)
reikalavimai?
b. Ar šiuos (idealius) reikalavimus įgyvendiname savo korporacijos
skyriuje?

c. Kaip būtų galima prasmingiau šiuos idealus ir siekius įgyvendinti?
d. Ką reikėtų pastudijuoti? Ką reikėtų giliau pažinti?
e. Kokie artimiausieji uždaviniai 1995-1996 akademinių metų bėgyje?

Diskusijoms įsisiūbavus, karštai buvo nagrinėjami Lietuvių Skautų
Sąjungos pasaulėžiūra, siekiai ir tikslai pradedant su skautiškų vienetų
įkūrimu 1918 metais Lietuvoje ir lietuviškos skautybės išlaikymu
Vokietijoje ir išeivijoje Lietuvos pavergimo laikotarpyje. Dalyvių
klausimai siejosi su sąjungos dabartiniais rūpesčiais; "ar mūsų sąjungos
siekiai ir tikslai nėra pasikeitę nuo įkūrimo Lietuvoje?" ir "ar dabar
mes turime teisę ir gal net pareigą padėti ir patarti Lietuvos
skautams?" Jausmingos kalbos pasuko į platesnį Lietuvai pagalbos
akiratį. Sunkai buvo suderinamos mintys "mano pareiga padėti
Lietuvai" su "ar Lietuvoje mano pagalba yra pageidaujama ir
priimtina?" Nors nebuvo prieita prie bendros išvados, dalyviai dėkingi
dr. Arvydui už sudarytas sąlygas giliau pamąstyti ir aptarti mūsų
sąjūdžio dabartinius tikslus ir veiklos gaires atsižvelgiant į dabartinę
padėtį Lietuvoje.
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1995m. vasario 9 d. atsisveikinome su a.a. s. fil. Aleksandra
Andriušaityte-Likanderiene. Koplyčioje skambėjo jos mėgiamos
melodijos, karstą supo tautinė ir skautiškos vėliavos ir skautų garbės
sargyba.

A.a. sesė Aleksandra gimė Kaune pulk. Andriušaičio
šeimoje. Kaune ji lankė AUŠROS gimnaziją. Iš ten
kartu su motina ir sesute pasitraukė į vakarus, nes pulk.
Andriušaitis jau buvo nacių areštuotas ir nuvežtas į
kacetą Vokietijoje. Scheinfeld'e baigė lietuvių
gimnaziją. Atvažiavus į Ameriką studijavo biznio
administraciją Emmanuel Kolegijoje Boston'e.
Čikagoje ji ištekėjo už inž. Eugenijaus Likanderio
ir išaugino dvi dukras, Ritą ir Kristiną, ir sūnų,
Andrių. Likanderių namuose būrėsi jaunimas,
svečiai iš Lietuvos, skautininkių MINIJOS būrelio
sesės ir šeimos draugai. Visi buvo mielai priimti,
pavaišinti, maloniai pakalbinti ir apsupti
nuoširdžia lietuviška skautiška aplinka ir nuotaika.

šiuo Keliu Eik!
v.©, fil. Birutė Vindašienė

rt

Kai 1946m. a.a. Aleksandra, dar gimnazistė, įstojo
į LS Seserijos eiles ir skautės įžodžiu pasižadėjo
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, tai nebuvo
jos lengvai tarti žodžiai. Ji pasirinko skautybės
kelią visam gyvenimui, tarsi visada ir visur
sekdama skautišką kelio ženklą "šiuo keliu eik!"
Šį kelią sekdama atsiekė skautininkės filisterės
laipsnį ir buvo apdovanota' Tėvynės Dukros
ordenu, ordenu už nuopelnus, ir Lelijos ordenu.
A.a. Aleksandra buvo aktyvi ne tik skautiškoje, bet ir visuomeninėje
veikloje. Skautai ją pažinojo kaip skiltininkę, draugininkę, įvairių
būrelių vadovę, kultūrinių renginių vadovę, ASS vadijos pirmininkės
pavaduotoją, AD MELIOREM! redaktorę, LSS Tarybos narę, ir dar
daug kitų atliktų pareigų žmogų. Visuomenė gerai pažino moterį, kuri
buvo aktyvi LB Vidurio Vakarų Apygardoje, administravo LAIŠKAI
LIETUVIAMS, ėjo Jaunimo Centro valdybos sekretorės pareigas ir
pirmininkavo Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Čikagos skyriui.

A.a. fil Aleksandra
Likanderienė.

A.a. Aleksandros pasigenda ir skautai ir lietuviška visuomenė. Jos
ankstyva mirtis paliko liūdesį mūsų širdyse, spragą tiek skautiškoje
tiek visuomeninėje veikloje, bet kartu paliko mums visiems ir puikų
pavyzdį kaip įprasminti šį gyvenimą sekant ženklą "šiito lel iu d k "
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Paskutinių poros metų11laikotarpyje Sydnėjaus lietuvių bendruomenę,
bei skautų gretas, labai praretino mirtis. Lapkričio 5 d. vėl liūdna žinia
aplėkė Australiją - Sydnėjuje mirė v.s. fil. BALYS BARKUSl...

"Brolis Balys”, kaip ji vadino
skautai, gimė 1920m. gegužės 1d.
Kaune.
Čia lankė pradžios
mokyklą, Jėzuitų gimnaziją ir
pradėjo studijuoti Vytauto D. universitete. 1939 m.
persikėlė į Žemės Ūkio Adademiją Dotnuvoje, o 1942
m., gavęs stipendiją, studijavo Halle u. Saale
universitete, jį baigdamas diplomuotu agronomu.

SU V.S. FIL. SALIU DARKUM ATSISVEIKINANT
Dronius Žalys

1944 m., užeinant antru kartu raudonajai okupacijai,
Balys pasitraukė į Vokietiją. Čia, 1947 m. sukūrė šeimą
su jauna gydytoja, dr. Valentina Markevičiūte, ir
išaugino dvi dukteris - Laimą ir Ritą. 1949 m. Barkai
atvyko į Australiją, kur atlikę dvimetę privalomą darbo
sutartį, su laiku įsikūrė Sydnėjaus Concord'o primiestyje.

A.a. vs fil B. Barkus.

A.a. Balį pirmiausiai visi pažino kaip skautą, nes jiems jis
skyrė visą savo laisvalaikį ir energiją. į skautų
organizaciją įstojo dar 1932 m. Kaune, Jėzuitų
gimnazijoje veikusioje Maironio dragovėje, kur tais pat
metais davė skauto įžodį, o 1938 m. perėjo į Akademikų
Skautų Korp! Vytis. 1939 m. davė skauto vyčio ir 1940 m.
paskautininkio įžodžius. Skautiškąjį patyrimą gilino įvairiose
stovyklose ir kursuose: 1936 m. lankė skautų vadų mokyklą-stovyklą
Karmėlavoje, dalyvavo keliose kitose skautų stovyklose Paneriuose,
Giruliuose, Palangoje, Il-je Tautinėje Stovykloje Aukštojoje
Panemunėje. Ir Australijoje Balys nenustigo be skautiškojo darbo vadovavo kelioms Sydnėjaus "Aušros" tunto stovykloms, buvo LSS
55-mečio Jubiliejinės ir Vlll-sios rajoninės stovyklų viršininku,
dalyvavo didžiosiose skautų stovyklose Amerikoje.
Savo gyvenime vadovavo visai eilei skautiškų vienetų. Dar 1936-39
m. buvo Kauno Maironio skautų draugovės draugininku. Vokietijoje
1946-47 m. vadovavo skautų vienetui Oberleningen'e. Australijoje
nuo 1961 m. priklausė Sydnėjaus Skautų Židiniui, 1972-76 m. buvo
Sydnėjaus "Aušros" tunto tuntininku, 1947 m. įsijungė į Akademinio
Skautų Sąjūdžio (ASS) skyrių. Kaip gabus, energingas vadovas buvo
įtrauktas į Australijos rajono vadiją. 1970-76 m. dirbo rajono
iždininku ir tiekimo skyriaus vedėju, 1977-82 m. LSB rajono vadeiva,
1984-87 m. - LSS Australijos rajono vadu, 1985-88 m. - Australijos
lietuvių skautų fondo pirmininku, 1991-95 m. - ASS atstovu prie
rajono vadijos. Buvo ilgametis LSS Tarybos narys. A.a. Balys buvo
pakeltas į skautininkus 1972 m., į vyr. skautininkus - 1977 m.
Apdovanotas ordinu Už Nuopelnus - 1981 m. Padėkos ordinu - 1990
m.
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Skautiškoji idėja buvo įsikūnijusi visame Balio gyvenime. Tėvo

12 ir vyr. sk. dr. Rita pramintu taku eina ir abi dukros - ps. fil. Laima
aktyviai dalyvauja skautiškame gyvenime.

Nors ir daug dirbdamas su skautais, Balys rasdavo laiko padėti ir
kituose bendruomeniniuose darbuose. Abu su žmona duosniai rėmė
lietuviškuosius reikalus. Globojo iš Lietuvos ar kitų kraštų atvykusius
tautiečius, kuriems visuomet atsirasdavo vietos erdviuose Barkų
namuose, o Balys surasdavo laiko svečius\pavėžinti po Sydnėjų ir jo
plačiąsias apylinkes. 1950 m. jį matome ką tik įsisteigusios ALB
Bathursto apylinkės valdyboje, 1956-66 m. - ALB Krašto valdyboje,
prisidedant prie parapijos darbų, kurį laiką einant vieno iš Sydnėjaus
lietuvių klubo direktorių pareigas. Jam nebuvo nei didelių, nei mažų
darbų - visi buvo vienodai svarbūs.

A.a. Balio laidotuvės įvyko spalio 8d. I gedulingas pamaldas Šv.
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe, susirinko didžiulis būrys giminių,
draugų, skautų ir jį pažinojusių
tautiečių. Gedulingas Šv. Mišias
už
mirusio
vėlę
atnašavo
Sydnėjaus lietuvių kapelionas,
kun. Povilas Martūzas. Giedojo
’’Dainos'1 choras. Pamaldų metu
garbės sargyboje prie karsto
stovėjo Sydnėjaus skautiškųjų
organizacijų
nariai,
vėliau,
išnešant karstą iš bažnyčios, sudarę
špalerius.

Krematoriume trumpą žodį tarė
velionio testamento vykdytojas,
v.s. Jonas Zinkus: "Tavo darbų
pėdos liks giliai įmintos lietuviškų organizacijų veikloje...ilgiausią
savo gyvenimo dalį praleidai vadovaudamas skautams... stovyklose
mums tave primins rytmečio ruošai nuaidėję trimito garsai,
nusileidžiančioje saulėje medžių šešėliai ir vakarinių laužų liepsnos!..."
Šeimos draugų vardu trumpą žodį tarė prof. dr. Algis Kabaila.

A.a. B. Barkaus
laidotuvės Sydnėje.

Vaitkaus foto.

