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Po eilės metų, besirūpindamas Mūsų Vyčio redagavimu ir
išleidimu, redaktorius fil. Vytautas Mikūnas pavargo ir pasitraukė
iš taip ištvermingai neštų pareigų. Akademinis Skautų Sąjūdis yra
jam dėkingas už jo patvarumą ir atlikta didelį darbą.

Pirmasis Čikagoje išleistas MUSŲ VYTIS
numeris, 1953 metais, skelbia padėką, “PLSS
Tarybos Pirmijai, kurios nutarimu ir morališka
parama laikraštis eina kaip PLSS vadų^ vadovių ir akademikų
skautų,-čių laikraštis.” Taigi MŪSŲ VYČIO pradžia buvo kukli pasivadino laikraščiu, dauguma straipsnių lietė tiktai skautišką
veiklą. Po trumpų šešių metų, 1959 metais, MUSŲ VYTIS tapo,
“Dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas.” Temos platėjo. Pats
žurnalas dar buvo spausdinamas kieno nors rūsyje naudojant
rankinį rotatorių. Nuo to laiko prabėgo daug metų. Mūsų Vyčio
turinys ir išvaizda keitėsi, tačiau Akademinio Skautų Sąjūdžio
Šūkis “Ad Meliorem” vis švietė kiekviename numeryje.

REDAKCIJOS ŽODIS

Keitėsi žurnalas, keičiasi ir žmonės. Kas nesikeičia, tas su laiku
išnyksta. Kintančios gyvenimo sąlygos priverčia ir reikalauja
žmogaus reakcijos į pakaitas. Vienas žmogus skiriasi nuo kito savo
išvaizda, samprotavimu ir norais. Si redakcija taip pat skiriasi nuo
visų praeitų redakcijų. Sudarydami ši kolektyvą siekėme pritraukti
įvairaus amžiaus žmones su skirtingomis įdėjomis ir gabumais, kad
kiekvienas galėtų įnešti ką nors naujo ir įdomaus į MUSŲ VYČIO
numerį. Tokiu būdu stengsimės išlaikyti lygsvarą tarp praeities,
dabarties ir ateities, tarp filisterių, ASD ir Korp! Vytis ir busimųjų
narių interesų, nepamiršdami ir lietuviškosios visuomenės.
Tačiau, kaip ir iki šiolei, mūsų tikslas bus sekti mūsų šūkį “Ad
Meliorem.”

Kviečiame ir laukiame Jūsų gausaus
ASS STUDIJŲ DIENOS IR
atsilankymo šių metų Studijų Dienose ir
Akivaizdiniame Suvažiavime, kurie
AKIVAIZDINIS SUVAŽIAVIMAS
įvyks 1996m. spalio mėn. 4-5-6 dd.,
Resurrection Center, Woodstock,
Illinois. Žadame Jums malonaus savaitgalio gamtoje, progą
atsipalaiduoti, susitikti senus draugus, susipažinti naujus,
pabendrauti skautiškoje šeimoje.

Studijų Dienoms esame pakvietę prelegentus, kurie tikime, Jums
bus įdomūs pasiklausyti. Žadame gyvų pasisakymų diskusijų metu.
Studijų Dienoms pasirinktoji tema: "Ar mes tie patys?
Perspektyvinis žvilgsnis į Amerikoje ir Lietuvoje gyvenančius
lietuvius".

Prelegentai, kurie maloniai sutiko pasidalinti savo mintimis šia
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taip svarbia tema yra: Leonas Sabaliūnas, Ph.D., Michigan
University, Dalia Katiliūtė'Boydstun, Ph.D., St. Xavier University,
Regina Narušienė, advokatė ir JAV LB Krašto Valdybos
Pirmininkė, kun. Antanas Saulaitis, S.J., Tėvų Jėzuitų provincijolas,
Jaunimo stovyklų religinių programų vadovas, skautų dvasios vadas.
Diskusijų moderatorius, Paulius Mickus, jaunosios kartos atstovas,
buvęs Jaunimo Sąjungos pirmininkas.

Darbotvarkė

penktadienis, spalio 4d.
Registracija: 6 - 8 v.v.
Susipažinimo vakaras: 8:30 v.v. koordinatorius fil. J. Variakojis
šeštadienis, spalio 5d.
Studijų Diena: paskaitos ir diskusijos

sekmadienis, spalio 6d.
Sv. Mišios
ASS suvažiavimas
Savaitgalio kainos (1 asmuo)
Trys dienos, su maistu ir nakvyne
$135.00
Viena diena, su maistu ir nakvyne
$ 95.00
Viena diena tiktai, su maistu
$ 50.00

Negražinamas įmokėjimas: $50 atsiunčiamas iki š.m. liepos 15d.
Balansas, $85, sumokamas iki š.m. rugsėjo 1d. Čekius rašyti
Lithuanian Scouts Association, Collegiate Division.
Registracija tvarko fil. Ramona Kaveckaitė, 4106 West 97th Street,
Oak Lawn, IL, 60453. Tek: (708)499'0687.

Klausimais kreiptis pas Studijų Dienų koordinatorę, fil. dr. Viliją R.
Kerelytę. Tek: (708)594'0400.
Resurrection Centras yra 65 mylios į šiaurės vakarus nuo Čikagos,
(maždaug 30 mylių nuo O'Hare aerodromo). Pastatytas gražioje
gamtoje ant 86 akrų žemės, turi sporto aikštes. Pastatas naudojamas
jaunimo ir suaugusių rekolekcijoms. Pirmame aukšte yra įrengta
koplyčia ir valgykla. Antro aukšto viename sparne vyks paskaitos ir
diskusijos, o antrame yra miegamieji kambariai (dvi pavienės lovos).

Laukiame Jūsų gausaus atsilankymo. Ad Meliorem!

Fil Jonas Variakojis
atlieka paskaitą
praeitų metų
A.S.S. Studijų Dienų
metu.
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Pašnekesys pristatytas LA skyriaus 70m. sąjūdžio minėjime 1994m.

Šiandien sąjūdžiui sukanka 70 metų. Nedaug organizacijų gali
pasidžiaugti tokia kilnia sukaktimi. Kiekvienas mūsų sąjūdžio narys
turime didžiuotis ir
pasiryžti sąjūdį išlaikyti
PATIRTIS AKADEMINIAME SKAUTŲ SĄJŪDYJE
gyvą ir veiklų, ne tik
v.s. fil. Kestutis Ječius
užsienyje,
bet
ir
Lietuvoje. Dieve mums
padėk.
Nemanau, kad nusivilsite, jei nepristatysiu sąjūdžio
istorijos, nes kiekvienas iš mūsų, prieš gaudamas
spalvas, turėjome su šia istorija gerai susipažinti. Tačiau
trumpai norėčiau pastebėti kelis sąjūdžio augimo
momentus.

Fil Kestutis Ječius
atlieka pąskaitą.

Iš poros nedidelių draugovių Vytauto Didžiojo
Universitete Kaune, sąjūdis išaugo iki arti 1000 gyvų
narių išsisklaidžiusių po visą pasaulį. Lietuvoje filisterių
sąjungos nebuvo. Baigę studijas, nariai išvykdavo pagal
filisterių dainą: "kur kas sau". Akademikių skaučių
draugovė (ASD), ir Korp! Vytis (Korporacija) atgijo Vokietijoje,
kur gražiai veikė keliose vietovėse. Emigravus į užjūrius ASD ir
Korporacija veikė toliau, ypač ten kur nusikėlė bent keli nariai. Po
trumpo laiko, vyresnieji ir tie, kurie negalėjo studijų užbaigti,
susibūrė į ramoves, iš kurių išsivystė Filisterių Skautų Sąjunga. Su
laiku tapome pilnateisė savistova trečia šaka Lietuvių Skautų
Sąjungoje.
Pristatysiu šiek tiek statistikos. Sąrašuose yra 600 akademikų
pavardžių gyvenančių Australijoj, Kanadoj ir JAV. Deja, tik
trečdalis mūsų esame aktyvūs; tą rodo iždininko sąrašai ir
dalyvavimas sąjūdžio rinkimuose. Nenoromis turiu pastebėti, kad
tik apie 90 dalyvavo paskutiniuose sąjūdžio pirmininko
rinkimuose. Vis dėl to, turime džiaugtis, kad virš 50 mūsų narių
aktyviai dalyvauja brolijos ir seserijos veikloje. Akademikų skautų
yra ir Lietuvoje. Lietuvai išsikovojus nepriklausomybę, atgijo ir
sąjūdis. Vyresnės kartos akademikų yra gal 30. Tad skaitykime, kad
Lietuvoje yra apie 60 ASS narių.

Labai lengva pristatyti istorinius momentus ir statistikos
duomenis. Sunkiau yra diskutuoti ar sąjūdis yra atsiekęs savo
tikslus, ar jis išsilaikys toks kaip yra, ar jis yra reikalingas. Dar
galima panagrinėti ar Lietuvoje sąjūdis turi būti toks kaip čia, ar
toks kokį mes jį ten norėtumėm matyti. Tai būtų savotiškas
kiekvieno akademiko sąžinės kvotimas.
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Ar sąjūdis yra atsiekęs savo tikslus? Be jokios abejonės: taip.
Kalbėsiu iš asmeninės patirties. Jei ne Korporacija Vytis aš nebūčiau
buvęs paprašytas jums tarti šiuos kelis žodžius. įstodamas į
korporaciją tapau ir Lietuvių Skautų Sąjungos nariu. Tai buvo
pradžia mano skautavimo. Naujų draugų būryje išmokau dirbti kartu
su jais. Didžiuodavausi dirbąs su vyresniais korporantais ir
ramovėnais. Buvo sudarytos sąlygos išmokti organizuoti, planuoti ir
įgyvendinti planus.
Su laiku studentiškas entuziasmas nublunka, akiratis platėja, keičiasi
draugai, asmeniniai siekiai, sąjūdžio veikla pasidaro nuobodi,
nebeįdomi, nebeturi prasmės, kartais net vietos tau sąjūdyje
pristinga. Norėdamas kur nors dalyvauti, įsijungi į kitokią veiklą,
kitas organizacijas. Ten panaudoji sąjūdyje sukauptas žinias ir tampi
vertingas asmuo. Tokių pavyzdžių turime daug. Daugumas mūsų tuos
asmenis pažįstame. Jie asmeniškai nesireklamuoja, o mes kartais
pamirštame jais didžiuotis. Ad Meliorem - lavink save toliau, būk
naudingu lietuvių visuomenei, padėk išlaikyti lietuvybę užsienyje ir
padėk Lietuvai. Užtad drąsiai sakau - sąjūdis savo tikslus yra
atsiekęs.

Ar sąjūdis išsilaikys toks, koks jis yra dabar? Abejoju, kad daug
mūsų, čia ar kitur esančių, rastų drąsos į šį klausimą atsakyti. Ką
besakysi, ką nors užgausi, supykinsi. Tad teigiu: sąjūdis gali
neišsilaikyti toks dinamiškas, koks jis yra dabar. Gyvenimo sąlygos
yra pasikeitusios ir dar keičiasi labai greitai. Sąjūdžiui irgi reikia
keistis, nebent mes, pagyvenę ir vyresnieji filisteriai, norime likti tik
"draugų organizacija" susirenkanti kartą metuose. Egzistuoti kaip
esame naujų tikslų ar konkrečių planų nereikia. Pagalvokime, jau
kelinti metai, kaip nesugebame išsirinkti filisterių centro valdybos.
(Valdyba buvo išrinkta 1995m.) Tiesa pasakius, ar kas jos pasigedo,
ar ji tikrai reikalinga? Pareigingą skyrių turime Worcesteryje.
Aktyvūs filisterių skyriai egzistuoja tik Los Angeles, Čikagoje ir
Australijoje, vienoje iš trijų vietovių. Plyšis tarp filisterių ir studentų
nemažėja. Jaunesnieji be vyresnių gali neišsilaikyti. Jaunesniems
turime parodyti didesnį dėmesį, gal būt kitaip pristatyti sąjūdžio
ateitį. Šią užduotį stengiasi atlikti kandidačių globėjos ir junjorų
tėvūnai. Pagarba ir didelis ačiū jiems ir joms. Tačiau vien tik jų
neužtenka.
Jaunesnieji pastebėjo, kad pakeitimai yra reikalingi. Šiuo metu ASD
ir Korporacija peržiūri savo nuostatus. Jie nori nuostatus pritaikyti
prie šių dienų sąlygų. Tai pradžia. Kiek girdžiu, jie lyg sujudino širšių
lizdą. Vyresniųjų paskatinimo ar didesnės paramos dar nesusilaukė.
Nemažai laiko jau pašvęsta diskutuojant, kad nieko keisti nereikia,
negalima, gal neturi teisės. Ar tai žvilksnis į ateitį, į
bendradarbiavimą? Darbo prieš akis daug, darbininkų mažai.
7
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Ar sąjūdis reikalingas? Absoliučiai: taip! jis reikalingas ne tik
mums čia dalyvaujantiems, bet ir paukštytėms, vilkiukams ir
tiems, kurie neturėjo progos susipažinti su skautybe, su skautišku
gyvenimo būdu. Daugelis skautų ir skaučių pradėję studijuoti nori
toliau bendrauti skautiškoje aplinkoje. Studijų metu jiems nėra
užtenkamai laiko dalyvauti ir veikti visur. O kur veikti ir dalyvauti
jie turi daug didesnį pasirinkimą. Štai keletas pavyzdžių: vadovauti
ar padėti skautų vienetuose, dėstyti ar padėti lituanistinėse
mokyklose, tautinių šokių grupėse, choruose, lietuvių
bendruomenėje, šalpos organizacijose, sporte. Priedo jiems reikia
ir pabendrauti. Tie, kurie nestudijuoja didmiesčiuose ar tuose
telkiniuose, kur lietuvių yra daugiau, ieško ir nori kur nors
prisiglausti. Jų lietuviškumas, koks jis bebūtų, to reikalauja. Kaip
jau minėjau, yra daug mieliau būti tarp tų kurie panašiai galvoja.
Skautavimą sunku užmiršti. ASD ir Korporacija jiems yra ta vieta.
Čia studentams yra įmanoma tęsti savo lavinimą ir stiprėti
lietuviškoje kultūroje.
Tokiems kaip man, sąjūdis irgi reikalingas. Nors retai, bet
susirenkame. Malonu savo bičiulių tarpe pabuvoti, pabendrauti,
karts nuo karto kokio nors pašnekesio ar paskaitos pasiklausyti,
papilstyti iš kiauro į tuščią. Atsitinka, kad ne tik sau, bet ir
visuomenei kokį koncertą ar programą surengiame. Čia, deja, tik
socialinis veikimas, kuris irgi yra būtinas.

Nuo jaunų dienų, kiekvienas iš mūsų nori būti teigiamai
įvertintas, ar tik įvertintas, ypač savo draugų tarpe. Skautukus
skatiname, apdovanojame, pakeliame, sudarom jiems sąlygas ką
nors pozityvaus atlikti, atsiekti. Svarbiausia, norime, kad jie
lavintųsi ir augtų. Tai yra svarbu ir mums patiems.
Atrodo priėjau prie liepto galo. Baigsiu su iššūkiu, lietuviškai
kalbant "challenge", sau, jums ir tiems, kurių čia nėra.

1. Parodykim ir įrodykim mūsų tikrosioms narėms, senjorams ir
jaunesniems filisteriams, kodėl yra svarbu pasilikti sąjūdyje ilgiau.
2. Parodykim ar įrodykim lietuvių visuomenei, ką mes sugebam ir
galime atlikti visuomenės labui, be didelių reklamų, veikdami kaip
grupė.

3. Pripažinkime, kad veikla skautų vienetuose yra tiek pat verta,
kaip veikla sąjūdžio ribose.
4. Susidarykime sąlygas veikti kaip grupė ir atlikti daugiau
konkrečių darbų.

5. Pripažinkime, kad ir musų jaunesnieji nariai yra mums lygus
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savo sugebėjimais, nors jų galvosena šiek tiek skiriasi.
6. Dirbkime ir veikime kartu.
Užbaigai, pora minčių apie Lietuvos Akademinį Skautų Sąjūdį.
Galiu kalbėti tik apie studentus, nes jie palaiko ryšius. Jie
skautavimu užsidegę ir daugiau negu vienas dirba vienetuose ar jiems
vadovauja. Daugelis jų stoja į ASD ir Korporacija su maža skautiška
patirtimi, arba beveik be jos. Nesu tikras, ar visi jie tikrai supranta
skautų ideologiją. Po 50 metų vienos griežtos sistemos jiems šiek tiek
sunkiau suprasti, kad jie patys turi teisę galvoti ir daryti sprendimus.
Lietuvoje tai naujas mokslas. Po truputį Lietuvos akademikai
skautai tą pradeda suprasti ir atatinkamai veikti. Jų eilės didės, nes
jau sugebėjo parodyti vienetų vadovams ir besiruošiantiems
studijuoti, kad ASD ir Korporacija visiems gali daug duoti. Jie yra
demokratinės Lietuvos ateitis. Jiems paramos ir pagalbos reikia.
Tačiau siūlyčiau pirma jų paklausti, kas jiems būtų naudinga, o ne
piršti jiems tai, ko mes norime iš Lietuvos. Ar Lietuvoje sąjūdis toks
kaip čia? Manau, kad labai panašus. Ar jiems reikia ką keisti? Tai yra
jų sprendimas, mes galime tik patarti, jei patarimas yra laukiamas.
Didžiuokimės jais, kad jie mūsų idėjas puoselėja ir tikisi Lietuvos
sąjūdį išauginti stipresniu už užsienio sąjūdį.
Ad Meliorem!

fil. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos pirmininkas

LSS Tarybos
pirmininkas
fil K. Ječius ir
ASS pirmininkas
fil G. Leškys su ASD,
Korp! Vytis, ir
Filesteriu valdyba.
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1994m. rudenį, ASD-CV sušaukė korespondentinį suvažiavimą.
Suvažiavimo tikslas buvo pakeisti reguliamino punktą, kuris
reikalavo kad ASD kandidatė, prieš tampant tikrąja nare, duotų
vyresniosios skautės įžodį.

ASD-CV PRANEŠIMAS

Visos tikrosios narės ir filisterės turėjo progą šį punktą
asmeniškai bei viešai apsvarstyti ir išreikšti savo
nuomonę balsavimo kortele.

Reguliamino pakeitimas buvo priimtas pagal ASD reguliamino
nustatytas gaires ir ASS Vadijos patvirtinimu.

’’I tikrąsias nares, ASD skyriaus tikrųjų narių sueigos nutarimu,
gali būti pakelta savo darbu ir elgesiu priimta kandidatė išpildžiusi
visus kandidatavimo laikotarpio reikalavimus:
d. pažengus iki prit. skautės laipsnio ir dalyvavusi bent vienoje
stovykloje.

AD MELIOREM!

p.s. fil. Nida Bichnevičiutė
p.s. fil. dr. Daiva Parakininkaitė
Pastaba. Nors šis pakeitimas iškėlė daug diskusijų, dalyvavimas
balsavimu buvo labai mažas. Dėkojame visoms, kurios atliko šią
pareigą. Tikimės, kad pakeitimas prijungs daugiau sesių į mūsų
gretas.

ASS KAUNO SKYRIUS 1994M.

Pirmininkas - senj. Andrius Lukoševičius
Pavaduotoja - t.n. Nomeda Bepirštytė

Sesė Nomeda rašo:

Pagaliau gavome patalpas VDU, vieną kambariuką kartu su
ateitininkais. Dabar turėsime kur rinktis, nes seniau rinkdavomės
laisvoje auditorijoje. Renkamės kiekvieną ketvirtadienį. Šiuo
metu ruošiami kandidatai pagal jūsų ir WAGGSM konspektus.

Septyni musų skyriaus nariai yra išrinktoje taryboje ir vieni iš
aktyviausių.
10
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Buvome suruošę semestro uždarymo arbatėlę ir viktoriną Kauno
skautams. Darome renginius ne tik sau ar skautams, bet ir
universitetui.
Broliai buvo surengę sesėms vakarą. Prie žvakių, romantiškos
muzikos, visoms buvo įteikta po gėlę. Broliai suvaidino kelis
vaidinimus, padainavo dainų, padeklamavo. Po to pakvietė prie
stalo, kur pavaišino jų pačių keptu tortu ir kava. Sesės buvome
sužavėtos.
Kūčias skyriaus nariai šventėme kartu kaime, trobelėje su
krosnimi. Buvome pasiskirstę pareigomis: dieną broliai kirto
malkas, ieškojo gražios eglutės miške, o sesės darėme eglutei
žaisliukus ir ruošėme maistą vakarienei. Sėdome prie stalo sužibus
pirmai žvaigždutei, pagal visas tradicijas: tėvai stalo galuose,
dukros tėveliui iš kairės, sūnūs iš dešinės. Kalbėjomės apie
praeinančius metus, ką nuveikėm, kas pavyko ir kas nelabai
pavyko. Padėkojom vieni kitiems ir prilinkėjom daugybę
linkėjimų. Buvo labai smagu, jautėmės kaip viena šeima.