Baigiantis atsisveikinimo ceremonijoms nuskambėjo skautiška
"Ateina naktis..." giesmė, kurią giedojo pilnutėlė laidotuvių koplyčios
salė. Ją sekė Tautos Himnas.
Gedulingų pietų metu Sydnėjaus Lietuvių klube, velionio šeimai
užuojautas išreiškė organizacijų atstovai: Sydnėjaus klubo vardu - E.
Kiverytė-Erįzikov, ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu - A.
Kramilius, skautų vardu - LSS Australijos rajono vadas, s. N.
Ramanauskas, drauge perdavęs ir LSS Tarybos Pirmininko, v.s. fil. K.
Jėčiaus atsisveikinimą, atsiųstą iš JAV.
Ilsėkis Dievo globoje, Broli Skautininke!
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PAVIRKIME DYKUMĄ

Trijų vakarų susitelkimo rėmams buvo
pritaikyta Italijos skautų programa jaunimui,
pavadinta "Sukurkime dykumą". Tos šalies
fil. Antanas Saulaitis
vyresnysis skautų jaunimas (moterys bei vyrai)
iškeliauja dešimčiai dienų stovyklauti, pokalbius, uždavinius, pratybas
semdamiesi iš Šventajame Rašte taip ryškiai svarbaus "dykumos" arba
"tyrų" įvaizdžio. Kol iki 1996 metų neturime lengvai prieinamo viso
Šv. Rašto (Senasis įstatymas keturiais tomais baigtas spausdinti tik
1995 rugpjūčio mėn.) rekolekcijose teko pasinaudoti tik Naujuoju
Įstatymu.
(Mintys iš Akademikų rekolekcijų Lemonte)

Rekolekcijose laikytasi šešių temų. Pirmąjį vakarą: Žmogus dykumoje
sutinka Dievą, patyręs savo jėgas, išgirsta Dievo pažadus. Antrąjį
vakarą: Žmogaus tikėjimas kinta ir bręsta, trokšdamas pilnatvės Dievo, kuris prabyla tikinčioje aplinkoje. Trečioji dalis: Žmogus
atsiliepia atsakingais sprendimais, dalydamasis gyvybe Bažnyčioje ir už
jos. Pokalbiuose paimti vaizdeliai iš Šv. Rašto, kasdienės patirties,
duota ir "namų darbo" norintiems labiau įsigilinti.

Žmogaus patirtis "dykumoje". Prieš keletą metų Kanados lietuvių
skautų Romuvos stovykloje saulėtą ir malonią dieną visi išėjo Lapės
ežero pakrante iškylauti. Kapelionui pavesta eiti paskutiniu. Prie jo
atsiliko kokių aštuonerių metų vilkiukas. Priėję platų, negilų ir
perbristiną upelį abu pasilenkė batų atsirišti. Jaunasis stovyklautojas
tarė: "Broli Antanai, mes darome tai, ką Mozė darė". Dykumoje
Dievas apsireiškia, kaip šiam skautukui arba Mozei prie degančio
krūmo, liepęs patriarchui šventoje vietoje vyžas nusiauti.
Dykumoje žmogus patiria savo jėgas ir silpnybes. Kas yra lipęs į kalnus,
iškylavęs 50 mylių per dieną prez. Kennedy laikais, stovyklavęs
indėniškų laivelių kelionėse, bėgęs lenktynėse.., gerai suvokia, kad
kova vyksta ne su gamtos reiškiniais, bet savyje. Kaip gera, kai vidinės
kovos, sąmyšio, bėdos, nelaimės metu kitas žmogus ištiesia pagalbią
ranką!

Tyruose Dievas išgelbsti ir veda. Kiek šeimų, kaip ir mūsų, patyrė
Viešpaties gelbėjančią ranką karo metu, kai galėjome visi žūti. Taip ir
Dievas visą savo tautą debesimi dieną ir ugnies stulpu naktį vedė iš
Egipto išorinės ir vidinės vergijos. Plaudamas mokinių kojas
Paskutinėje Vakarienėje Jėzus siūlosi žmogų išlaisvinti, kad galėtų
pilnai gyventi.
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Žmogaus silpnumas ir Dievo pastangos. Gyvenimas žmones verčia
spręsti ir apsispręsti. Visos žinios spaudoje bei televizijoje aprašo
nuosprendžius ir pasekmes. Visi gerai žinome apie sovietų
nuosprendžių pasekmes per tuos dešimtmečius Rytų Europoje; kątik

matėme, kaip buvo katalikiškiausioje Afrikos žemyno
šalyje Ruandoje
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- kaip žmonės ėmėsi savo sunkumus "išspręsti", o kasdien girdime apie
Jugoslaviją. Tokie sprendimai vykdyti tikrai be Dievo.

Abraomas, Mozė ir kiti Senojo Įstatymo veikėjai laikėsi Dievo pažado
tautą globoti, nors ir tautiečiai suabejojo. Ir lietuviai mėgsta giesmę
"Dievas mūsų priglauda ir stiprybė". Dievo balsą išgirsti reikia tam
tikro ryžto (psalmės žodžiais, "kiek ilgai Tu delsi...?") ir jautrumo
(Elijas atpažino mūsų Dievo balsą ne kai žemė drebėjo, žaibai trankė,
o kai papūtė švelnus vėjelis).
Dievo ir žmogaus pastangos sutampa, kai žmogus nusprendžia ištikimai
gyventi - ištikimas kitiems žmonėms. Prieš porą metų po Sv.
Kazimiero bažnyčios prieangiu atkastas rūsys su 150-200 griaučių iš
1709 metų maro, o istorijos knygose skaitome, kaip toks skaičius
Lietuvos jėzuitų Vilniuje (ir kitur) mirė, bepatarnaudami
užkrėstiesiems. Žinoma, aiškiausias pavyzdys yra pats Jėzus, gyvenimo
klausimus spręsdamas savo Tėvo, mūsų Dievo, akivaizdoje: Per
Paskutinę Vakarienę Jėzaus žodžiai persunkti pasitikėjimu Dievu ir
pagarba bičiuliams, nors gerai galėjo nujausti, kas tuoj baisaus įvyks.
Žmogaus tikėjimas vystosi. Pernai toje pačioje Romuvoje po laužo ar
kitos vakarinės programos naktipiečių metu kas kart viena
"geltonšlipsė" prieidavo, paimdavo ranką, pasakydavo "ranka šilta" ar
šiandien šalta", akimirkai priglausdavo prie pakaklės ir su kitomis
nuskubėdavo į pastovyklę. Nežinia, ką mergytė jautė ar manė, bet tais
metais toks ryšys buvo svarbus - kiekvienas gyvenimo tarpsnis turi
savo poveikius, reikšmes, nuosprendžius.

Dievas veikia kiekvieno žmogaus istorijoje - mūsų Dievas nėra JAV
valstybės steigėjų Dievas, sukūręs pasaulį ir tada jį palikęs sau. Sv.
Raštas liudija, kaip Dievas žmogų pašaukia (Abraomas, pirmasis vieną
Dievą įtikėjęs, izraelitų, krikščionių, musulmonų pirmtakas) ir veda,
nusistatęs žmogų išgelbėti, į laisvę išvesti. Pavyzdžiu yra Prisikėlęs
Kristus, ežero pakrantėje paruošęs pusryčius visą naktį nieko
nepagavusiems žvejams, t.y., stiprina žmogų kelionėje.
Žmogus trokšta Dievą sutikti kasdieniame gyvenime, patirti tai, ką
Dievas žmogui reiškia, kaip supranta. Ir iš Šv. Rašto, ir iš geros
teologijos aišku, kad trokšti Dievo reiškia jį sutikti. Arba, žvelgiant
atgal, žmogus mato Dievo pirštą džiaugsmingose ir sunkiose
valandėlėse. Mūsų akademike Eglė (Rimavičiūtė) Garsienė pernai
prarado brolį. Po metų pajūrio nelaimėje žuvusį prisimindama
bičiuliams išsiuntinėjo pusantro puslapio išgyventų minčių, išvadų,
kuriose matosi, kaip sesė patyrė gyvenime dalyvaujantį Dievą.
Iš to paties Eglės susimąstymo ryšku, kad žmogus Dievą sutinka ne
atskirai ar minioje, bet (mylinčioje, pagarbioje) bendruomenėje. Kaip
Jėzus sako, "Kur du ar trys susirenka mano vardu...".
Žmonėms Dievas prabyla tikinčiųjų šeimoje. Iš Senojo įstatymo -
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tautai, kuri 40 metų dykumoje
pilna baimės klaidžiojo. Kadangi Jėzaus
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kančia ir mirtis įgyvendina Dievo solidarumą su vargstančia ir
neteisingai skriaudžiama žmonija, galime tikėti, kad Dievas atsiliepia
silpnam žmogui bėdoje. Jo Žodis apšviečia žmogaus gyvenimą, įrašytas
į mūsų širdis taip, kaip mes atsimename savo tėvo ar motinos
pasakytus žodžius net iš vaikystės. Ta šviesa padeda blogį nugalėti
gerumu (labai skautiškai).

Vienas jėzuitas profesorius savo studentams uždavė apspręsti, koks
tinkamiausias būtų amžius Krikštui - kada tinkamiausia žmogų
krikštyti. Jų atsakymas? 19 ar 20 metų amžiaus jaunuoliai sako, kad tai
būtų, kai žmogus trisdešimties metų - subrendęs, apsprendęs mokslo,
darbo, šeimos gyvenimo, asmens brandos ir kt. uždavinius, gali
sąmoningai su Kristumi krikštu sutapti. Krikštu ir įstojama į
bendruomenę, kurioje nebereikia bijoti; Naujojo įstatymo žodžiais,
"Krikštu palaidoti su Kristumi, su juo prisikėlę" - nebėra blogio, kuris
galėtų žmogų šiame gyvenime pražudyti. Didžiojo Penktadienio
apeigos liudija tokį tikėjimą, įsitikinimą ir viltį.
Žmogus atsiliepia Dievo slėpiniu Bažnyčia. Dažnai pasitaiko, kad
stovyklose, skautiškoje veikloje susipažįsti pirma su vaikais, o tik
vėliau su tėvais. Dar niekad neteko išsireikšti, kaip vienas asmuo
pasakė: "Vaikai tokie puikūs - visai nepanašūs į tėvus". Pastebi vaiko
ar jaunuolio gabumus, kantrybę, pomėgius, elgseną - ir vėliau pamatai,
kaip atspindi savo tėvo, motinos būdą. Taip ir Bažnyčia, tikinčiųjų
bendruomenė, Dievo jieškančių jungtis, stengiasi atsispindėti tai, ką
apie Jėzaus Kristaus Tėvą, mūsų Dievą, supranta ir tiki.

Svarbi to tikėjimo dalis yra matyti pasaulį ir žmones meilingomis
akimis, kaip kad Dievas į žmoniją žvelgia. Žemė, vienintelis mums
pažįstamas pasaulis, šventa. Savo "dykumose" atsiverdamas
nuvalančiam, gydančiam ir stiprinančiam Dievo veikimui, žmogus
(skautų įžodžio žodžiais) stengiasi tarnauti, padėti, vykdyti, būti;
Šventraščio žodžiais, liudyti kitiems.