Šventiniai sveikinimai... visai akademikų šeimai.

METINĖ ŠVENTĖ
senj. Giedrius Židonis

1994 spalio 15d., kaip ir kiekvienais metais,
iš visos Lietuvos vėl suvažiavo akademikai į
vieną vietą, į tradicinę šventę, prisiminti
paskutinių metų darbus, žvilgtelėti į akademinio judėjimo ištakas.

Oficialioji dalis vyko Vytauto Didžiojo Universiteto,
rudenėjančiais lapais nubarstytoje, Didžiojoje salėje. Iškilmingą
kalbą pasakė ASS pirmininkas A. Milaknis, pasveikino ASD
pirmininkė A. Drungilaitė, prof. B. Vaškelis, neolituanų atstovai.
Apie ASS veiklą Lietuvoje kalbėjo senj. Jaunius Jakaitis. Po to
sekė pokalbiai, nuotraukų apžiūrėjimas...
Vakarop senimas išsiskirstė, o jaunimas toliau tęsė šventinį vakarą
puikiose Kauno jūrų skautų patalpose. Šventinis stalas, kandidatų
paslaugumas buvo priimtas su dideliu entuziazmu. Kuo šis
šventinis vakaras skyrėsi nuo kitų metinių suėjimų? Visų pirma kandidatų išradingumu. Iš kandidatų buvo daug tokių, kurie jau
skautauja ilgesnį laiką, kurie jau žinojo apie akademikų veiklą ir
neseniai įstoję į aukštesnias mokyklas, įsiliejo į akademikų tarpą.
Kandidatai sumaniai suorganizavo ne tik vaidinimus ir žaidimus,
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bet ir prie stalo išradingai kandžiai pasišaipydavo iš pagarbiose
vietose sėdinčių senjorų ir tikrųjų narių, jog jiems tikrai reikėjo
pakratyti "seną" galvą, kad sugalvotų, kaip čia geriau atsikirtus.
Kitas svarbus momentas - buvo užmegzti glaudesni ryšiai su
Neolituanų Korporacija, buvo
LIETUVOS STUDENTIJOS PROBLEMOS
nutarta dalintis patirtimi. Įstrigo
Vilmantas Vitkauskas
jų pasakyti žodžiai: "Žmogui
septyniasdešimt metų * daug, bet
organizacijai - tai dar vaikystės amžius." Mes žadėjom atsiminti,
kad vaikystėje susiformavusios pažiūros ir charakteris išlieka visą
gyvenimą.

Vis dažniau ir dažniau pasirodo įvairių straipsnių Lietuvos
spaudoje, liečiančių studentų problemas aukštosiose mokyklose.
Ypatingai yra analizuojama skiriama stipendijų suma, bei sunkios
gyvenimo sąlygos mokyklų bendrabučiuose. Studentai nuogastauja
dėl pinigų trūkumo maistui, nekalbant įvairioms pramogoms.
Kauno Technologijos Universiteto studentės Greta ir Ieva,
atvykusios studijuoti iš Raseinių rajono, dienraštyje KAUNO
DIENA rašo, jog jų populiariausi patiekalai - keptos bulvės su
kefyru, kaušinienė su spirgučiais. Karbonadus, tortus, desertus,
sako, beveik pamiršusios. Na, retkarčiais apsilepina vienu kitu
šokoloduku, aišku, pigesniu.

Tame pačiame straipsnyje vyrukas, atvykęs iš Pasvalio ir
studijuojantis pirmus metus vienoje iš Kauno aukštųjų mokyklų,
užklaustas apie studijas tarė: "Norėčiau nevalgyti, bet... negaliu".
Bandydami giliau išanalizuoti dabartines studentų stipendijas ir
dabartines maisto produktų kainas Lietuvoje, galime pastebėti, jog
daug kur galai nesusiveda. Dabartinis studentų stipendijų vidurkis
yra apie 50 - 60 litų per mėnesį. Tad vienai dienai tektų skirti apie
2 litus per dieną. Tad gana aišku, jog tai nėra pakankama net
prasimaitinti, o kur dar mokestis už bendrabutį, studijų išlaidos.
Manoma, kad stipendija turėtų siekti bent 150 litų. Lengviau
studentam gyvenantiem pas tėvus ar gimines, o ką daryti tiems kas
atvažiavęs svetur? Nevisų tėvai yra pajėgūs padėti. Turbūt, net kai
kuriems tėvams reikalinga pagalba, gyvenant dabartinėje Lietuvos
ekonomikos krizėje. Kur gi išeitis? Kur ieškoti pagalbos ir į kur
kreiptis?

Galbūt, lengviausia būtų kritikuot vyriausybę, valdančią partiją ir
jos vadovą, gal žvilgtelti į istoriją ir apkaltinti komunistus. Galima
publikuoti straipsnius ir skųstis, galvojant, kad tas ką nors padės.
Bet, turbūt, ieškant kaltininko dėl susidarusios problemos
teigiamo rezultato neduos. Siam reikalui yra Seimo rinkimai. Kur
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buvo tada studentai? Daugelis išliko abejingi politikai, kažkodėl
tiktai dabar laukia pagalbos iš vyriausybės ir valdančios partijos.
Aišku, iš kur daugiau laukti pagalbos, jei ne iš vyriausybės. Tik
reikėtų suprasti jog dabar ne taip lengvai vyriausybė gali
"prispausdinti" litų ir išdalinti studentams, kaip kad būdavo
sovietiniais laikais. Dabar galima užtai skųstis ir bet ką kaltinti,
rašyti straipsnius ir laukti geresnių laikų. Kiek ilgai lauksime ir
nostalgiškai žiūrėsime į praeitį? Turbūt, nereikia abejoti, jog
laukimas ir net problemos kaltininko išaiškinimas neišspręs
susidariusios kritiškos situacijos Lietuvos studentijai. Tad, kur gi
išeitis, ką daryti?
Bendraudami su Lietuvos studentais
užsienyje, galime išgirsti daug daugiau
problemų
ir
žymiai
sunkiau
išsprendžiamų, kaip: užsienio kalbos
barjeras, prisitaikymas prie svetimos
aplinkos, kartais net klimato, sunkus
lėšų šaltinio ieškojimas tolimesnėms
studijoms,
bei
daugelis
kitų.
Nedaugelis studentų čia turi bet kokį
užnugarį, kas galėtų padėti nelaimės
atveju. Bet niekad neteko skaityti
straipsnio
išeivijos
spaudoje
skundžiantis dėl šių minėtų problemų,
o tuo labiau maisto stygių. Kodėl taip yra? Išeivijos spaudos
"cenzūra" neleidžia spausdinti tokių straipsnių? Greičiausia, kad
ne. Yra kita tam priežastis. Galbūt, čia studentai supranta, kad
skundai ir įvairus nuogastavimai, laukimas pagalbos iš šalies nieko
gero neduos. Tai tik laiko gaišimas. Vietoj to, studentai dirba,
aukoja savo brangų studijų laiką ir kelias valandas per dieną
atlieka įvairiausius darbus. Jei to neužtenka pragyvenimui, aukoja
atostogas ir taupo kitiems metams. Nesustabdo Lietuvos studentų
visokiausi imigracinių tarnybų barjerai, bei aukšti bedarbių
skaičiai, kas apsunkina darbo ieškojimą.

Geologijos
laboratorija Vilniuje.

Turbūt, būtų kvaila spekuliuoti dėl Lietuvos ir užsienio mokyklų
programos sunkumo ir laiko trūkumo darbui. Nepadėtų ir įvairūs
pragyvenimo lygių sulyginimai, bei užmokestis už darbą. Tai tik
būtų pagrindas eiliniams nuogąstavimams ir savo elgesio
pateisinimams. Mintis yra ne ta šiame straipsnyje. Čia yra
siūlomas variantas kaip nustoti sakyti: "norėčiau valgyti, bet ...
negaliu". Reikėtų nustoti kažko laukti ir prašyti, ir pradėti dirbti.

T.A.C. 1995m. vasario 21d.
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Yra neužgintas faktas, kad ASS yra organizacija posėlėjanti
Lietuvos kultūrą. Mes neesame vien skautukai, kurie su trumpom
kelnėm bėgiojame po miškus. Mes esame organizacija palikusi
gilias
vagas
lietuviškame,
visuomeniniame
ir
kultūriniame
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS,
gyvenime. Per 50 tremties metų
BLYNAI IR KULTŪRA
daugumoje lietuvių masyvinių įvykių
Ramunė
dalyvavo ir vadovavo ASS nariai. Jie
pirmininkavo Jaunimo Kongresam,
Tautinių Šokių ir Dainų šventėm. Pasižymėjo muzikos pasauly,
dirigavo, dainavo operose. Kiek per mūsų eiles perėjo žymių ir
nežymių rašytojų, poetų, profesorių, mokslininkų, dekanų ir
rektorių, aukšto lygio menininkų? Nėra nei kampelio lietuviškos
kultūros, kurio nebūtų infiltravęs ASS.

Kalbėdami apie tautos kultūrą mes paliečiame daug šakų ir
atsiekimų. Pavyzdžiui, jei kas pamini prancūzus mes negalvojame
vien apie jų literatūrą ar muziką. Mums mintyse švysteli jų
madingos moterys ar skanūs kulinariniai patiekalai. Kulinarija
lietuvių pasauly yra dažnai ignoruojama. Tai pastebėjęs ASS
nutarė ir čia atitaisyti situaciją ir užimti vadovaujančią poziciją.
Visi lietuviai žinome, kad "Blynai, bulviniai blynai tai skanumynai
visų lietuvių ... visos tautos!" O kas iškėlė šiuos blynus į
kulinarines aukštumas? Jau virš 40 metų blynai yra kepiami
kandidačių ir junjorų daugelyje ASS skyrių. Ir nėra klausymo apie
blynų skanumą ir blynų balių pasisekimą. Mėgino kitos
organizacijos perimti mūsų blynų kepimo teritoriją, bet nesulaukė
didelio pasisekimo. Pavyzdžiui mūsų draugai ateitininkai nusivylę
savo blynų kepimu perėjo į pončkų balių rengimą. Panašiai sekasi
ir įvairiom moterų organizacijom. Nenorim monopolizuoti
lietuviškų blynų kepimo, bet per petį sau paploti tai tikrai galime.
Garsių žmonių pasisakymai apie lietuviškus blynus.

Ona Siliūnienė - Mamunėlė (Geležinio Vilko ordinatė). Savo gilų
amžių ir gražią išvaizdą priskiriu lietuviškų blynų valgymui.
Prof. Algis Avižienis (buvęs Vytauto Didžiojo Universiteto
redaktorius). Grįžau į JAV, nes pasiilgau Jūratės kugelio ir
bulvinių blynų.

Julytė Plačaitė (ASD kandidatė). Blynų kepimas yra per
atsakingas darbas kandidatėms ir junjorams, jį turėtų atlikti tik
patyrę senjorai, tikrosios narės, bei diplomuoti filisteriai.

Napaleonas (buvęs imperatorius). Jeigu galėčiau aš lietuviškus
bulvinius blynus parsiveščiau į Prancūziją.
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Rimas Griškelis (buvęs Čikagos ASS pirmininkas). Blynai tai
romantikos simbolis, savo Reginutę sutikau blynų baliuje.

Kęstutis Ječius (LSS Tarybos pirmininkas). Lietuvoje skautų
nesugyvenimo problemos išsispręstų, jeigu visi draugiškai susėstų
prie blynų stalo.

Algis Zaparackas (buvęs Pirmojo Jaunimo Kongreso Pirmininkas).
Nors blynus daugelis lietuvių kelia į aukštumas, mes dzūkai
galvojame, kad grybai yra vertingesni. Kaip proseneliai sakydavo:
"Jei ne grybai ir ne uogos, būtų mūsų mergos nuogos!"

Jonas Damauskas (ASS pirmūnas, garbės narys, Geležinio Vilko
kavalierius, istorikas, žurnalistas, visų sričių žinovas, ir t.t.). Iš
istorinio perspektyvo žiūrint, nors lenkai mėgina sąvintis
lietuviškus blynus, tai melagystė. Istoriniai šaltiniai teigia, kad
blynus lietuviai jau kepė priešmindauginiais laikais, o į Lenkiją jie
atėjo tik Jogailai pražūtingai vedus Jadvygą, su sąlyga, kad ji išmoks
kepti bulvinius blynus.

Fuksų krikštynos.
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Pagalvokite; daktaras jums pasako: "Jums šiandien reiks nuspręst
kaip norite mirti. Ar pasirenkate
EUTHANAZIJA: GAILESTINGUMAS
tris dienas baisiausio skausmo, kur
jūs šauksite iš skausmo,
o
AR ŽMOGŽUDYSTĖ?
mylimieji
stebės
ir
verks
kand. Daina Ancevičiutė
negalėdami padėti, ar pasirenkate
mirtį kaip tylų ir neskaudu miegą."
Kaip jus apsispręstumėt?
Daug žmonių tvirtai tiki, kad žmogaus nužudymas yra neleistinas
ir dėl to apie euthanazija negalima net galvoti. Kiti galvoja visai
priešingai: mirtis be skausmo yra žymiai lengvesnė, ne tik
ligoniams, bet visai šeimai ir mylimiesiems.
Euthanazija reiškia sąmoningas kenčiančio žmogaus, kuris neturi
kitos išeities tik mirtį, nužudymas. Dialogai tęsiasi ne tik dėl
euthanazijos teisėtumo, bet taip pat dėl moralinių skirtumų tarp
aktyvios ir pasyvios euthanazijos: pasyviu metodu leidžiama
ligoniams mirti neduodant jokių vaistų, o aktyviu būdu duodama
gyvybę atimančius vaistus. Amerikos Medikų Draugija neleidžia
naudoti aktyvių metodų, kadangi duoti nuodingus vaistus būtų
lygu žmogžudystei ir yra prieš Amerikos įstatymus.
Bendrai kalbant, yra sunku priimti, kad vienas iš mūsų artimųjų
turi neišgydomą ligą. Laikas prieš mirtį būtų labai palengvintas,
jeigu jisai/jinai be skausmo mirtų. Gaila, kad dažniausiai taip
neišeina. Žmonės, kurie pritaria euthanazijai, galvoja, kad yra
moralu palengvinti mirtį, palengvinti skausmą ligoniui ir jo
šeimai. Skausmo sumažinimas laukiant mirties yra matomai
teisingas veiksmas. Ligoniai kartais kankindamiesi gyvena
mėnesiais, kol jų gyvenimas bandomas beprasmiškai prailginti
vien vaistais, mašinomis, arba terapijomis. Kai jie ilgiau negali
pakęsti savo skausmų, prašo savo daktarų ar artimųjų padėti jiems
nusižudyti.

Pavyzdžiui, mergaitę Louisą liga taip kankino, kad ji norėjo
nusižudyti. Jinai išsireiškė savo mamai, daktarams ir kunigui, kad
jai nuolat baisiausiai skauda, jinai nuolat pavargusi, ir kasdien eina
silpnyn. Visi pastebėjo, kad jos atmintis ir samprotavimas
pablogėjo ir prarado norą gyventi. Bet, kai jinai pradėjo planuoti
nusižudymą, jos nuotaika pagerėjo. Louisa pirmą kartą pasijuto
galinti savo ligą kontroliuoti. Sociologas ir autorius William
McCord sako, kad tie, kurie nusprendžia mirti euthanazijos būdu,
pasirenka savo mirtį sutikti išdidžiai ir
drąsiai.
Skausmas yra ne tik vien ligonio, bet taip pat jo šeimos ir draugų,
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kurie lanko jį ir kartu kenčia. Aišku, Louisos tėveliai ir draugai
skaudžiai pergyveno matydami, kaip liga naikino jos kūną ir dvasią.
Taigi, euthanazija sutrumpina ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų
kančios laikotarpį. Nors ligonio skausmas baigiasi su jo mirtimi,
šeimos skausmas ir finansinė atsakomybė tęsiasi daug ilgiau.
Euthanazija gali palengvinti šeimos finansinę padėtį.
Nors daug kam atrodo, kad euthanazija yra teisingas būdas užbaigti
sunkią ligą, kiti laiko sustabdymą vaistų arba nuodingų vaistų
davimą ligoniui žmogžudyste. Žinoma, žmogžudystė yra prieš visus
moralinius, religinius, ir valstybinius įstatymus. Žmonės, kurie yra
nusistatę prieš euthanaziją, galvoja, kad yra galimybė atrasti vaistus
ar gydymo metodus, kurie stebuklingai pagydys ligonį. Su ta
mintimi yra stengiamasi pratęsti priešmirtinį laikotarpį.
Įteisinant euthanaziją su laiku gali įvykti neaiškių žmogžudysčių.
Euthanazijos praktika leistų daktarams ar administracijai nutraukti
vaistus tiems, kuriuos negalima pagydyti. Žmonės bijo suteikti
daktarams ar valstybei leidimą nutraukti ligonio gyvenimą pagal jų
nuomonę. Jie netiki, kad daktarai gali žinoti ką ligonis nori ar kiek
liko dar laiko gyventi. Gali būti nerūpestingai nutarta, kad žmogus
neužilgo mirs. Jeigu euthanazija bus plačiai leidžiama,mirtini
ligoniai nebus gydomi ir bus priversti greičiau nusižudyti. Sumažės
tyrinėjimai išrasti naujus
vaistus, sumažės ligų gydymo tyrinėjimai, bet padaugės nužudymo
būdų. Tad euthanazija, po kiek laiko, sumažins žmogaus gyvybės
vertę.

Kaip anksčiau sakyta, Amerikoj galima naudoti pasyvų euthanazijos
būdą * nutraukti visas terapijas ir vaistus. Pasaulyje niekur
neleidžiama nutraukti gyvenimą aktyviu būdu. Olandijoje tik
pasyvus būdas yra legalus, bet daktarai ir vyriausybė dažnai
ignoruoja įstatymus ir naudoja abu metodus. Tenykštė vyriausybė
pranešė, kad kiekvienais metais 19% mirčių yra euthanazijos būdu.
Tai būtų beveik 25,300 žmonių. Anglijoje ir Kanadoje euthanazija
yra uždrausta. Tačiau šiais metais Kanadoje 80% visuomenės
balsavo už euthanaziją. Nors euthanazija nėra dabar
priimtinas metodas, atrodo, kad neužilgo tas gali būti leista.
/
Man, kaip katalikei, žmogžudystė yra nepriimtina, bet tuo pačiu yra
natūralūs noras sustabdyti ar sumažinti žmogaus kančios laiką. Aš
lengvai priimu pasyvų euthanazijos būdą, kuris leidžia ligoniams
mirti neišvengiama mirtimi. Aš žinau, kad nenorėčiau kankintis
dieną po dienos su visokiais beprasmiškais aparatais sunkiai
laukiant mirties. Laukčiau savo artimų apsilankymo, bet tas laikas
būtų dar sunkesnis - man reikėtų į jų veidus žiūrėti ir matyti vien
skausmą ir beviltiškumą. Tai kam pratęsti priešmirtinį laikotarpį?
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Man sunkiau priimti aktyvų euthanazijos būdą, kadangi šitas
arčiau žmogžudystės. Man atrodo, kad jei ligonis nori nusižudyti,
jis turi būti psichologiniai sveikas ir turi turėti gerų priežąsčių
tokiam žingsniui. Jis turėtų savo nusistatymą rimtai apsvarstyti ir
aptarti su šeima, daktaru ir kunigu. Tik po to, žmogus galėtų
panaudoti aktyvią euthanaziją.

Jei kas iš mano artimų būtų šitoje padėtyje ir norėtų mano
pagalbos pasinaudoti euthanazija, aš jam/jai mielai padėčiau.
Žinau, kad atsiras galvojančių, kad neteisingai žiūriu į šį reikalą,
tačiau vaizdas yra kitoks kada akys yra pilnos ašarų.
Čikagos

ASD

Skyrius

rugsėjo

25, 1994
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Mūsų pasaulis kasdien keičiasi ir žmonės j ieško kaip geriau,
greičiau ir lengviau gali atlikti visus darbus.
Dėl to yra naudojama geriausia, naujausia
RUKIMAS VIEŠUMOJE
technologija darbe ir namuose. Keičiasi ne
V.s. kand. Jennifer Antanaitytė
tik technologija, bet ir žmonių nuomonės ir
jausmai. Žmonės daugiau rūpinasi sveikata
ir gyvenimo eiga. Ypatingai tas pasireiškė žmonių susirūpinimu dėl
rūkimo viešumoje ir jo kenksmingumą ne tik rūkančiam, bet ir
pašaliniam žmogui.