Vėlyknakčio apeigos visą tą "dykumos" kelionę išreiškia perėjimu iš
tamsos į šviesą, iš vargo bei kančios į naują gyvenimą, iš
Čikagos FSS valdyba

1994 m. kalėdiniame
pobūvyje. Iš kairės:
L. Ramanauskas,
D. Fenčylaitė,
R. Variakojytė,
R. Steponavičiūtė,
A. Remeikis.

J. Variakojienės foto.
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nesąmoningumo į sąmonę ir sąžinę, iš atskirumo
(individualizmo
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neigiamąja prasme) į sutartinę maldą, giesmę, uždavinį kasdieniame
gyvenime šeimoje, mokykloje, darbe, visuomenėje.

Prisimenant senus, pokarinius, išeivijos gimnazijos laikus
Vokietijoje, vienas iš man įspūdingesnių įvykių buvo
netikėtas susitikimas su rašytoju, poetu, dramaturgu,
filosofu ir lietuvių tautinės sąmonės ugdytoju Vilium
Vydūnu.

Taip Kalbėjo Storasta
Pranas Jurkus

Lubeck'as, senas Hanzos miestas, randasi šiaurės Vokietijoje.
Pokariniais metais jis priklausė anglų zonai, o miesto rytiniai
priemiesčiai rubežiavosi su rusų zona. Lubeck'e susispietė daugybė
lietuvių ir kitų tautų pabėgėlių. Buvo net keletas didesnių lietuvių
stovyklų ir privačiai gyvenančių. Lietuvių pabėgėlių gyvenime
Lubeck'as buvo didelis kultūrinis centras. Ten pat, Messen kareivinėse
buvo įsikūrusi pilna Lietuvių gimnazija. Ją įkūrė ir vadovavo
direktorius Martynas Gelžinis. Gimnazijoje reiškėsi labai stipri ir gyva
skautų veikla vadovaujama žinomų skautininkų.

Karui pasibaigus, 1945 metais, Vydūnui laimingai pasisekė ištrūkti iš
sovietų replių. Man nežinomom aplinkybėm jis atsirado Lubeck'e.
Galbūt dėl saugumo, buvo apgyvendintas lietuvių stovykloje toliau
nuo rusų zonos, taip vadinamose Artilerijos kareivinėse, apie dešimt
kilometrų nuo Messen kareivinių, kitoje miesto pusėje. Sužinojus, kad
Lubeck'e atsirado Vydūnas, pasprukęs iš sovietų pragaro, skautų
vadovybei parūpo Vydūno būklė ir globa. Vydūno sveikatos stovis
buvo kritiškoj padėtyje; besitraukiant į vakarus jis buvo užkluptas
rytinėje Vokietijoje, raudonarmiečių apiplėštas, o paskui lenkų
kareivių žiauriai sumuštas. Skautų vadovybė apšvietė savo narius apie
Vydūno taurią asmenybę, jo nuopelnus ir reikšmę lietuvių tautai.
Buvo nutarta jį lankyti ir šelpti, pasidalinant pačių menkai gaunamu
maistu. Vyresniųjų klasių mokiniai buvo paskirti po du jį periodiškai
lankyti.
Vieną dieną atėjo mano eilė Vydūną lankyti. Pamenu, su draugu,
paėmę skaučių jau paruoštą maišelį su vegetariško maisto produktais,
įsirengėme į kelionę Artilerijos kareivinių link. Pasinaudojant vieša
miesto transportacija, busais ir tramvajumi, į kareivines nuvažiuoti
užtrukdavo apie valandą ir dar reikėjo gabaliuką peščiom keliauti.
Pamačius Vydūną pirmą kartą įspūdis buvo nejaukus. Jis gulėjo lovoje,
sulysęs, kūdas, apžėlęs barzda, ilgais susivėlusiais pusžiliais iki pečių
ilgumo plaukais, asketiško veido, kuriame švitėjo žydros, intensyviai į
mus žiūrinčios akys. Prisistatėme esantys septintos klasės gimnazistai,
jūrų skautai, atėję jį aplankyti ir atnešę jam maisto dovanų. Tuoj
pastebėjome jo veide padėkos išraišką, pasitenkinimą ir susidomėjimą.
Jo šnektą iš pradžių buvo sunku suprasti, aiškūs buvo tik atskiri žodžiai.
Atrodė lygtai buvo pamiršęs lietuvių kalbą. Jautėsi vokiškas akcentas,
bet vėliau pasirodė, kad jis kalbėjo Mažosios Lietuvos tarme. Jis
neištardavo raidžių "c" ir "ž", panašiai kaip žemaičių dialekte sakydavo
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atiu (ačiū), tytia (tyčia),
pradia (pradžia), o raidę "1" ištardavo labai
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minkštai, pavyzdžiui sauliulė (saulutė). Man, kaip žemaičiui ir gerai
pažįstančiam klaipėdiečių tarmę, nebuvo sunku jo kalbą sekti. Tačiau
mano bendralankytojas, aukštaitis, mažai ką suprato. Tuo tarpu mane
jo filosofiniai samprotavimai, išvedžiojimai ir
galvosena savotiškai sudomino ir intrygavo.
Mūsų gimnazijoje filosofiją dėstė Pranas
Ancevičius. Jis buvo didelis socialistas, bet
įdomus
ir
kompetentingas
dėstytojas,
sužadinantis susidomėjimą filosofiniais mokslais,
kaip etika, estetika, bei logika, o taip pat
nuodugniai supažindindamas mokinius ir su
pasaulinio garso klasikais, filosofais. Prieš tai
turėjome kitą įdomų filosofijos mokytoją, kuris
asmeniška patirtimi buvo susipažinęs su Indų
(sanskritų) filosofijos mokslais. Tad, kartą
pasidrąsinęs, Vydūnui dėstant savo mąstyseną
apie kosmopolitinių dvelksmių gairinimą
teosofinėje pasaulėžiūroje, bandžiau įkišti ir aš
savo trigrašį kas link Aristotelio, Sokrato ir
Platono bei Kanto filosofijose atsispindinčius
išvedžiojimus, išminties dorybes. Kaip pedagogas,
Vydūnas su pasitenkinimu dėstė savo pažiūras
įmatydamas mano smalsumą, bet suprasdamas, kad, dar toli gražu, mes
jo filosofijos neįkandame. Palinkėdamas mums gero kelio su šypsena
išleisdavo grįžt atgal ir semtis daugiau filosofinės išminties gimnazijos
suole. Na, o sugrįžus į bendrabutį būdavo juokų. Klasės draugai
bendrabutyje, patys patyrę Vydūno "paskaitų ciklą", apstoję ratu
klausdavo kas naujo mistinės filosofijos horizontuose? Aš pašokęs and
lovos, kad visi matytų ir girdėtų, iškėlęs rankas ir pakeltu balsu
surikdavau: "taip kalbėjo Storasta", pamėgdžiojant vokiečių filosoforašytojo Nietzce's "Also Sprach Zarathustra".
Po kiek laiko Vydūno sveikata pasitaisė. Matydavome sėdinti lovoje,
o kartais vaikščiojanti, bet barzdos ir plaukų nekirpdavo, tuomi
išreikšdamas savo dvasinę asmenybę ir reikšmę, kaip poetas bei tautos
patriarchas. Savo kalboje ir savo filosofinėje mąstysenoje jis daug
reikšmės skyrė lietuvių tautai. Jo nuomone, žmogus-individas yra
svarbiausias veiksnys sukurtoje visatoje ir pagal teosofinę (Dievo
prigimties) pasaulėžiūros mokyklą Vydūnas teigė, kad tauta yra tiltas
tarp asmens ir žmonijos, kuri yra pati vyriausioji pakopa, bekylant į
Absoliutą. Tautos savitumas ir vertė, papročių išlaikymas vedąs į savo
valstybę. Jis giliai tikėjo, kad Lietuva bus kada nors vėl laisva,
nepriklausoma valstybė. Jis ragino mus puoselėti savo tautos
charakterį, kalbą, išminties dorybę, narsumą, saikingumą, savitramdą
ir teisingumą.

1#

Suprantama, kad anais metais, jaunam žmogui Vydūno asmenybė ir jo
komplikuota mistinė, tam tikrais dėsniais sanskritiškai paremta,
filosofija padarė didelį įspūdį. Sveikatai sustiprėjus Vydūnas persikėlė
į Detmoldą, bet mes ilgai negalėjome jo pamiršti, nes buvome
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įsitikinę, kad ir mes lietuviai turime mąstytoją
- filosofą ne kiek
nemažesni už didžiuosius graikų ir vokiečių filosofus. Ir šiomis
dienomis reikėtų rimtai pamąstyti ir įsigilinti į jo išminties ir dorybės
sąvokas, nes to mus mokė ir "Šitaip kalbėjo Storasta", mūsų tautos
patriarchas, dvasios milžinas Vilius Vydūnas.

PRANAS JURKUS įstojo į vilkiukų eiles 1936 metais belankydamas
Kretingos pradžios mokyklą. Vėliau perėjo į skautų skiltį ir aktyviai
dalyvavo jos veikloje. Pasitraukęs į Vokietiją, po karo būdamas
Lubeck'o gimnazijoje, vėl aktyviai reiškėsi atsikūrusiame jūrų skautų
būrelyje. Baigęs gimnaziją ir pradėjęs studijas Pabaltijo Universitete
tęsė savo skautavimo karjerą toliau. Perėjęs į Bonn'os Universitetą
įstojo į skautų akademikų eiles ir toliau tęsė skautišką gyvenimą
dalyvaudamas stovyklose, sueigose ir kituose parengimuose. Pranas
Jurkus apgailestauja, kad persikėlęs į Ameriką, nebeįsijungė tampriau
į skautišką gyvenimą, bet prisipažįsta, kad "širdyje likau skautas ir
prijaučiantis skautiškiems idealams".

Senj. Andrius Kudirka baigė University of California, Los Angeles,
gaudamas bakalauro laipsnį iš psichobiologijos. Rudenį žada toliau
tęsti studijas Kalifornijos Universitete, siekdamas magistro laipnio iš
epidemiologijos.
Studijų metu Andrius buvo aktyvus studentas. Yra akademikų
skautų Korp! Vytis pirmininkas. Priklausė ateitininkams, ir taip pat
yra Spindulio šokių grupės narys.
Šią vasarą, per Opus Dei organizaciją, Andrius dėstė anglų kalbą San
Sebastian, Ispanijoje, ir po to vyko į Lietuvą, kur jau antrą vasarą
taip pat dėsto anglų kalbą Berčiūnų ateitininkų stovykloje.
Visi giminės ir draugai linki Andriui daug sėkmės ateityje.
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Prabėgo dar viena skautiška vasara. Puiki ji buvo skautams, o mums
jaunųjų Lietuvos akademikų stovyklos "Renavas
95" dalyviams ji buvo ypatinga. Nepaprastai graži
vieta, Mažeikių rajone ant Varduvos kranto, senas
paslapčių ir šmėklų pilnas dvaras, nedidelė, bet
jauki ir susibičiuliavusi kompanija, darbas, poilsis ir
geras oras. Taip vienu ilgu sakiniu galima pasakyti
apie šių metų rugpjūčio 16-23 dienomis Renavo
dvare vykusią Korp! Vytis ir ASD stovyklą.
Kaip ir pernai, Medininkuose, taip ir šiemet neliko
pamirštas skautiškas gerasis darbelis - tvarkėme
dvaro parką. Po to paskaitos, diskusijos ir, aišku
nuotykiai.
Pirmasis nutiko jau traukinyje. Pasirodo, puodai
liko namie. Nieko, broliai ir sesutės prisiminė 8-tą
įstatą ir perdaug nenusiminė. Bet iš įstato košės
nevirsi - puodus vėliau teko skolintis.