Kas rūko tas netik įkvepia, bet ir iškvepia dūmus. Dar prieš porą
metų nebuvo žinoma, kad iškvepiamieji, bukunistiniai, dūmai yra
kenksmingi rūkantiems ir nerūkantiems. 1993 metais JAV
"surgeon general" pareiškė, kad bukunistiniai dūmai gali būti vėžio
ligos priežastimi. Jau 1989 metais Illinois Centro Valdyba įvedė
"Indoor Clean Air Act". Sis įstatymas uždraudė rūkymą
viešumoje, t.y. darbovietėse, krautuvėse, visuose valstijos
pastatuose ir kitose viešose vietose. Galima rūkyti tiktai specialiai
nurodytose vietose. Sis įstatymas buvo pristatytas Illinois
gubernatoriui J. Thompson, kuris sutiko pasirašyti House Bill
numerį 1693, kuriuo uždraudė rūkyti viešose vietose ir suteikė
galią nubausti už šio įstatymo nesilaikymą. Šiuo įstatymu tikimasi
sumažinti žmonių mirtingumą nuo bukunistinių dūmų. Illinois
istorija rodo, kad kas met du šimtai nerūkančių žmonių miršta nuo
bukunistinių dūmų ir dvidešimts tūkstančių nuo plaučių vėžio.

Šiandien žmonės skiriasi į dvi grupes kada kalba apie lūkimą.
Rūkytojai, žinoma, nesutinka su įstatymu. Jie skaito, kad
Amerikos konstitucija suteikia teisę daryt ką jie nori. Jie taip pat
galvoja, kad toks įstatymas užgauna žmonių jausmus. Problemos
tarp rūkančiųjų ir nerūkančiųjų gali sukelti trintį ir pasipiktinimą
darbovietėse ir kitose vietose. Antroji grupė sutinka, kad
konstitucija suteikia žmonėms teises daryti ką nori, jeigu tas
veiksmas nekenkia kitiems. Kadangi dūmai gali kenkti sveikatai ar
bent suerzinti nosį, akis ir gerklę ir taip pat turi nemalonu kvapą,
nerūkantieji pasisako už įstatymą.
Rašydama šią temą, aš nesitikiu sustabdyti rūkimą pasaulyje.
Tačiau paremiu rūkymo uždraudimą viešumoje, kadangi jis
paneigia nerūkančiųjų teises.

Čikagos ASD Skyrius

rugsėjo 23, 1994
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Menas yra savo minties ir nuomonės išraiška. J is
gali turėti skirtingą reikšmę kiekvienam žmogui;
KAS YRA MENAS?
vienam gali atrodyti labai gražu ir įspūdinga, gi
kand. Lina Augiūtė
kitam nieko nereikšti. Ir kas gali pasakyti, koks
menas turėtų būti? Du menininkai gerai
parodantys šią meno kontroversiją yra Andres Serrano ir Robert
Mapplethorpe. Ar menas, toks kaip minėtų menininkų, turi būti
leidžiamas? Ar valstybė turėtų reguliuoti meną? Jeigu toki
reguliavimai būtų įvesti, tai būtų atimta žmogaus laisvės
privilegija. Atėmus laisvos minties išraišką, kultūra išnyks. Kyla
klausimas ar menas turėtų laisvai klestėti ir ar valstybė turėtų
finansuoti šiuos menininkus.
Jungtinių Amerikos valstybių konstitucijoje yra parašyta, kad
piliečiai turi keletą laisvių, tarp jų rašto ir kalbos laisvę, kitaip
sakant, laisvę išreikšti žodžiu ar raštu savo nuomonę. Kas nemano,
kad visos meno išraiškos turėtų būti leistinos, pamiršta, kad
konstitucija egzistuoja visiems ir visų privilegijos yra vienokios.
Jeigu valdžia pradės sakyti, kas yra leistina, kas ne, Amerika pavirs
į Stalino Rusiją arba nacių Vokietiją.
Yra žmonių, kurie sako, kad kai kuris menas yra panašus į šiukšles
ir neturėtų būti vadinamas menu.
Sakykime yra žmonių
nemėgstančių specifinio meno stiliaus. Jeigu menas nesukelia
posityvaus įspūdžio, ar tai yra menas? Šitaip galvojant menininkai
neturėtų vieni kitiems rodyti savo kūrybos.

Ar valstybė turėtų finansiškai remti menininkus? Čia vėl kyla
klausimas: kas yra menas ir kas ne. Finansinė parama leidžia
menininkams lengviau išvystyti savo talentus, tačiau ne visiems
žmonėms tas yra priimtina. Finansinės paramos paskyrimas
anksčiau minėtiems menininkams sukėlė daug kontraversijos.
Fil D. Ramanauskas
atliko paskaitą apie
Lord Baden Powell io
gyvnenimą ASD ir
KorpIVytis sueigoje.
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Mano nuomone, pagal konstituciją, menininkams turi būti duota
laisvė kurti. Rašytojai ir poetai neturi taisyklių savo darbams.
Kodėl su menu yra tokios problemos? Menas yra tik dar vienas
išraiškos būdas, kur naudojami ne žodžiai, bet paveikslai. Gal ne
visi supranta meno simbolizmą ir dėl to jiems menas nepatinka.
Kodėl atimti finansinę pagalbą nuo meno; juk menas praplečia
mūsų kultūrą. Per visą istoriją galima matyti, kaip menas ir kultūra
keičiasi. Kiekviename amžiuje buvo žmonių, kuriems tų laikų
menas nepatiko. Bet tai nereiškia, kad menas neturi ar negali
egzistuoti. Menininkai turi teisę išsireikšti lygiai taip pat, kaip
poetai, rašytojai, šokėjai ir kiti.

Menininkai turėtų gauti finansinę paramą. Jų menas yra meilės,
visų jausmų, ir vilties išdava. Menas mus verčia lyg per miglas
žvelgti tolyn. Menas yra daugiau kaip tiktai gražus vaizdas ar
piešinys - tai atspindis žmogaus džiaugsmo, skausmo, ašarų,
gyvenimo sunkumų. Kiekvienas menininkas turi savo nuomonę,
užtai turėtumėm būti tolerantiški. Ypatingai lietuviai turėtų
suprasti, kaip svarbu būti laisvam.
Savo temoje paliečiau du punktus - išraiškos laisvę ir finansinę jos
paramą. Pagal JAV konstituciją žmonėms yra suteiktos ypatingos
laisvės; be jų gyventumėme panašiai kaip Stalino rėžime. Kūrybai
yra būtina turėti laisvę savai išraiškai, o ypatingai menui nes tai
yra simbolinė šaka ir kultūros dalis. Argi nereikia finansiškai remti
kultūrą?
Čikagos ASD Skyrius RUGsėjo23, 1994

Šiandienos moksliniai atsiekimai
ELEKTRONINIS PAŠTAS IR ASMENIŠKOS
įgalina kiekvieną iš mūsų siųsti
INFORMACIJOS SAUGUMAS
laiškus e-paštu (elektroniniu
paštu) iš savo kompiuterio į kitą Darius Buntinas
priėmėją bet kur pasaulyje.
Deja,
įstatymai
nedraudžia
pašaliniam asmeniui, turiančiam atitinkamus įgaliojimus, skaityti
ne jam skirtas žinutes. Kiekvienas turintis priėjimą prie jūsų
aplankų (files) gali juos skaityti be jūsų žinios. Ir tas, kuris gali
prieiti prie jūsų laiškų, nebūtinai bus žmogus, kuriuo jus pasitikite.
Pagal įstatymą, jūsų siunta yra saugojama nuo siunčiančios stoties,
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Pagal įstatymą, jūsų siunta yra saugojama nuo siunčiančios stoties,
per laidus iki priimančios stoties. Bet po to, kai laiškas pasiekia
paskirties stotį, nebėra jokių įstatymų, nustatančių kas gali tą
laišką skaityti. Vartotojų slaptumo teisės turėtų būti apsaugotos.
Įmonės ir mokyklos, kurioms tie kompiūteriai priklauso, teigia jog
jos moka už įrangą ir paslaugas ir todėl jos turi pilną teisę tikrinti,
kaip jų įranga yra vartojama. Tad, kad aplankas ar pavienis laiškas
gali būti perskaitytas be savininko žinios, dar nereiškia kad kai
teisėta.

Zitos Sodeikienės
parodos atidarymas
Balzeko Muzeijuj
Chicago, Illinois
1995-10-13d.
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Galime palyginti paprastą ir elektroninį paštą. Dauguma žmonių
siunčia ir gauna e-paštą per mokykloms ar darbovėtėms
priklausiančius kompiuterius. Tų kompiuterių atmintyse jie turi
asmeniškas sąskaitas savo aplankams. Sąskaitos yra apsaugotos
slaptažodžiais. Tokia padėtis yra tolygi mokiniui ar tarnautojui,
kuriam yra paskiriamas kambarys arba spintelė, kuriuose jis gali
laikyti asmeninius daiktus, žinutes, bei jam atsiųstus laiškus.
Kambarys yra užrakinamas. Mokyklos ar įstaigos kompiuterio
atveju, valdytojas gali patikrinti visų tinklui priklausančių narių
aplankus. Prižiūrėtojai, bei kompiuterių tobūlintojai, taip pat gali
prieiti prie visų asmeniškų aplankų. Palyginimui: kiekvienos
įstaigos valdytojas turi raktus į visus jos kambarius. Raktus turi ir
valytojai bei apsaugos tarnyba. Bet!!! Ar valdytojas ir valytojai
bei apsaugos tarnyba turėtų skaityti dokumentus užrakintame
kambaryje? Ar kompiuterio valdytojas bei priežiūros tarnyba turi
turėti teisę skaityti jūsų e-paštą?
įstatymai nėra užtenkimai lankstūs ir neišlaiko kompiuterių
vystymosi tempo. Pavyzdžiui: e-paštu leistas naujienraštis Phrack
buvo nutrauktas dėl jo turinio. Spaudos laisvė nepasiekė šio
leidinio kadangi jis buvo platinimas e-paštu, o ne popierių. Šiuo
atveju, žodis 'spauda' reiškia spausdintą žodį, o ne patį informacijos
paskirstymo dideliam skaitytoju ratui veiksmą. Tas pats ir čia kompiuteriniai ryšiai turėtų naudotis tokiom pat privilegijom, kaip
ir spauda.