Mažeikiuose mus sutiko p. Alvydas
Gureckis - dvaro administratorius. Jis
AKADEMIKŲ STOVYKLA RENAVE
ir nuvežė mus į Renavą. Kadangi buvo
kand. L. Vaičiulytė ir senj. G. Globys labai vėlu teko pirmąją naktį praleisti
rūmuose
ant
parketo.
Kažkas
pajuokavo - aristokratai grįžta į dvarus. Gal ir taip, bet grafų pokylių
salėje dabar miegojo akademikai.

Pirma diena - įkurtuvės. Iki vakaro pastatę, iškasę ir kitaip surentę
būtinus įrengimus susirinkom į atidarymą. Čia stovyklautojus, kurių
didesnei pusei ši akademikų stovykla buvo pirmoji, savo ir fil. D.
Eidukienės vardu pasveikino "štabas" - t.n. Jolita Buzaitytė ir senj.
Giedrius Globys. Vakare - laužas, psichologinis žaidimas, dainos ir
pokštai.
Kitom dienom, po pusryčių kildavom į darbą - retinom parko pamiškį,
sesutės ravėjo dvaro gėlynus, o po darbo maudytis, nes dienos buvo
tikrai karštos.
Fantazijos nepritrūko nei stovyklautojams, kuriant pasirodymus ir
šokius, nei štabui, galvojant užduotis ir siurpryzus. Vienas iš jų buvo
"Saulės pasitikti".
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Ryte, puse penkių, stovykla buvo pažadinta ir visiems išskyrus
juostuotus ir vedlį, užrištos akys, liepta susikabinti už rankų, o vedliui
žemėlapyje parodytas žygio tikslas - už 4 km. esantis Rimulių
piliakalnis. Per dvi valandas priėję ir dar truputį pavedžioti po
brūzgynus galų gale skautai įkopė į piliakalnį. Valio! Bendra daina
visus dar labiau suartino ir į stovyklą grįžo jau ne atskirų žmonių
pulkelis, o draugai įveikę sunkią užduotį.
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Gi sutemus - pažadėtasis kaukių balius rūmuose. Iki tol šortais
mūvėjusios ir laužais kvepėjusios sesės staiga nuostabiai pasikeitė.
(Broliai taip pat neatsiliko.) Vakariniai rūbai, rinktiniai kvepalai,
aristokratų titulai ir laikysena bei klasikiniai šokiai. Štai toks buvo
akademikų balius.

Sekmadienis - Kūrėjo pagarbinimo ir svečių diena. Dėkojame mus
aplankiusius brolius A. Končiui, A. Milakniui, H. Mauragiui, V.
Mikūnui, M. Berkevičiui, ir sesei Ilonai Vitkauskienei už parodyta
dėmesį ir šiltus žodžius akademikams.

Stovyklos metu kandidatai turėjo gerokai padirbėti, kad įrodytų jog
verti korporacijų spalvų. Jie skaitė referatus, vedė diskusijas, o vieną
naktį gavo dar specialų išbandymą, turėjo išvalyti didžiulį aukurą laužavietę pilna sausų šakų. Dirbdami turėjo laiko pamastyti apie save
ir savo pasiryžimus. Kitą naktį kand. Jolita buvo pakelta į tikrąsias
nares.

Kaip sraunus Varduvos vanduo prabėgo ir likusios stovyklos dienos.
Paskutinį kartą padirbėję, pasiriešutavę ir išsimaudę susirinkom į
paskutinę rikiuotę.
Negausiai, bet labai šauniai stovyklai už talką padėkojo rūmų
administratorius. Jis broliui Donatui ir sesei Laimai įteikė po
dovanėlę. Uždarymo laužo kulminacija - tortas, taip pat buvo
parūpintas rūmų šeimininko.
Mes savo ruožtu dėkojam Vilniaus Dailės muziejaus direktoriui
Budriui už galimybę pamatyti dvarą ir A. Gureckiui už šiką priėminą
ir rūpestį visos stovyklos metu. Taip pat dėkojam restoranui "Geležinis
Vilkas" financiniai parėmusiam mūsų stovyklą.
Tačiau viskas būtų per daug rimta, jei taip ir pasibaigtų. Išvažiavimo
dieną buvęs štabas vietoj savo batų rado raštelius, kad reikėtų eit į
mišką jų ieškoti. Ir rado - pilnus dilgėlių o po jom - saldainių. Taip
mūsų kandidatės padėkojo už stovyklą. Bet ir tuo siurpryzai dar
nesibaigė. Tą vakarą namo grįžo tik sesė Rita. Grįžo su būreliu
kuprinėm nešinų svečių, o stovykla tikrai pasibaigė būtent čia ir ne
kuo kitu, o cepelinų baliumi, kurio metu vienbalsiai nusprendėm, kad
akademikų stovyklos - pačios šauniausios. Ar ne?
Kiekvienas žmogus šiame gyvenime mina savo takelį, tai sparčiau, tai
tykiau, tai tiesiai, tai vingiais, vis artėdamas prie tikslo. Kai susilieja
daug takelių nusidriekia kelias.

Sausio 27-sios vakarą akademikų takeliai nuvedė juos į Vilnių, į

bendrą gražų renginį - žiemos studijų dienas. Šių žiemos studijų dienų
tikslas buvo pažvelgti į save iš laiko atstumo - gyvybės, po to žmogaus
ir visuomenės evoliucija. Jų pradžią paskelbė senj. Jaunius, ta pačia
proga primindamas, kad tradicijas reikia tęsti. Vakaro tema - Žmogaus
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Akademikų stovykla
RENAVAS ‘95.
“Sluoksniuotas Pyragas”!

Kilmė - biologinis ir teologinis požiūriai. Pranešimus skaitė "dvejetas"
- VDU teologiją studijuojantis senj. Laimis ir VU biologė, kandidatė
Laima. Buvo tikėtasi rimto ginčo tarp darvinistinės žmogaus kilmės
teorijos ir Senojo Testamento pasakojimo apie žmogaus sukūrimą.
Pasirodo, šie du, atrodytų visiškai priešingi dalykai neneigia vienas
kito; žmogų galima suvokti kaip biologinę būtybę, išsivysčiusią "iš
beždžionės", bet turinčią sielą, o teologų nuomone žmogui, Dievo
tvariniui, visai nėra taip svarbu žinoti, kaip ir kada jis sukurtas. Po
pranešimų užsimezgė gyva diskusija, buvo pareikšta pačių įvairiausių
spėliojimų šiuo klausimu. Pavyzdžiui, senj. Laimiui dar teko paaiškinti
viską apie pirmąją nuodėmę, kodėl gi mes dabar ne rojuje.
Antrą dieną skaityta paskaita tema "Studentų Korporacijos, jų
atsiradimas. Korp! Vytis ir ASD". Skaitė senjorai Giedrius ir Jaunius.
Brolis Giedrius, kaip ir dera istorikui, "pažėrė" faktų iš pradžių apie
universitetų atsiradimą, po to apie korporacijų kūrimosi pradžią
Europoje, jų reikšmę studentams. Senj. Jaunius kalbėjo apie
akademikų skautų atsiradimą, Korp! Vytis ir ASD tolesnę veiklą, jų
reikšmę akademikams ir skautų judėjimui Lietuvoje. Po to paskelbta
pertrauka iki vakaro, kada turėjo įvykti linksmoji dalis, pavadinta
"Pabūkime kartu".
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Vakaronė įvyko Vilniaus Dailės Akademijos salėje, už kurią dėkojame
broliui Romui Tupčiauskui.Buvo visko: ir juokų, ir rimtumo ir darnių
balsų, ir eilėraščių ir žvakių liepsnelių ir broliškos šilumos. Kas žaidė
bilijardą, kas dainavo, kas šoko, kas kalbėjosi, o kas paprasčiausiai
mastė. Nuskriaustų ir nepatenkintų nebuvo, visi rado kuo užsiimti.
Sesė Rasa Sprangauskaitė paruošusi tikrai šaunaus vakaro programą, tą
naktį buvo pakelta į tikrąsias nares.
Pakėlimas vyko Gedimino kalne, bokšto papėdėje. Apačioje
snūduriavo pritilęs, bet šviesų dar negesinantis, Vilnius. Vėliavos
šlamėjimas, pasižadėjimo žodžiai, tradicinė senjorų daina ir jausmas,
kad nėra tvirtesnio ryšio už tą, kuriuo susijungė visi čia esantys
žmonės. Dar viena, jauniausia senjorų ir tikrųjų narių tarpe ir todėl
brangiausia, sesutė. Štai mūsų jau ir dvidešimt.

Išaušusi sekmadienio rytą akademikai pasitiko įvairiai: vieni išskubėjo
namo, kiti - į bažnyčią, padėkoti Dievui... Išsiskirstė kelias į mažus
takelius, bet neilgam, iki pavasario meno dienų, apie kurias irgi
parašysime. O einantys savais takeliais dar nekarta susitiks, nes eina į
tą patį tikslą - Akademinį skautavimą.

Ad Meliorem!

Akademikų stovyklos
RENAVAS *95 atidarymas.

Pirma eilė:
G. Kanaporius, V. Ramonartis,
J. Buzaitytė, G. Gdvyo,
R. Eirošiūtė, R. Aleksiejūnas,
V. Rakutis.

Antra eilė:
L Vaičiulytė, J. Baliutavičiūtė.
Trečia eilė:
J. Tutlytė, A Važnevičiūtė,
L Rochanskaitė, S. Daukantartė,
L Lagzdinytė.
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Žiemos Studijų Dienos '95 Vilniuje
kand. L. Vaičiulyte ir senj. G. Gto\ąe>

Kiekvienas žmogus šiame gyvenime mina savo takelį, tai sparčiau, tai
tykiau, tai tiesiai, tai vingiais, vis artėdamas prie tikslo. Kai susilieja
daug takelių nusidriekia kelias.
Sausio 27-sios vakarą akademikų takeliai nuvedė juos į Vilnių, į
bendrą gražų renginį - žiemos studijų dienas. Šių žiemos studijų dienų
tikslas buvo pažvelgti į save iš laiko atstumo - gyvybės, po to žmogaus
ir visuomenės evoliucija. Jų pradžią paskelbė senj. Jaunius, ta pačia
proga primindamas, kad tradicijas reikia tęsti. Vakaro tema - Žmogaus
Kilmė - biologinis ir teologinis požiūriai. Pranešimus skaitė "dvejetas"
- VDU teologiją studijuojantis senj. Laimis ir VU biologė, kandidatė
Laima. Buvo tikėtasi rimto ginčo tarp darvinistinės žmogaus kilmės
teorijos ir Senojo Testamento pasakojimo apie žmogaus sukūrimą.
Pasirodo, šie du, atrodytų visiškai priešingi dalykai neneigia vienas
kito; žmogų galima suvokti kaip biologinę būtybę, išsivysčiusią "iš
beždžionės", bet turinčią sielą, o teologų nuomone žmogui, Dievo
tvariniui, visai nėra taip svarbu žinoti, kaip ir kada jis sukurtas. Po
pranešimų užsimezgė gyva diskusija, buvo pareikšta pačių įvairiausių
spėliojimų šiuo klausimu. Pavyzdžiui, senj. Laimiui dar teko paaiškinti
viską apie pirmąją nuodėmę, kodėl gi mes dabar ne rojuje.

Antrą dieną skaityta paskaita tema "Studentų Korporacijos, jų
atsiradimas. Korp! Vytis ir ASD". Skaitė senjorai Giedrius ir Jaunius.
Brolis Giedrius, kaip ir dera istorikui, "pažėrė" faktų iš pradžių apie
universitetų atsiradimą, po to apie korporacijų kūrimosi pradžią
Europoje, jų reikšmę studentams. Senj. Jaunius kalbėjo apie
akademikų skautų atsiradimą, Korp! Vytis ir ASD tolesnę veiklą, jų
reikšmę akademikams ir skautų judėjimui Lietuvoje. Po to paskelbta
pertrauka iki vakaro, kada turėjo įvykti linksmoji dalis, pavadinta
"Pabūkime kanu".
Vakaronė įvyko Vilniaus Dailės Akademijos salėje, už kurią dėkojame
broliui Romui Tupčiauskui.Buvo visko: ir juokų, ir rimtumo ir darnių
balsų, ir eilėraščių ir žvakių liepsnelių ir broliškos šilumos. Kas žaidė
bilijardą, kas dainavo, kas šoko, kas kalbėjosi, o kas paprasčiausiai
mastė. Nuskriaustų ir nepatenkintų nebuvo, visi rado kuo užsiimti.
Sesė Rasa Sprangauskaitė paruošusi tikrai šaunaus vakaro programą, tą
naktį buvo pakelta į tikrąsias nares.
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Pakėlimas vyko Gedimino kalne, bokšto 24
papėdėje. Apačioje
snūduriavo pritilęs, bet šviesų dar negesinantis, Vilnius. Vėliavos
šlamėjimas, pasižadėjimo žodžiai, tradicinė senjorų daina ir jausmas,
kad nėra tvirtesnio ryšio už tą, kuriuo susijungė visi čia esantys
žmonės. Dar viena, jauniausia senjorų ir tikrųjų narių tarpe ir todėl
brangiausia, sesutė. Štai mūsų jau ir dvidešimt.
Išaušusi sekmadienio rytą akademikai pasitiko įvairiai: vieni išskubėjo
namo, kiti - į bažnyčią, padėkoti Dievui... Išsiskirstė kelias į mažus
takelius, bet neilgam, iki pavasario meno dienų, apie kurias irgi
parašysime. O einantys savais takeliais dar nekarta susitiks, nes eina į
tą patį tikslą - Akademinį skautavimą.

Baliaus Renavo
rūmuose metu.

Iš kaires:
t.n. Rita Eirošiūtė,
t.n. Aušra Drungilaitė,
t.n. Jolita Buzaitytė,
senj. Giedrius Globys.

Mielas skaitytojau,25seniai jau norėjau Tau parašyti ir ne vieną kartą
buvau bepradėjusį, bet arba nenusprendžiau apie ką labiausiai
norėčiau papasakoti, arba likdavau nepatenkinta savo rašiniu. Taip
laikas bėgo. Dar mėnuo ir važiuosiu namo
Laiškas iš Lietaus ir Ūkanų Krašto - į Lietuvą, bet negaliu juk išvažiuoti taip
ir neparašius Tau laiško. Turbūt jau
t.n. Jolita Buzaitytė
supratai, kad šiandien rašysiu ne apie
akademikus, ir net ne apie skautus, o apie
kraštą, kuriame dabar gyvenu, na ir gal šiek tiek apie
tai, ką aš jame veikiu.

Žinau keletą vardų šiam kraštui. Lietuvoje jį visad
vadinau Velsu, čia gyvenantys lietuviai jį vadina
Valija, anglai - Wales, o vietiniai gyventojai savo
kraštą vadina CYMRU, o patys save CYMRO. Kas
mane čia nustebino tai Lietuvos ir Valijos likimų
panašumas - daugybė metų pragyventa svetimtaučių
valdžioje, bet išlaikytas stiprus identiteto jausmas. Dar
prieš dvidešimt metų mokiniams prakalbėjusiems
vališkai ant kaklo buvo kabinama gėdos lentelė.
Dabar mokyklose vis daugiau mokoma valų kalba;
puoselėjama nepriklausomybės viltis.

Cardiff© pilies bokšte.

Mielas skaitytojau, ar galėtum ką nors daugiau
pasakyti apie Valiją negu tai, kad ji yra Anglijos dalis?
Ir Tu būtum neteisus, kaip ir aš buvau neteisi taip
manydama iki atvažiavimo į šį lietaus ir vėjo
nugaivintą kraštą. Pati pirmoji pamoka, kai išlipau iš
traukinio, buvo, kad esu ne Anglijoj, o Valijoj. Kiek
vėliau man buvo pasakyta, tiek pat juokais, kiek ir
rimtai, kad Valijoj anglai yra tas pats kas rusai
Lietuvoj. Prisipažinsiu man tai buvo netikėta ir antrą
kartą kartoti nereikėjo. Pajutau neaiškų bendrumą su tais žmonėmis.
Panorau, kuo daugiau sužinoti apie juos ir jų kraštą.
Jei kada teko pabūti Londone, Vestminsterio Vienuolyne
(Westminster Abbey) galėjai pajusti tūkstančio metų istoriją. Britų
Muziejuje galėjai susipažinti su daugybe buvusių Anglijos kolonijų
kultūra. Valijoje pajustum keleto tūkstantmečių alsavimą,
užkariautos, bet atsilaikiusios, išdidžios tautos dvasią.
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Pradėjau skaityti, klausti, ieškoti atsakymų į tūkstančius vienas po kito
kilusių klausimų. Kuo gi tie valai tokie ypatingi? Sako jie keltų
palikuonys. Tuomet, kas buvo tie keltai (Celts)? Kodėl tiek daug
knygų prirašyta apie Druid'us? Su didžiausiu susidomėjimu skaičiau
senųjų valų legendų ciklą MORBINAGION ir galvojau: tie žmonės
tikrai tikėjo stebūklais. Vėliau pasinėriau į istorijas apie karalių
Artūrą, Apvaliojo Stalo riterius, burtininką Merliną - jos žadino mano
vaizduotę ir dar didesnį smalsumą. Kokiais keliais į Britaniją atkeliavo
krikščionybė? Kodėl ji taip lengvai buvo priimta keltų genčių ir įgavo

savotišką formą? Kodėl ji išliko Valijoje, kai žlugus
26 Romos Imperijai,
kitose Britanijos dalyse buvo grįžta prie ankstesnių tikėjimo formų?
Niekaip negalėjau atsižavėti nuostabiais keltiškais ornamentais kur
susiėję, persipynę linijos neturi nei pradžios, nei galo. Taip kaip ir
gyvenime kur pabaiga, ten ir pradžia, kur pradžia ten ir pabaiga.

Šie ir dar daugybė kitų dalykų žadino mano vaizduotę, smalsumą ir
neleido nuobodžiauti ilgais žiemos vakarais ir lietingais savaitgaliais,
kai ir nosies iš namų nesinorėjo kišti. Na, o pagrindinis mano buvimo
Didžiojoje Britanijoje tikslas - darbas su socialinėmis tarnybomis.
Dirbu savanoriškais pagrindais. Savanoriavimas D. Britanijoje plačiai
paplitęs įvairiausiose srityse, ypač socialinėje. Aš dirbu su SOUTH
GLAMORGAN YOUTH JUSTICE tarnybomis. Tai tarnybų dalis
dirbanti su paaugliais turinčiais problemų su policija ar linkusiais
nusikaltimams. Tikslas yra stengtis išlaikyti probleminius paauglius
šeimoje; jei tai neįmanoma - globėjų šeimoje, jiems įprastoje
aplinkoje; išvengti institucijų - kalėjimo, specialių namų, ir kiek
galima sutrumpinti laiką praleidžiama policijos skyriuose, nes tikima,
kad tokiose institucijose tik įgaunamu didesnė patirtis stumianti į
tolimesnį nusikaltimų kelią. Taigi tokie nusikalstantys paaugliai
pasilieka visuomenėje, bet jiems skiriama socialinių tarnybų globa.
Jiems sudaromos specialios programos pagal kurias jie turi dirbti ir
stengtis daugiau nenusikalsti, įrodyti kad buvo verti pasitikėjimo.

Būtent šiame globos periode ir
atsiranda vieta savanoriams. Mūsų
projektas vadinasi MENTORING
PROJECT. Jo esmė, ir mano kaip
savanorės vaidmuo jame, yra
stengtis sukurti draugiškus santykius
su probleminiais paaugliais, kurie
yra socialinių tarnybų globoje. Mes
savanoriai
esam
kaip
ir
nepriklausomi,
nesuinteresuoti
asmenys; neesam nei policininkai,
nei socialiniai darbuotojai; esam tik
su jais ir dėl jų. Mūsų darbo tikslas
paauglius kuo nors sudominti,
padėti surasti mėgstamą užsiėmimą,
kuris atitrauktų juos nuo gatvės ir
blogą įtaką turinčių draugų. Kartu
su jais žaidžiam, dirbam, einam į
kiną, kartais net mokom kalbos, matematikos. Stengiamės daugiau
kalbėti su jais ir parodyti, kad galimas kitoks požiūris į pasaulį ir
gyvenimą jame.
Patys suprantat, kad man tokia užduotis nėra iš lengvųjų, reikia įveikti
kalbos, kultūros barjerą, stengtis nepasmerkti paauglių, suprasti
pasaulį, kuriame niekada pati negyvenau. Buvo ir sėkmių ir nesėkmių,
bet viskas jau artėja į pabaigą. Dar mėnuo ir važiuosiu atgal į Lietuvą.
Vešiu atgal viską ką pamačiau, patyriau, išmokau.