23

Prezidentas Clinton'as daug žadėjo prieš rinkimus. Spalio mėnesį
jis paskelbė savo poziciją apie pederastus kariuomenėje. Šiuo
pasisakymu
jisai
pakeitė
keturiasdešimts metų senumo PEDERASTAI KARIUOMENĖJE
draudimą priimti pederastus į v.sl. kand. Dana Butts
kareivių eiles. Kai buvo išrinktas,
Clinton'as
norėjo
panaikinti
kariuomenėje diskriminaciją, tą ką prezidentas Truman'as atliko
dėl negrų. Tačiau daug kas žiūri į pederastiją, kaip į patį elgesį,
kuris yra daugiau komplikuotas negu integracija.
Su Clinton'o pareiškimu dėl pederastų priėmimo, kilo daug
demonstracijų karių ir jų vadovų tarpe visose keturiose
kariuomenės šakose. Buvęs saugumo sekretorius, Cheney,
nusistatęs prieš įleidimą, nes kliudytų drausmei ir moralei karių
tarpe. Kariuomenė irgi laikosi nusistatymo neįsileisti, nes susidarys
nepatogumų heterogeniškiems kariams. Ypatingai tas pasireikštų,
jeigu pederastai atvirai parodytų savo palinkimus. Jau kelis sykius
buvo pranešta apie pederastų
žudymą, vienas iš daugiausiai minimų tai jūreivio Allen Shindler
nužudymas. Karo metu nėra nieko svarbesnio už tvarkos
palaikymą, drausmę ir moralę. Karo metu karys turi daryti daug
sprendimų ir pederastas gali sukelti daug nereikalingų problemų
savo vadovams.
Pederastai tarnaujantys kariuomenėje gali turėti vienalytines
draugystes. Šitos draugystės gali pakeisti jų prioritetus ir jų pažiūrą
į atsakomybę. Ar karo atveju karininkas rūpinsis kariais ar
prižiūrės savo "draugą"? Įsileidžiant pederastus į kariuomenę JAV
rizikuoja AIDS padaugėjimu. Čia kyla klausimas, ar kariuomenė
turėtų būti atsakinga už karių su AIDS gydymą? Gyvenamos
sąlygos irgi kelia nepatogumų ir klausimų. Barakuose yra
vienintelis laikas kada karys gali pailsėti ir atsigaivinti. Kaip
patogiai jausis heterogeniškas karys eidamas nusimaudyti ar
miegoti, jeigu žino, kad vienas iš jų grupės yra pederastas? Vienu
žodžiu, pederastai kariuomenėje sudaro daug daugiau problemų
negu gero. Kariuomenės reikalai yra labai svarbūs ir komplikuoti,
krašto laisvė ir nepriklausomybė priklauso nuo jos. O laisvė ir
nepriklausomybė, apart Dievo, yra svarbiausia Amerikai.
Čikagos ASD Skyrius rugsčjo23, 1994
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’’Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir
nesipučia. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia
neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, viskuo tiki,
viskuo viliasi ir visą ištveria." IKor. 13:4-7
"Tepabučiuoja jis mane savo burnos pabučiavimu, nes tavo meilė
vertesnė už vyną... Pasiimk mane su savimi ir tada bėgsime, įsivesk
mane į savo rūmus. Mes džiaugsimės
dėl tavęs ir būsime linksmos,
VIENALYČIŲ SANTUOKA
atsimindamos tavo meilę, geresnę už
kand. Rasa Hollenderytė
vyną. Bepigu joms tave mylėti."
Salomono Giesmių Giesmė 1:2-4

Šitokią meilę tikrai verta atšvęsti ypatingom iškilmėm.
Dažniausiai, šitos iškilmės yra vestuvės ar sukaktuvės. Bedeganti
meilės ugnis širdyje gali būti žmogaus nuostabiausiu jausmu.
Įsivaizduokite, gyvenamo krašto įstatymai nepripažįsta tos meilės
išraiškos vestuvėse; tikinčio, kurio pagrindas yra bažnyčios
mokymas, bažnyčia nepripažįsta šios santuokos. Štai padėtis to
žmogaus, kurio gyvenimo draugas yra tos pačios lyties.
Atsidavimas vienas kitam, tai džiaugsmas, kuris turėtų būti
patvirtintas vestuvėse. Bet, deja, yra dalis visuomenės, kuri to
negali įvykdyti.
Pagal šios dienos įstatymus tiktai nevienalytės poros gali apsivesti.
Visuomenės dauguma priima tiktai nevienalytes poras.
Nepriimtina visuomenės dalis - tos vienalytės poros - yra laikoma
nenormali ir bjauri.

Tie, kurie nepripažįsta vienalyčių vestuvių, randa tam pagrindą
religijoje. Biblija pamini vienalytį elgesį tiktai šešis kartus tardama
jį nuodėmingu, amoraliu ir nenatūraliu. Biblija taip pat sako, kad
sutuoktuvių pagrindas yra pasidauginimas. Čia ir yra priežąstis, dėl
kurios žmonės nepriima vienalyčių santuokų. Kita nuomonė yra,
kad vienalyčių porų santuoka nepritinka prie mūsų patriarchalinės
visuomenės. Pagal šią galvoseną santuoka reiškia, kad moteris yra
vyro nuosavybė. Šiai išvadai yra daug pavyzdžių; moteris priima
vyro pavardę; vyras veda, moteris
teka; Biblijoje moteris yra vyro turtas, prilyginamas su karvėmis,
žeme ir vergais.
Vienalyčių teisių aktyvistė Paula Etterbrick sako, kad vienalyčių
pagrindas yra jų skirtingumas nuo nevienalytės visuomenės. Ji
tvirtina, kad vienalyčių sutuoktuvių pripažinimas suardytų tą
pagrindą asimiliuodamas juos su visuomene. Vienalyčių bandymas
prisitaikyti prie visuomenės legalizuojant jungtuves žlugdo jų
pagrindą.
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Tiesa, kad Biblija žiūri į vienalytinį elgesį kaip nenormalų. Bet tie
skirsneliai kalba apie įvairiarūšį elgesį, o ne vienalytę orientaciją ar
tikrą meilę. Daugumas jų mini neištikimumą, orgijas ir nemoralias
situacijas, kuriose dalyvauja ir vienalyčiai ir nevienalyčiai. Senojo
Testamento įstatymai specifiniai sako, kad vyras negali gulėti su
vyru. Tačiau niekur nepaminėta vienalytė meilė. Biblija kalba tiktai
apie lytinius santykius, o ne apie vidujinę sielą. Vienalytė pora, kuri
gyvena kartu keturiasdešimts metų, nepagrindžia savo gyvenimą
vien lytiniais santykiais ir neturėtų būti lyginama su Biblijos
pavyzdžiais. Žinoma, ji neturės savo natūralių, gimdytų vaikų. Bet ar
santuoka yra vien vaikų gimdymui ar apie dviejų žmonių
meilę? Vienalytės poros visuomet gali vaikus įsūnyti. Ir ar ne geriau
užauginti vaiką namuose kuriuose tėvai viens kitą myli, nežiūrint jų
lytinės orientacijos?
Ettelbrick sako, kad vienalytinė santuoka įjungs vienalyčius į
visuomenę. Bet štai ką vienalytinė teisė tikrai nori - pripažinimo,
kad visi žmonės yra lygūs nežiūrint lyties, kilmės, religinio
įsitikinimo ar lytinės orientacijos. Ar vienalytė meilė negali būti
tokia pat stipri, kaip nevienalytė? Argi ne visi turi teisę ir galimybę
mylėti?
Čikagos ASD Skyrius RUGsėjo23, 1994

Linksmos tikros
narės stovykloje.
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Išeivijos lietuviai išlaiko lietuvių kultūros tradicijas. Amerikoje
yra įsisteigę ateitininkai, neodituanai, pasaulio lietuvių jaunimo
sąjunga (PLJS), skautai ir jų tarpe
akademikai skautai. Mes, kaip lietuvių
VADOVAS IR ALKOHOLIS
organizacijos, stengiamės išlaikyti savą
STOVYKLOJE
kalbą ir senelių papročius. Kiekviena
kand. Vilija Januškytė
organizacija skiriasi savo užsibrėžtais
siekiais. Skautiškas veikimas remiasi
trimis idėjomis: tarnauti Dievui, tėvynei ir
artimui. Kiekvienas skautų vadovas pasižada stengtis tarnauti
Dievui ir tėvynei bei vykdyti skautų įstatus. Aš, kaip vadovė,
mėginu gyvent pagal 10 skautų įsakymų. Lord Baden'Powell rašė:
laikykis savo duoto žodio, būk ištikima Dievui ir tėvynei, būk
naudinga, draugė ir padėk artimui, būk sesuo kitai skautei, būk
mandagi ir kukli, būk gamtos draugė, būk paklusni tėvams ir
vyresniesiems, būk linksma ir nenustok vilties, būk taupi, blaivi ir
skaisti savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose,
•v
Šios mano temos pagrindinis tikslas yra iškelt klausimą, kodėl
vadovai geria alkoholinius gėrimus stovykloje? Nors turėtumėm
gyventi pagal įstatus kiekvieną dieną, deja to nėra. Mes visi esame
tiktai žmonės.
Būdami universiteto studentai, susirenkam
baliukuose ar baruose. Ten pasikalbam, pasilinksminam ir kartais
išgeriam alaus ar šampano, bet niekada negeriam degtinės (ha!)
Alkoholis veikia sloginamai ir keičia žmogaus galvoseną. Žmogus
pasirenka gyvenime laikytis blaivumo . Bet stovykloje vadovas to
pasirinkimo jau neturi. Tad kodėl vadovas, kuris yra pavyzdys
jaunesniems, geria alkoholį stovykloje? Jis privalo ne tik būti
pavyzdys, bet jis yra atsakingas už skautukus. Kaip jisai gali atlikti
savo pareigas, būdamas girtas?

Nebesistebime, kad vadovas dar miega, nes jis baliavojo naktį. O
kas buvo su jo skautukais tą naktį? Kas juos prižiūrės dieną?
Vadovas miega, vaikai nuobodžiauja. Taip neturėtų būti, tačiau tą
matome kiekvienoje stovykloje. Skautukai ne tik nuobodžiauja,
bet prieina išvados, kad toks elgesys yra normalus. Jie pamiršta
įstatą, kuris sako "skautas blaivus ir skaistus savo mintyse,
žodžiuose ir veiksmuose".

Skautukai seka vado pavyzdžiu, todėl vadovas neturi pasirinkimo
gerti ar negertialkoholinius gėrimus stovykloje. Vadovų paskirtis
yra lavinti jiems patikėtus vaikus, puoselėti skautų idealus,
tradicijas ir lietuvybę. Alkoholis tiktai trukdo šiuos tikslus siekti.