Cardiffo miesto rūmai.
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Jau keli metai kai Lietuvoj vyksta mokytojų vasaros kursai, remiantys
švietimo reformą. Juos organizuoja APPLE (American Professional
partnership for Lithuanian Education) bendrija, kartu su Lietuvos
Švietimo ministerija ir Lietuvos mokytojų kvalifikacijų kėlimo
institutu. Šios labai sėkmingos programos, populiariai vadinamos
"Amerikos mokytojai - Lietuvos mokykloms" sumanytojai ir
pradininkai buvo tuometinis Lietuvos Švietimo ministras Darius
Kuolys, Aurimas Juozaitis, Jūrate Krokytė-Stirbienė ir Vaiva VėbraitėGust.
Pirmaisiais, 1991-siais metais, kursus vedė 39 Amerikos mokslininkai
ir pedagogai. Tuomet kursuose dalyvavo 576 mokytojai ir švietimo
darbuotojai. 1994-siais metais, kursus lankė apie 1500 asmenų, gi
dėstė 78 lektoriai iš Amerikos ir Kanados. Kursų turinį nustatė ir
išplėtė APPLE generalinė direktorė Vaiva Vėbraitė ir Lietuvos
Švietimo ministerijos specialistai. Pradinių ir aukštesniųjų mokyklų
mokytojai iš įvairių Lietuvos miestų ir kaimų, turėjo pasirinkimą
dalyvauti sekančių sričių užsiėmimuose: katalikiškoji mokykla,
pradinė mokykla, gimtosios kalbos mokymas, demokratija ir
pilietiškumo ugdymas, svaigalų naudojimo
išvengimas, švietimo vadyba, psichologija,
Traukos Laukas - Lietuva gamtos mokslai, anglų kalba ir specialioji
fil. s. Ritonė Rudaitis nė
pedagogika. Apie tečdalis dėstytojų buvo gimę ar
turėjo kokius nors kraujo giminystės ryšius su
Lietuva. Kiti - "tikri" amerikiečiai. Vieni atvyko iš smalsumo, kiti negalėdami į Lietuvą Žiūrėti iš tolo. Tačiau, visi atvyko savanoriškai,
norėdami pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis, tam tikslui paaukoję
kelionpinigius, laisvą laiką ir daugybę mokomosios medžiagos, knygų,
vadovėlių, vaizdajuosčių, kompiuterių.

Kiekvieną vasarą sugrįžus dėstyti specialiosios pedagogikos srity, tenka
išsikalbėti su vietiniais kolegomis, kaip sekėsi įgyvendinti įsigytas
žinias. Pagal esamas galimybes, tenka aplankyti ir vieną, kitą
specialiąją mokyklą bei instituciją. Beto, kursų metų, yra sudaromos
sąlygos kartu su Lietuvos specialiosios pedagogikos mokytojais ir
specialistais aplankyti dr. Dainiaus Pūro įsteigtą ir vadovaujamą
Universitetinį vaikų psichinės sveikatos centrą Vilniuje. Dr. Pūras
savo žinias gilino Amerikoj, todėl šio centro filosofija yra vakarietiška
- t.y. skatinanti sujungti medicininę, psichologinę, pedagoginę ir
socialinę pagalbą specialių poreikių vaikams. Atrodo, kad šion pusėn
jau gerokai pasistūmėta. Įvairiose Lietuvos vietovėse kuriasi naujos
įstaigos, kurias, pagal šiuolaikinius požiūrius, jau gali lankyti vaikai
net su pačiais stipriausiais sutrikimais ir negalėmis. Šiam naujam
požiūriui įsitvirtinti, sako dr. Pūras, labai padėjo pagalba iš užsienio gausi labdara, įvairūs kursai bei seminarai specialistams ir moralinė
pagalba remiant pozityvias permainas vaikų gydyme, ugdyme ir
reabilitacijoj. Nors reformos vyksta visose Lietuvos Švietimo srityse,
pagal prof. Algirdą Grigonį, Lietuvos mokytojų kvalifikacijų kėlimo
instituto psichologijos katedros vedėją, iki šiol daugiausia pasikeitimų
matosi specialioje pedagogikoje. Ir tai daugiausia APPLE vasaros
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kursų organizatorių, lektorių ir APPLE specialiosios
pedagogikos
direktorės Krokytės-Stirbienės pastangomis.

Paskutiniu metu vis dažniau tenka skaityti Lietuvos ir musų spaudoj
apie Lietuvos pedagogų naujus siekius ir bandymus. 1994m. liepos
mėn. 14d. DRAUGO dienraštyje išspausdintame straipsnyje "Vilties
Versmė" rašoma: "Šiemet pradėjusi veikti "Versmė", tai pirmoji
integruota mokykla Lietuvoje - į sveikų, gabių vaikų klases pakvietusi
ir silpniausius, likimo nuskriaustus vaikus, nevaikščiojančius, sunkiai
kalbančius, su psichine ir fizine negale, paralyžuotus". Savaitraštyje
DIALOGAS, kurį leidžia Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerija,
rašoma: "Specialiojo ugdymo sistema - visų mūsų rūpestis. DIALOGE
pedagogai ir psichologai daugiausia svarsto specialiųjų poreikių vaikų
integravimo į bendrojo lavinimo įstaigas klausimus ir problemas. O
kaip vaikus su negalėm integruoti yra pasirengusi mokykla?"
Skaitant Lietuvos švietimo specialistų įvairius svarstymus ir
pasisakymus, sunku atskirti ar čia kalbama apie vaikus Lietuvoj ar
Amerikoj. O dar taip neseniai tarp abiejų kraštų švietimo filosofijų
buvo toks gilus skirtumas.
Žinoma, specialiosios pedagogikos, kaip ir kiekvieno mokytojo
pasisekimas ir darbo našumas, labai daug priklauso nuo mokyklos
direktoriaus. Teko sutikti bent du tokius. Panevėžio miesto švietimo
skyriaus darbuotojos ir ypač du direktoriai, kurių patalpomis APPLE
naudojosi, pasižymėjo rūpestingumu ir organizuotumu."]. Balčikonio
gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas ir Specialiosios
mokyklos direktorius Valdas Markevičius", rašo Irena Giedrienė
DIRVOJE, "yra du pavyzdžiai, kad dirbant ir sunkiose sąlygose, galima
mokyklas puikiai palaikyti, kur viskas tobulai veikia, kur švara ir visi
įrengimai mokyklos patalpose atatinka aukščiausiems vakarietiškiems
standartams."

Tačiau, dar ne visur yra pakenčiamai gerai specialioje pedagogikoje.
Zina Ivanavičiūtė DRAUGE rašo: "Kurčiųjų mokymas - tai labiausiai
apleista, mažiausiai tyrinėta pedagogikos sritis Lietuvoje: labai trūksta
specialistų... Apverktinoje padėtyje yra kurčiųjų mokymui skirti
vadovėliai, mokymo priemonės... Turime būrį pasišventusių
mokytojų, kurie negailėdami savęs, savo laisvalaikio, dirba
nelengvomis sąlygomis, kartais naktimis kuria... ruošia priemones
pamokoms."
Kadangi daugumas Lietuvos mokytojų dirba be reikšmingos finansinės
paspirties, be laiku išmokamo atlyginimo, be vadovėlių, reikia tik
stebėtis jų įdealizmu. Tai pasišventėliai, o gat net ir fanatikai? Mes
Amerikos pedagogai, daug ką galime iš jų pasimokinti: kaip dirbant
tokiose sunkiose sąlygose įmanoma išsaugoti kūrybingumą,
nuoširdumą ir dvasios šilumą. Lietuvos mokytojai, kuriuos teko sutikti
APPLE kursuose, iš tikrųjų yra šių dienų ir šių laikų neapdainuoti
herojai. Remti ir prisidėti prie įgyvendinimo jų kilnių tikslų - tai garbė
ir privilegija. ,
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Taip mano David Keith, amerikietis pedagogas, kuris jau dvi vasaras
praleido savanoriškai dirbdamas APPLE kursuose, Lietuvoje. Štai jo
laiškas rašytas dukroms:

Pasaulis

Skolingas Lietuvai

David Keith (fl|. R. Rudaitierle)

---------------------

Brangiosios Alison ir Meredith,
,

..

.....

Sėdžiu uz prie lango esančio stalo ir tikrinu
ryt dienos paskaitai užrašus. Vakaras
maloniai šiltas ir todėl pravėriau langą, kad įeitų šiek tiek šviežaus oro.
Nors pusė dešimtos valandos vakaro, dienos šviesa virš Lietuvos
sostinės vos tik dabar pradėjo blėsti. Gatvėse eismas sumažėjo ir
aplinką apsupo švelni ramybė. Pertraukiau savo darbą, kad galėčiau
pasidžiaugti tuo reginiu.
7____________

Žvelgiant link horizonto, kitoj upės pusėj, Vilniaus televizijos bokštas
dar tebestovi sargyboj, tarytum norėdamas priminti tą žiaurią kainą,
kurią dažniausiai pareikalauja laisvė. Aš negaliu į jį žiūrėti
neprisimenant ir neapmastant tai, kas ten vyko vos prieš tris su puse
metų. Tai šventa vieta, Alison, tiek mums, tiek visam pasauliui, tiek
visiems lietuviams. Bent tokia ji turėtu būti, nes kaip tik šioje vietoje
saujelė drąsuolių - vyrų ir moterų savo kūnu ir krauju pasipriešino prieš
Sovietų plieną... ir laimėjo.

Aš nesu tikras ar judvi prisimenat 1991 metų sausio 13'tosios įvykius.
Bet, tuomet, prie Šio bokšto pasaulio istorija nesugrąžinamai pasikeitė.
Ir tai buvo Lietuva, mažutė Lietuva, kuri pirmoji įvarė pleištą baisioj
geležinėj sienoj, kuri net pusę Šimtmečio dalino ir grąsino pasauliui.

Lietuvių kova dėl laisvės Rytų Europoje nebuvo vienintelė. Per visą
pendiasdešimtį metų Lenkija, Vengrija ir kitos šalys taip pat kovojo,
norėdamos mums visiems priminti, kad daug žmonių pasaulyje nėra
laisvi.

Visų šių kovų išdavoj, pagaliau, Sovietų politinėj sistemoj, prie
Gorbačiovo, prasidėjo kažkokia tai evoliucija. Palaipsniui komunizmo
vadai lyg tai pradėjo įmatyti sovietinės sistemos nemoralumą.
Nelaimei, praregėjimas retai kuomet iššaukia dramatišką demokratinį
pasikeitimą valdymo sistemoj. Dažniausiai reikalinga tam tikra
kibirkštis, kuri, paprastai, pasireiškia kraujo ir kančios formoj. Šį
kartą, šia kibirkštim pasirinko būti daug kraujo ir kančios jau anksčiau
patyrusi Lietuva.
Priešingai kitoms Rytų Europos valstybėms, kurios nepakluso Sovietų
jėgai, Lietuva buvo integrali Sovietų sąjungos dalis, ir todėl, lietuvių
siekimas tapti laisvais ir nepriklausomais, sudarė komunistų vadams
žymiai didesnę grėsmę.

Taigi, Lietuvai, žymiai daugiau negu bet kuriai kitai tautai, pasaulis
yra skolingas. Su monolitiško komunizmo žlugimu, pasibaigė

pasaulinio masto branduolinio holokausto tiesioginė grėsmė. Lietuvių
drąsos ir pasiaukojimo dovana davė pasauliui 30
laiko pagalvoti apie
mūsų skirtumus ir paieškoti galimybių kaip gyventi taikoj.

Kai sugrisiu namo, tikiu, man dovanosi, Meredith, kad negalėjau
kartu atšvęsti tavo gimtadienio. Bet suprasi, kodėl aš esu čia ir kodėl,
tikriausiai, ir toliau tęsiu šį darbą. Tautos atstatymo darbas Lietuvoj
vos tik prasidėjo. Jei galime, mes privalome, kaip nors pagelbėti šiems
nuostabiems žmonėms atstatyti jų tautą ir ekonomiją, kad ir jie galėtų
džiaugtis laisvės vaisiais. Galiausiai, jie to užsipelnė.

Su meile, Jūsų tėvas.

LSS taryba 19941996 ir suvažiavimo
dalyviai.

J. Tamulaičio foto.
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Lietuviu Našlaičiu Globos komitetas yra JAV LB Socialinių Reikalų
Tarybos padalinys. Komiteto tikslas yra rinkti aukas ir surasti asmenis
Amerikoje, kurie pasižadėtų remti vaikąnašlaitį arba šeimas, kurios augina našlaičius,
Pagalba Našlaičiams
Lietuvoje. Nuo įsteigimo iki Šiol komitetas
Aldona Smulkštienė
globoja Lietuvoje 394 našlaičius ir 17
našlaičių studentų bei padeda kelioms
mokykloms pavalgydinti bent kartą dienoje alkanus mokinukus,
kuriems namuose trūksta maisto. Dr. Albina Prunskienė, komiteto
pirmininkė, beveik kasdien gauna iš Lietuvos laiškų su pagalbos
prašymais. Remiamųjų skaičius vis auga.
Kas gi yra tie remiamieji našlaičiai? Tai vaikučiai, kurių vienas ar abu
tėveliai yra mirę, kartais tragiškai žuvę, alkoholikai, arba, kurių tėvelis
ar mama yra palikę šeimą, o likusiam tėvui yra atimtos motinystės ar
tėvystės teisės. Meilės vedini, vaikus augina seneliai, dažnai tik viena
sena močiutė ar senelis, kurių pačių gyvenimas yra labai sunkus.
Pasitaiko, kad paima auginti kiti giminaičiai arba geraširdžiai žmonės.
Graudulį sukelia pavyzdžiai jaunų žmonių (brolių, seserų), kurie,
sukūrę šeimas, augina savo mažyčius ir globoja dar 3-4 ar net daugiau
našlaičius broliukus ir sesutes. "Valstiečių laikraštis" neperseniausiai
rašė apie jauną moterį, kuri, mirus mamai, augina dar 6 broliukus ir
sesutes savo šeimoje be savo mažosios dukters. Vargsta jaunoji
šeimininkė, bet globoja savo broliukus ir sesutes ir nepalieka jų likimo
valiai.

Vaikų globa Lietuvoje rūpinasi p. Gražina Landsbergienė ir eilė
kunigų skirtingose vietovėse. Našlaičių Globos komitetas,
vadojaujamas p. Landsbergienes, dalina vaikučiams piniginę ir
medžiaginę paramą, juos lanko, tikrina vaikučių padėtį, švenčių metu
nuveža dovanų. Tikros krikščioniškos meilės pavyzdys yra kunigų
vaikučių globa. Kunigai suranda pasišventusių žmonių, kurie globoja,
prie klebonijų įkurtuose vaiku globos nameliuose, nuo keleto iki
keliasdešimt visai mažiukų ir kiek paaugusių vaikučių, kurie niekada
nepatyrė tėvų meilės, šeimos šilumos, o dažnai buvo dvasiniai ir
fiziniai skriaudžiami. Šie vaikučiai nameliuose yra švariai aprengti,
pavalgę, lanko mokyklas, gieda bažnyčioje, bendrauja vienas su kitu ir
su savo auklėtojais - globėjais. Nors yra dar labai nedrąsių, bet
nugalėję, juos skriaudžiusių žmonių baimę, ima šypsotis ir kalbėti.

Dr. Prunskienė pasakojo apie savo atsilankymą pas našlaičius.
Pavyzdžiui, mažiukas berniukas neturėjo pastogės ir su ryšulėliu
vaikščiojo iš vienos vietos į kitą kartu su savo padieniais dirbančiu
tėvu. Kitas berniukas buvo laikomas kvailiuku, bet, apsigyvenęs pas
globėjus, gražiai pradėjo dėstyti savo mintis. Vėl kitas berniukas, lėtas,
nekalbus, tačiau nuostabiai dainuoja. Yra daug pavyzdžių, kaip vaikai
atsigauna ir normaliai vystosi ir net padeda seneliams ar globėjams.
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Ypač sunki padėtis yra kaime. Čia reikėtų paminėti "Kaimo Vaikų"

fondą. Tai "Valstiečių Laikraščio" labdaros fondas,
kurio pirmininkas
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yra Jonas Švoba, o koordinatorė - Regina Švobiene. Dr. Prunskienei
pasiteiravus, buvo taip parašyta apie dalį kaimo varguomenės: ..."tai
kraštutinai nuskurdusi, prasigėrusi, degradavusi, besitrankanti ir
vienos vietos į kitą, kaimo žmonių dalis, neturį savo gimtinės,
nuosavybės. Pakeisti šiuos žmonės, matyt, jau neįmanoma ir tik laikas
išgydys šią skaudžią Lietuvos žaizdą. Tačiau problema ta, kad šiose
šeimose (jeigu galima pavadinti šeimomis) auga vaikai. Auga jie
faktiškai beglobiai, dažnai badaujantys, be ateities. Šiais vaikais
praktiškai nesirūpina
niekas". Toliau rašo:
"Bet
ar
galima
pavadinti šeima tėvus,
kurie užkala savo
vaikus
namuose
savaitei, o patys išeina
girtuokliauti.
Dar
baisiau!
Argi
čia
šeima,
kur
tėvas
prievartauja
savo
dukras nuo 5 metų
amžiaus, o alkoholikei
motinai
tai
visai
nerūpi? Daug tokių
šeimų, kur motina
suluošina savo vaiką
dar kūdikį, arba kur 23
metų
vaikui
vienintelis
maistas
būna
išgertuvių
likučiai, kol išsekęs vaikas pakliūna į ligoninę ir ten auga, niekieno
nepasigendamas, ištisais mėnesiais." Tokie ir panašūs faktai paskatino
KAIMO VAIKŲ fondo įkūrimą.

Našlaičiai Fanavėžio
rajone.

Fondas šelpia vargingų Šeimų vaikus rūbeliais ir skiria jiems po vieną
litą į dieną už maistą mokyklose. Taip pat stengiasi kaimuose
organizuoti verslo punktus, kur vaikai išmoktų kaimui reikalingu
amatų. Paauglius stengiasi išsiųsti pas užsienio ūkininkus, kad ten
pasimokytų normaliai dirbti ir kad bent kiek užsidirbtų. Kalbėdama
apie sunkumus, su kuriais fondas susiduria, R. Svobienė rašo, kad
"vaikus reikia gelbėti nuo jų pačių tėvų. Vienintelis kelias yra globos
nameliai vaikų gyvenamose vietose, kur jie, perdaug nenutolę nuo
savo tėvų, galėtų augti normaliose sąlygose. "

"Lietuvos Našlaičių Globos" komitetas, talkinamas aukotojų,
stengiasi, kiek išgali, padėti. Vieno našlaičio globa metams yra 150
dolerių. Komitetas taip pat šelpia ir alkanus vaikučius keliose
mokyklose, kur kuklūs pietūs kainuoja vieną litą kiekvienam.
"Valstiečių laikraštis" rašo: "alkanam mokiniui ne mokslai rūpi... Nuo
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Fil. Dunzila su našlaite
Jonuvoje.

sausio 1-osios daugelyje Lietuvos mokyklų vargingiau gyvenantys
mokiniai negauna nemokamų priešpiečių. Išseko šiam reikalui skirtos
Europos Bendrijos lėšos, o biudžeto pinigų vos pakanka mokytojų
algoms apmokėti".
Komitetas gauna daug nuoširdžių padėkos Laiškų už suteiktą pagalbą.
Rašo viena labai dėkinga močiutė : ...."Tiesiog neturime tiek žodžių
išreikšti padėkai. Mes meldžiame Dievo, kad Dievas padėtų visiems,
visiems geradariams, kuriems gal kartais ir yra labai sunku. Tegul
Viešpaties atsiųsta meilė, nuoširdumas, visados lydi jus visus"...
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Jei šį klausimą kas būtų kėlęs prieš 34 Lietuvai atstatant
nepriklausomybę, esu tikras, kad susilauktų stipraus, nekvalifikuoto
"TAIP". Okupuota Lietuva neturėjo savo balso laisvame pasaulyje ir
mūsų visų, gyvenančių
už Lietuvos ribų, buvo
Ar Turime Dalyvauti Politinėje Veikloje
šventa pareiga dėti visas
fil. Anatolijus Milūnas
pastangas už Lietuvos
nepriklausomybės atstatymą. Visi turėjom vieną tikslą ir dirbome per
įvairias organizacijas ir įvairiais būdais Lietuvos bylos reikalu. Tačiau
pati svarbiausia mūsų veiklos sritis buvo politinė veikla.

Pokario ateivių tarpe JAV politinė veikla stipriau pasireiškė
respublikonų tarpe. Nemaloniai prisimenant Jaltos ir Potsdamo
sutartis, daugiau vilčių buvo dedama į respublikonų partiją, savo
programoje pasisakančią už kariniai stiprią Ameriką ir griežtą užsienio
politiką, smerkiančią Sovietų imperijos ekspansiją ir jos grėsmę
laisvam pasauliui. Lietuviai respublikonai įkūrė eilę klubų ir sąjungų
įvairiose valstijose ir aktyviai dirbo su valstijų tautinių grupių
respublikonų organizacijomis, kurių veiklą koordinavo tautinių grupių
respublikonų nacionalinė taryba. Šioje taryboje lietuviai buvo
išrenkami į vadovaujančias pozicijas. Pačiu svarbiausiu laimėjimu, ir
partijos lietuvių respublikonų veiklos įvertinimu, reiktų laikyti net
trijų iš eilės amerikiečių lietuvių paskyrimą į Baltuosius Rūmus
presidento asistentais. Jack Burgess (Brazdžius), ir po jo Linas Kojelis
dirbo prezidentui Ronald Reagan kaip jo asistentai. Jack Schaeffer
vėliau dirbo Baltuose Rūmuose prezidentui George Bush. Šių asmenų
atliktas darbas Lietuvos labui ir lietuvių reikalams yra
neišmatuojamas. Jei Sovietų sąjungos vadovams vis užkliūdavo, ir jie
labai dažnai protestuodavo dėl prezidento padarytų pareiškimų
Pabaltijo valstybių reikalų, tai tik rodo, kad mūsų tautiečiai sugebėjo
suteikti tinkamą informaciją prezidentui ar jo įstaigai. Lietuvių
atstovai dažnai būdavo kviečiami į įvairias informacines konferencijas
Baltuose Rūmuose, valstybės departamente ir JAV kongrese. Daugelis
šių įvykių buvo organizuojama ir paruošiama mūsų tautiečių,
besidarbuojančių Baituose Rūmuose, iniciatyva. Taigi ar reikia
aiškinti svarbą, kad būnant "viduje" visad galima daugiau atsiekti. Visi
šie minėti asmenys atėjo į Baltuosius Rūmus per politinę veiklą.
Lietuvių politinė veikla susilaukė daugelio ir kitų įvairių įvertinimųpaskyrimų į miestų, apskričių, valstijų ir federalinės valdžios pozicijas.
Čia susidarė gražios progos amerikiečiams lietuviams plėsti pažintis su
įtakingais valdžios pareigūnais ir pristatyti jiems mums rūpimus
klausimus Lietuvos byloje. Reiktų paminėti Valdą Adamkų, gamtos
apsaugos įstaigos, vidurio vakarų rajono, administratorių. Atvykęs į šį
kraštą jis aktyviai įsijungė į respublikonų partijos veiklą. Su laiku
respublikonų partijos buvo įvertintas ir prezidento paskirtas į naujai
besisteigiančią gamtos apsaugos įstaigą. Laike savo tarnybinių
kelionių į Sovietų Sąjungą, V. Adamkus visad stengėsi apsilankyti ir
okupuotoje Lietuvoje. Jo apsilankymai teikė netik moralinį
pastiprinimą ir viltį Lietuvos gyventojams, bet ir profesinį patarimą
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šiandien, kai nepriklausoma Lietuva švarinasi nuo
okupanto paliktos taršos, V. Adamkaus pastangomis per jo įstaigą
ateina svarbi ir labai reikalinga pagalba Lietuvai ekologijos srityje.