Čikagos ASD Skyrius spalio 10d. 1994m.
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Šiais laikais mūsų visuomenėje mokslas yra aukštai vertinamas.
Daug žmonių deda visas savo jėgas ir pastangas pasiruošti ateičiai.
Deja, to negalima pasakyti apie vaikų auklėjimą. Daugumas
galvoja, kad vaikų auklėjimas nereikalauja didelio pasiruošimo ir
pakanka vadovautis instinktu, o ne
knygomis
ar
vaikų
psichologų VAIKŲ DRAUSMĖ
nuomonėmis. Yra daug knygų prirašyta g.v. kand. Ilona Radzevičiūtė
apie vaikų auklėjimą ir lavinimą.
Busimieji tėvai turėtų jomis pasinaudoti ir
pasiruošti svarbiausiam gyvenime uždaviniui - vaikų auklėjimui.
Dar ir dabar yra daug šeimų, kur drausmė yra palaikoma
gąsdinimais arba fizine bausme. Iš jų tik trys procentai vaikų
išgyvena vaikystę nepaliesti fizinės bausmė. Dėl to reikia tėvams ir
būsimiems tėvams apsišviesti ir suprasti vaiko negatyvia reakciją į
bausmę. Vienas pagrindinių tvirtinimų yra , kad fizinę drausmę,
nežiūrint kaip suaugusiam atrodo, reikia sulyginti su bejėgio
skriaudimu. Tėvai retai pagalvoja, kokį pavyzdį vaiko mušimas
duoda jų vaikams. Mušimas tai bejėgio mažo vaiko valdymas
panaudojant fizinę jėgą. Naudodami fizinę jėgą tėvai mokina
vaikus elgtis taip pat situacijose, kurios yra ne pagal jų norus.

Kai PARENTS' MAGAZINE skaitytojai buvo užklausti, kaip jie
jautėsi po fizinės bausmės, labai mažai jų galėjo atsiminti, kodėl jie
buvo mušami. Kas liko atmintyje buvo kerštas, pyktis,
pažeminimas, baimė ir didelis įniršimas. Fizinė bausmė ar jėga gal
yra greičiausias ir lengviausias kelias privesti vaiką prie drausmės.
Tačiau laikui bėgant vaikas pamirš, kodėl buvo baudžiamas, tik
atsimins, kad reikia būti atsargesniu.
Sudrausti vaiką jėga yra daug lengviau ir nereikalauja didelio
susivaldymo. Reikia susilaikyti nuo bereikalingų staigių užpuolimų
ir griebtis kitokių drausmės primonių. Pavyzdžiui, lavinti kantrybę
ir rodyti vaikui gerą pavyzdį išaiškinant jo klaidas. Psichologai
tvirtina, kad tokia laikysena iššauks geresnius resultatus ateityje ir
vaikas greičiau supras tėvų reikalavimus.

Psichologai yra įrodę, kad tėvų žiaurus auklėjimas gali iššaukti
negatyvių psichologinių resultatų. Viename tyrinėjime buvo
dalyvavo trijų grupių žmonės. Pirmojoje grupėje buvo tie, kurie
puolė į depresiją; antrojoje - į alkoholizmą; trečioje likę sveiki.
Resultatai įrodė, kad 53% prislėgtų ir 43% alkoholikų prisipažino,
kad jie buvo mušami diržu ir lazda, ir tik 18% sveikųjų buvo
drausminami šitokia priemone.
Dar reikia pabrėžti, kad mušimas nepakeičia nedrausmingumo
priežąsties, jis tik iššaukia neapykantą. Vaikų nepageidautinas
elgesys gali būti sukeltas kelių priežąsčių; vaikas neturi
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pakankamai žinių, yra per jaunas suprasti, arba yra ko nors
prislėgtas. Jeigu šį elgesį tėvai tvarko pykčiu ir jėga neatkreipdami
dėmesio į vaiko jausmus, priežąstis nėra išsprendžiama. Dėlto yra
labai svarbu tėvams dažnai bendrauti ir kalbėtis su vaikais, kad
juos geriau suprastų ir šeimose būtų laimingesnis gyvenimas.

Jau daug šeimų naudoja skirtingas vaikų drausminimo priemones
be fizinės jėgos. Dar tik reikia, kad daugiau žmonių suprastų šitą
žalingą elgesį ir bandytų jį sukontroliuoti.

Tikras motociklistų gelbėtojas yra apsaugos šalmas. Jo naudojimas
ne tik išgelbėja daug motociklistų, bet ir
sumažina daug sunkių žaizdų. Gaila, kad
APSAUGOS ŠALMAS
nepaisant fakto jog šalmas apsaugoja žmones,
Edvardas Slivinskas
dauguma motociklistų jo nenaudoja. Yra
nuomonių skirtumas tarp "už-saugumą (prosafety)" ir "už-laisvę (pro- freedom)”
šalininkų nuo pat pradžių. Yra visokių priežasčių dėl kurių žmogus
turėtų arba neturėtų nešioti šalmą.
Nuo 60-to dešimtmečio pabaigos, 47 valstijos Amerikoje jau
turėjo įstatymus reikalaujančius dėvėti šalmą. Vidury 70-to
dešimtmečio po atkaklių pastangų "American Motorcycle
Association" ir "Brotherhood Against Totalitarian Enactment"
dvidešimt penkiose valstijose atšaukė šalmų įstatymus.

Dabartiniais laikais šalmų naudojimo klausimas yra diskutuojamas
iš dviejų pusių: už saugumą arba už laisvę. Tie žmones, kurie yra už
laisvę, sako, kad žmogus turi teisę pasirinkti ar jis nori ar nenori
nešioti šalmo. Pagrindinės jų priežastys nenešioti šalmų yra, kad
šalmas trukdo matyti ir girdėti. Proponentai teigia, kad be šalmo
motociklistas turi daugiau laiko reaguoti pavojaus atveju.
Dabartiniais laikais 63% išlaidų, gydant sužeistuosius, užmoka
mokesčių mokėtojai (taxpayers), 21% - draudimo bendrovės, ir tik
1% užmoka nukentėję ir jų šeimos. Profesorius Harry Hurt,
University of Southern California, išspausdino šią statistiką: tik
vienas iš aštuonių šalmuotų motociklistų mirė. Nelaimių metu
sąlygos buvo: 80% kelių buvo lygūs ir 96% kelių buvo sausi.
Daugumas motocyclistų nežinojo, kaip išvengti katastrofos, 31% net nebandė išvengti , 54.3% - bandė neteisingai išvengti, ir
76.2% žinojo ką turėjo daryti, bet neteisingai atliko veiksmą.
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Po šios statistikos kyla klausimas: ar motociklistai turi teisę
nenešioti šalmus? Ar jie gali patys daryti šį sprendimą ar
visuomenę turi teisę nuspręsti kas yra gera ir saugu visiems? Aš
asmeniškai tikiu, kad sprendimas šalmą nešioti turi būti mūsų visų,
ypač dėl to, kad mokesčių mokėtojai turi užmokėti didesnę dalį
išlaidų gydant pacientus, kurie atsiduria ligoninėse arba susižeidžia
visam gyvenimui.
Aš manau, kad savisaugos proponentai turėtų dėti daugiau
pastangų, kad privestų prie būtino šalmų nešiojimo ir kad būtų
privalomos saugaus važiavimo pamokos. Tokiu būdu Amerikos
publika sutaupys daug išlaidų ir išgelbės daug žmonių.

Ar iš tikrųjų yra verta nenešioti šalmo tik dėl to, kad jaustum "vėją
savo veide" jeigu rizikuoji savo sveikata ir gyvybe?

A.S.S. savaitgalinė
pastovyklė:
fil V. Kirvelaitis
fil N. Bichnevičiūtė
fil A. Remeikis
t.n. V. Meilytė
senj. V. Žukauskas
senj. A. Panaras
t.n. I. Radzevičiūtė
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Šia tema aš bandau įrodyti savarankiškumo vertę, pvz.: kaip
atsispirti
prieš
įkalbėjimus arba
SAVARANKIŠKUMAS
prievartos naudojimą, ypatingai kas
ps. fil. Julija Valaitytė
liečia žmones kuriems reikėtų priežiūros
namuose, ligoninėse, sergant, ir 1.1.
Savarankiškumas reiškia, kad žmogus save pažįsta, žino ką nori ir
kas jam patinka. Tokiam asmeniui, kuris yra pilnai protaujantis ir
racionalus, reikia leisti pačiam apsispręsti. Turime gerbti jo
pasirinkimą. įkalbėjimas arba prievarta yra kišimasis į žmogaus
laisvę ar jo savarankiškumą, nors tuo būtų siekiama jo gerovės.
Vienodai sąmoningi žmonės, neturi teisės uždrausti vienas kitam
savarankiškumo. Savarankiškumas yra svarbiau už geranoriškus
įkalbėjimus ar prievartaujančius patarimus, nes tai yra įgimta teisė.
Jeigu žmogus žino kas jam yra teisinga, niekas neturi teisės
pasakyti kad tai neteisinga. Geras pavyzdys čia būtų skausmas.
Skausmo intesyvumas ar laipsnis yra skirtingai juntamas. Jeigu
asmuo sako, kad jis jaučia skausmą, kaip gali kitas sakyti, kad jam
neskauda.

Savarankiškumas reikalingas įvairiuose gyvenimo atvejuose.
Kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti gydymo kelią, kaip vartoti
vaistus. Gydytojai gali pasiūlyti gydymosi būdus ir duoti patarimus,
bet jie turi atsižvelgti į ligonio norus. Kūnas priklauso ligoniui,
taip pat ir jo gydymas. Daktaras be paciento pilno pritarimo ir
pasitikėjimo išgydys jo kūną, bet kas atsitiks emociniai? Ligonis
jausis neturįs savo kūno kontrolės. Daktaras A. Adomavičius rašo
DRAUGO laikraštyje apie sveiką dvasią, kuri šiuo atveju butų
labai pažeista.
Akademikai skautai
aplanko Vaikų
Vilties globojamus
vaikus Kalėdų
progą:
fil A. Remeikis
fil J. Variakojienė
fil dr. R. Variakojytė
fil D. Penčylaitė
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Savarankiškumas yra gerbimas ir kito sąmoningo asmens. Kas yra
protingas ar sąmoningas asmuo? Asmuo sąmoningai protauja, kada
jisai žino, ko jis nori ir gali apsispręsti duodamas priežąstį.
Nesąmoningi asmenys yra vaikai, protiniai atsilikę ir narkomanai.
Yra didelis skirtumas tarp šių žmonių ir tų, kurie yra savarankiški.
Nesąmoningi žmonės nesugeba pagrįst savo veiksmų. Savarankiški
žmonės žino savo veiksmų priežastis. Tie veiksmai yra jų pačių
atliekami
ir tiesioginiai neliečia arba neužgauna kitų.
Savarankiškumas yra labai svarbi kiekvieno sąmoningo arba
protaujančio žmogaus teisė ir turėtų būti visų kitų gerbiamas.