Amerikiečių lietuvių veikla demokratų partijoje buvo taipogi ryški,
tačiau ši partija rodė mažiau dėmesio tautinių grupių organizavimui,
galbūt automatiškai priimdama kad "etnikai" yra visi demokratai ir
specialių pastangų jiems verbuoti nereikia. Iš iškilesnių amerikiečių
lietuvių demokratų partijos veikloje reiktų paminėti Rimą Cesonį. Jo
pastangomis Baltųjų Rūmų įstaigos buvo lietuviams labai prieinamos
ir mūsų keliami klausimai išklausomi. R. Cesonio didžiausiu atsiekimu
reikia laikyti jo dalyvavimą JAV delegacijoj, Helsinkio komisijos
konferencijoje, Madride. Jis ten atliko didelį darbą informuodamas
JAV delegaciją ir jos primininką.
Čia paminėtos tik kelios pabiros iš netolimos amerikiečių lietuvių
politinės veiklos. Vartant virš 30 metų veiklos vien tik lietuvių
respublikonų korespondencines bylas, reikia tik nusistebėti kiek ir
kokiais reikalais besirūpinta ir kiek daug dirbta. Apart jau minėtų
darbų, kur daryti žygiai surasti Simą Kudirką Sovietų gulage ir
reikalauti jo sugrąžinimo, kur dėtos pastangos dėl lietuvių politinių
kalinių, kaip Vytauto Skuodžio, Balio Gajausko, Viktoro Petkaus ir
kitų. Ir vartant tuos jau kiek pageltusius bylos lapus matai eilę įvairių
darbų ir žygių lietuvių reikalais, skaitai atsiliepimus iš kongreso narių
ir prezidentų, ir matai kad darbas buvo vertas ir sėkmingas.
Dabar žiūrint į ateitį ir statant tą patį klausimą, vistik atsakymas lieka
toks pat. Turime dalyvauti mūsų gyvenamo krašto politinėje veikloje.
Nors šiandien Lietuva yra laisva ir nepriklausoma ir jos reikalais
rūpinasi Lietuvos valdžia ir jos atstovai užsienyje, amerikiečių lietuvių
dalyvavimas JAV politinėje veikloje tebelieka tiek pat svarbus. Tai
pademonstravo labai nesenai JAV atstovų rūmuose iškilęs NATO
narystės klausimas ir išbraukimas Lietuvos vardo iš galimų kandidatų
sąrašo. Įdomu, kad taip įvykus, tiek Lietuvos valdžia, tiek Lietuvos
ambasadorius Washington’e nerodė Amerikos lietuvių galimom
pastangom tame reikale didesnio dėmesio ir, atrodo, priėmė šį
padarytą sprendimą kaipo nepakeičiamą. Deja, šis sprendimas nebuvo
priimtinas Amerikos lietuviams ir jų iniciatyva plačiai išvystyta
bendra politinė akcija reikalaujanti ištaisyti klaidą buvo sėkminga.
Lietuvos vardas vėl buvo grąžintas į galimų kandidatų į NATO sąrašą.
Po šios sėkmingos akcijos buvo įdomu išgirsti iš ambasadoriaus
Alfonso Eidinto pareiškimą, kad amerikiečiai lietuviai turi didelę
įtaką JAV kongrese. Pagal jį "užsienio lietuviai turi laikyti paraką
sausą", nes Lietuvai pagalbos dar reikės.

Taigi mūsų pagalba Lietuvai yra ir bus reikalinga. Šiandien Lietuva
tebėra šešėlyje didžiojo kaimyno, "Naujosios Rusijos", kuriai vakarų
pasaulis nuolankiai lankstosi, nes bijo galimo chaoso ir grįžimo į seną
"velnišką imperiją". O kad taip gali atsitikti, rodo pirmi ženklai:
brutalus rusų elgesys Čečėnijoje. Rusija Lietuvai yra labai pavojingas
kaimynas, su stipriu ekonominiu kumščiu. Dabartinė Lietuvos valdžia

neturi stipraus nugarkaulio ir dažnai dėl savo36praeities ir sudėties
elgiasi labai nuolaidžiai kaimynei Rusijai. Karaliaučiaus sritis,
apginkluota iki dantų, Lietuvos pašonėje pasilieka didelė grėsmė
Lietuvai. Lietuvos valdžios padarytos nuolaidos dėl karinio rusų
tranzito per Lietuvą į Karaliaučių yra nepateisinamos ir pavojingos
Lietuvos suverenitetui. Yra ir eilė kitų problemų ir reikalų, kurie kelia
susirūpinimą ir reikalauja budėti, ir kaip ambasadorius Eidintas sako,
"laikyti paraką sausą".

Politinėje veikloje pasigendama skaitlingesnio jaunosios kartos
dalyvavimo. Nors įvairiais būdais šis dalyvavimas buvo skatinamas,
tačiau kažkodėl tai didesnio dėmesio nesusilaukė. Pasaulio lietuvių
jaunimo kongresuose tai būdavo plačiai diskutuojama. Pavyzdžiui
1979 metų Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese taip nutarta:
"Jaunimas yra natūrali savo gimtojo krašto dalis ir turėtų pilnai
įsijungti į savo gyvenamo krašto politinį gyvenimą. Vienas svarbiausių
būdų prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo ir išeivijos gyvybinių interesų
yra jungtis į gyvenamo krašto politinį gyvenimą. Raginame jaunimą
jungtis į gyvenamo krašto politinę veiklą ir remti visus pajėgius
kandidatus, kurie geriausiai gins krašto interesus..."
Šis nutarimas labai gražiai ir tiksliai apibūdino jaunimui misiją, kuriai
tačiau, kai laikas vėliau rodė, mažai buvo parodyta dėmesio. Kažkodėl
dalyvavimas politinėje veikloje yra nepatrauklus ir tos veiklos
vengiama. Gal todėl, kad nėra greitų, tuoj apčiuopiamų rezultatų ir
neprasimato greito atpildo. Kad jaunimas nori greitų rezultatų ir yra
pasiruošęs įsijungti į darbą, tai matėm Simo Kurdirkos atveju, kada jis
buvo prievarta JAV Krantų Apsaugos gražintas sovietams. Jaunimas
išvystė greitą didelę politinę akciją per visą Ameriką, reikalaujant
atitaisyti padarytą klaidą. Kitas atvejis buvo po sausio 13-tos, 1991
metais po sovietų įvykdytų žudynių prie Vilniaus televizijos bokšto ir
Sovietų Sąjungos bandymo užgniaušti Lietuvos atstatytą
nepriklausomybę. Jaunimo reakcija buvo gyva, greita ir labai efektyvi,
netik informuojant amerikiečių medią, bet ir lietuvių visuomenę.
Jaunimas, tarytum gaisrininkai iššaukti į gaisrą, savo darbą labai
gražiai atliko, tačiau tam "gaisrui" užgesus, daugumas iš jų vėl
išsiskirstė.

Daug kalbėta apie politinę veiklą surišta su Lietuvos reikalais, tačiau
reikia nepamiršti kad mes esame ir JAV piliečiai ir mums lygiai tiek
pat rūpi ir šio krašto ateitis ir šio krašto gerbūvis. Dalyvavimas šio
krašto politiniam gyvenime yra pareiga kiekvieno sąmoningo šio
krašto piliečio. Vienas iš pačių paprasčiausių, bet svarbiausių,
dalyvavimo būdų yra atlikimas savo kaip piliečio pareigos-tai
dalyvavimas balsavime. Mums turi rūpėti, kas mūsų kraštui vadovaus
ir kur šio krašto gyvenimą pasuks. Po paskutinių seimo rinkimų
Lietuvoje teko girdėti kunigą Svarinską taip išsireiškiant "per savo
durną galvą dabar ir kenčiam". Verta apie tai ir mums čia Amerikoje
rimtai pagalvoti. Turėtume susipažinti su kandidatais, su jų
programomis, partijų platformom ir pasirinkti tuos, kurie mūsų
nuomone yra tinkamiausi. Turėtume aktyviau dalyvauti ir vietinės
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partijos veikloje, ir 37
arčiau susipažinti su kandidatais.

Turime savo tautines lietuvių respublikonų ir demokratų
organizacijas. Turime gražius lietuvių telkinius įvairiose vietovėse, kur
galim pasikviesti kandidatus ir valdžios pareigūnus ir pademonstruoti
jiems mūsų skaičius. Jie moka skaičiuoti balsus ir paramą vertina. Savo
keliu mes galime padaryti skirtumą laimėjime ar pralaimėjime, jei
organizuotai paremsime vieną ar kitą kandidatą.
Dalyvauti šio krašto politinėje veikloje durys visiems atdaros. Lietuvių
tarpe turime eilę jaunų profesionalų, advokatų, politinius mokslus ar
kitas sritis baigusių, kuriems reiktų rimtai pasvarstyti apie įsijungimą į
politinę veiklą. Norėtųsi matyti kuo daugiau amerikiečių lietuvių
aukštuose valdžios postuose, JAV kongrese ir net Baltuose Rūmuose.
Kuo mes blogesni? Lietuvių visuomenė rėmė ir rems lietuvius
kandidatus, siekiančius rinktų valdžios pozicijų. Durys visiems atdaros,
tik reikia įeiti ir pradėti pirmuosius žingsnius politinėje veikloje, o
toliau sėkmingas kopimas į pačias viršūnes priklausys jau nuo jūsų.
Sėkmės!
fil. Anatolijus Milūnas
Illinois Lietuvių Respublikonų Lygos pirmininkas
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SUMUŠTINIS

ŽEMAITIŠKOS MĮSLĖS

fil. Algis Stepaitis

(Skaitomos žemačių tarme)

1. Kas yr slidus, ilgs ir ons gyven po žeme ir prasideda raide "s"?
2. Kas yr slidus, ilgs ir ons gyven po žeme ir prasideda raide "o"?

3. Kas yr trumps, slidus, gyven po žeme ir prasideda raide "m"?

ATSAKYMAI

1. slieks
2. ontras slieks
3. mažulėlis slieks
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