Abortas daromas kai nėštumas yra nutraukiamas
prieš gimdymą. Embrionas miršta po aborto, kuris ABORTAS
gali būti savaimingas ar paskatintas. Savaimingi Juozas Vilutis
abortai atsitinka dėl natūralių priežasčių.
Paskatintu abortu, embrionas yra pašalinamas
dirbtinu būdu.
Abortas yra labai daug ir plačiai ginčijama tema. Viena svarbi ginčų
tema yra: ar įstatymai turėtų saugoti negimusio embriono teisę į
gyvenimą?

Pagrindinis argumentas prieš abortą yra tikėjimas, kad abortas yra
nepateisinamas. Esminis klausimas yra: kaip reikia nustatyti
egzistuojančio daikto humaniškumą? Humaniškumo kriterijus yra
lengvas: jeigu esi žmogaus sukurtas, tai esi žmogus.
Pozityviai argumentuojant, naujas gyvūnas priima genetikos kodą
sukūrimo metu. Šita genetikos informacija yra biologinė žmogaus
atmintis. Tas reiškinys padaro gyvūną į būsianti žmogų. O gyvūnas
su žmogaus genetikos kodu yra žmogus.
Reikalinga sąlyga spręsti aborto ginčui yra teorinė - yra neteisinga
žudyti. Netekti gyvybės yra viena didžiausių netekčių. Gyvybės
netektis atima visus patyrimus, veikimus, planus ir malonumus,
kurie priešingu atveju sudaro mūsų ateitį. Dėl to, žudyti yra
neteisinga.
Kitas populiarus argumentas yra klausimas apie pajiegumus.
Negimusis negali būti paiimtas iš motinos ysčiaus ir gyventi be, jos.
Negimusio gyvenimas priklauso nuo motinos gyvenimo. Šitas
priklausymas yra aiškus. Priešingas argumentas tvirtina, kad vaikas
vienų, trejų, ar penkių metų irgi yra reikalingas kitų priežūros.
Neaprūpintas, vyresnis ar jaunesnis vaikas mirtų, taip pat kaip ir
negimęs atskirtas nuo motinos.
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Sekantis argumentas yra apie patyrimo sąlygas. Gyvūnas, kuris turi
patyrimų, yra gyvenęs ir kentėjęs, turi^ atminimus, yra daugiau
žmogus negu tas kuris jų neturi. Sis argumentas netinka
embrionui, kuris jau patiria ir reaguoja. Embrionas jaučia
palietimą po aštuonių savaičių. Taigi, embrionas yra gyvas ir
jautrus aplinkai.
Krikščionių visuomenei Šventasis Raštas įsako mylėti artimą kaip
save. Negimęs, būdamas žmogus, yra artimas. Šis įsakymas gali
būti perkeltas į humaniškumo arba teologinę sąlygą. Nesužeisk savo
bičiulio be priežąsties. Su tokia sąlyga, abortas niekada nėra
teisingas. Abortas grubiai pažeidžia žmogaus tikėjimą, kad visų
žmonių gyvybė yra lygiai verta.

Susumuojant: mano pozicija šiuo klausimu yra labai aiški: aš esu
prieš abortą. Negimęs yra žmogus, taigi jis/ji turi teisę gyventi. Ir
ta teisė turi būti apsaugoma įstatymais.

Amerikoje daug nekaltų žmonių nušaunami kiekvieną dieną.
Niekada nežinai, kada atsitiktinė kulka
prasiskverbs per langą ir pataikys galvon.
ŠAUTUVAI IR MIRTIS
Maži vaikai eina su laime mokyklon, nes
karui. Larana von Braun
nežino, ar grįš namo gyvi. Jie bijo, kad bus
nušauti ir liks gulėti gatvėje.

Šiomis dienomis paaugliai yra geriau apsiginklavę negu policija.
Pigūs ginklai kaip "Saturday Night Special" ar "Tech 9's" lengvai
gaunami gatvėse už mažą sumą. Valstybinių mokyklų
administracija turi pastatyti metalo detektorius prie kiekvieno
mokyklos įėjimo, kad galėtų apsaugoti mokinius.
Apsaugai nuo užpuolikų eiliniai žmonės daugiausiai perka
pistoletus. Tačiau apklausos nurodo, kad yra didesnė galimybė
užtaisytu ginklu nušauti šeimos narį, negu jį panaudoti
apsigynimui. Detroito daviniai rado, kad keturių su puse metų
laikotarpyje daugiau žmonių žuvo nuo nelaimingų atsitikimų su
ginklu, negu nuo plėšikų. Pirkėjai sako, kad jie ginklus įsigyja
apsaugai. Faktai tačiau rodo, kad didelis procentas perkančiųjų juos
retai tam tikslui panaudoja.
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Nušauti žmogų pistoletu yra lengviau, greičiau ir saugiau, negu bet
kokiu kitu ginklu. Kitų ginklų panaudojimas reikalauja daugiau
jėgos. Tuo tarpu pistoletu plėšikas gali iš tolo grąsinti savo auką
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mirtimi ir kontroliuoti net grupę žmonių. Pistoleto valdymas žmogui
suteikia jėgos ir stiprybės jausmą, nes šis ginklas sukelia didelę baimę.
Suimtųjų už žmogžudystę amžiaus vidurkis yra dvidešimts trys metai.
Juvenile Justice and Delinquency Prevention skyrius nurodo keletą
lemiamų faktų, kurie skatina žiaurius ir kriminalinius veiksmus: silpni
šeimos ryšiai, neužtenkamai tvirta disciplina, fizinis piktnaudžiavimas,
silpnas mokyklos lankymas, apsileidimas, blogų draugų grupės ir
gyvenimo aplinka. Šie faktai yra pagrįsti vienu faktu; tai per mažas
dėmesio kreipimas į jaunimą ir jo brendimą.
Mano nuomone, kad atimti ginklus iš vaikų rankų reikėtų naudoti
šiuos būdus:

1. Atidaryti vietovę, kur vaikai ar suaugusieji galėtų ateiti ir be
klausimų atiduoti ginklą ir būtų už tai atlyginami. Geras pavyzdys
buvo "Foot Locker" krautuvė, kuri išdavė 80 dolerių dovanos
pažymėjimą už kiekvieną grąžintą šautuvą.
2. Pakelti leidimo mokestį ir šovinių kainą. Be leidimo ginklui
turėtineparduoti šovinių.
3. Prieš perkant ginklą žmogus turėtų išeiti apmokymo kursą.
4. Nustoti šelpti kitus kraštus. Tuos pinigus padalinti vietos vargšams
žmoniems.

Čikagos ASD Skyrius 1994.IX.8.

Mirties bausmė yra didelė problema Amerikoje. Trisdešimt septynios
valstijos leidžia žudyti nusikaltėlius. Mūsų
valstijoje, Ilinojuje, yra dujų kamera, kurioje MIRTIES BAUSMĖ
nusikaltėliai nužudomi dujom. Kitose valstijose Vilius Žukauskas
naudojamos kitos priemonės: elektrinė kėdė,
pakorimas, sušaudymas Jutoje.

1988 metais buvo du tūkstančiai šimtas dvidešimt keturi mirties
bausme nuteisti nusikaltėliai kalėjimuose, ir tik vienuolika buvo
nužudytų. Amerika turi labai daug būdų nužudyti nusikaltėlius, bei jų
nenorima naudoti. Amerikos piliečiai moka gan didelius mokesčius
tom priemonėm ir išlaikimui visų kalinių, kurie sėdi kalėjimuose.
Žmogžudžių gyvenimas kalėjimuose yra geresnis negu turėtų būti.
Televizija, baltai paklotos lovos, mankšta, sportas, ligonių gydymas
bei geras maistas yra kasdieninė realybė. Pagal žmogaus nusikaltimą
turėtų būti kalėjimo sąlygos. Pavyzdžiui: žmonėms reikia maisto, bei
mediciniškos pagalbos, bet televizijos tai būtinai nereikia, mankštos ar
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sporto tai turėtų gauti tik kaliniai, kurie nėra baisūs nusikaltėliai.
Žmogžudžiai tik turėtų gauti maisto, lovą, ir medicinos pagalba. Mes
neturėtumėm tuos žmogžudžius žudyti, bei turėtumėme siusti atlikti
įvairius darbus, o tie darbai turėtų būti sunkesni, kaip anglies
kasimas, kanalizacijos tvarkymai ir įvairūs kiti darbai, kuriais jie
atsiteiktų kraštui ir Amerikos gyventojams už jų išlaikymą.

AštuoniaS'dešimt procentų Amerikos piliečių pritaria mirties
bausmei. Daug žmonių nesupranta, kad žudymas yra blogybė.
Daugiausia tai yra kerštas-atsilyginimas, mirtis už mirtį!
Atsilyginimas mirtimi yra žudymas. Kaip mes galim įtikinti žmones,
kad žudymas yra blogai jeigu mes žudom nusikaltėlius?
Nuo 1960 metų įki šios dienos žmonės pradeda pritarti mirties
bausmei. Jie jaučia pasitenkinimą, kad galėjo teisme nubalsuoti
mirties bausmę nusikaltėliui. Kartais nusikaltėlai nuteisiami nors ir
nebuvo jie kalti. Juodžiai, kurie užmuša baltus daugiausiai būna
nuteisti, nors būna ir priešingų atvejų. Systema, kurią mes dabar
turime yra pilna skylių ir nėra neklaidinga. Reikia pakeisti sistemą
kol dar mes galime tai padaryti, nes čia yra mūsų ateitis. Banditai,
kurie turi mirti vistiek nemiršta. Jie yra globojami papirktų teisėjų,
policininkų ir 1.1. Čia yra Amerikos įronija, kad nubausti mirtim, per
teisimų sistemą gali likti vistiek gyvi daugelį metų, jeigu ne visam
gyvenimui. Jie sėdės gražiam, naujam kalėjime, nemokės mokesčių,
nieko nedirbs ir dar prie to jie gaus narkotikų iš kai kurių pareigūnų.
Štai, Amerikos kalėjimo gyvenimas.

Senais laikais buvo kitokios, baisios, bausmės. Žmonės buvo kariami,
deginami, ir užmušami viduryje miesto, nukertamos rankos, ir 1.1.
Tos bausmės buvo žiaurios. Amerikos konstitucija nusako, kad
niekam negali būti pritaikyta ypatingai žiauri bauda. Mums reikia
surasti priemones nubausti žmogžudžius/banditus taip, kad jie būtu
užrakinti visam gyvenimui, be visokių lengvatų. Iki to laiko, mes
visi esame žmogžudžiai.
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