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Mieli MUSŲ VYČIO prenumeratoriai,

Paskutinieji du MUSŲ VYČIO numeriai susilaukė įvairių 
komentarų. Apgailestauju tik, kad išskyrus du drąsius 
skaitytojus, kiti išreiškė savo nuomones aplinkiniais keliais.

Lauksime raštiško šių nuomonių išreiškimo ir 
prižadame jas paskelbti sekančiame MUSŲ VYČIO 
numeryje.

Kaip ir kiekvienas kitas žurnalas, taip ir šis, laukia 
nuomonių išreiškimo, pageidavimų, ir ypatingai rašinių. 
Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime susitinkame su įdomiais 
nuotykiais, įspūdžiais, darbais, atsiminimais. Argį šių įvykių 
aprašymas nebūtų įdomus ar naudingas kitiems? Sis leidinys 
yra mūsų - skautų akademikų. Pasinaudokime juo ir 
palaikykime savitarpyje ryšį šiuo būdu. Taigi, prašomas parašyti 
- neatsisakyk, o neprašomas - būk savanoriu ir parašyk.

Turime dar vieną svarbų prašymą. Jeigu jūs keičiate savo 
adresą, praneškite M V administracijai. Mūsų pašto išlaidos 
kyla ir kiekvienas sugržintas numeris šiomis dienomis kainuoja 
$1.01. Pataisymas adreso ir persiuntimas atsieina antra tiek. Su 
kiekvienu išsiuntinėjimu gauname 10-20 numerių atgal. Kaip 
matote, kainuoja ir paštas ir, šį kart‘, vokai, nes jau reikia siųsti 
kaip pirmos klasės pašt‘, ir dar reikia pridėti laiko. Tad 
prašome jūsų pagalbos, kad galėtumėm išvengti tokių 
atsitikimų.

1994 metais spalių mėnesio 16 dieną sukako 70 metų nuo 
mišrios studentų skautų draugovės įsteigimo Lietuvos 
Universitete. Man teko būtį arti to studentų draugovės 

steigimo proceso. Štai mano atsiminimai.

ATSIMINIMŲ PLUOŠTELIS 
fil. J. Kazakevičius

Studentų skautų draugovės steigėjais, plačia to žodžio 
prasme, galima laikyti visus pirmųjų metų draugovės 
narius. Vienok, siaura prasme, buvo veiklus studentų 
skautų branduolys. Tam branduoliui priklausė 

Vytautas Civinskas, Kęstutis Grigaitis ir Juozas Kazakevičius. 
Visi trys mes buvome Aušros gimnazijos 1924 metų 
abiturientų klasės nariai, visi trys sėdėjome artimuose suoluose 
tose pačiose klasėse, visi trys buvome artimi to laiko draugai ir 
visi trys buvome suinteresuoti studentų skautų draugovės 
įsteigimu Lietuvos Universitete. Kadangi mes buvome pirmo 
kurso studentai, jautėmės nejaukiai universiteto organizacijos 
veikloje. Prikalbėjome Kazį Kazakaitį, trečio kurso studentą 
teisių fakultete, būti mūsų skautų draugovės pirmuoju 
pirmininku. Jis neturėjo daug laiko studentų skautų draugovės 
veikiai išvystyti, kadangi buvo ir Neo-Lituanijos korporacijos 
narys. Antruoju pirmininku buvo Vytautas Civinskas,
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trečiuoju - Kęstutis Grigaitis ir ketvirtuoju - Juozas 
Kazakevičius.

Norint studentų skautų draugovę įregistruoti universitete, 
reikėjo universiteto vadovybei paduoti prašymą, pridedant 
draugovės reguliaminą ir narių sąrašą. Vytautas Civinskas ir 
Juozas Kazakevičius kreipėsi į Kęstutį Grigaitį, teisių fakulteto 
studentą, prašydami parašyti Studentų Skautų Draugovės 
reguliaminą. Grigaitis griežtai atsisakė reguliaminą rašyti. Tada 
tas Studentų Skautų reguliaminas buvo parašytas Juozo 
Kazakevičiaus, pirmo kurso medicinos fakulteto studento ir 
buvo įteiktas Lietuvos Universiteto vadovybei. Reguliaminas 
buvo priimtas, patvirtintas ir Studentų Skautų Draugovė buvo 
įregistruota universiteto organizacijų tarpe. Tai buvo 1924 
metų spalių mėnesio 16 diena.

Iš eilės man teko būti ketvirtuoju Studentų Skautų Draugovės 
pirmininku. Draugovei vadovavau vienus metus. Mano veikla 
studentų skautų draugovėje pasižymėjo dviem kryptimis: 
finansų sutvarkymu ir veiklos pagyvinimu. Nario mokestis 
buvo du litai. Rinkliava buvo bloga ir einamos draugovės 
išlaidos buvo dengiamos skolintais pinigais. Po trijų draugovės 
gyvavimo metų, skola pasiekė 500 litus. Nutariau tą padėtį 
pataisyti perimdamas nario mokesčio rinkimą į savo rankas. 
Tokiu būdu draugovės įplaukos padidėjo ir visa Studentų 
Skautų Draugovės skola buvo išmokėta mano pirmininkavimo 
metų pabaigoje.

Antroji problema buvo skilčių veiklos pagyvinimas. Narių 
norinčių būti skiltininkais netrūko, bet jie turėjo sunkumų 
surasti skautus norinčius jų vadovaujamose skiltyse dalyvauti. 
Daugiau gyvumo rodė skiltis vadovaujama Viktoro Cėčetos. Jis 
skelbėsi gegužės menesį organizuojąs šeštadienį nakties iškylą 
garlaiviu į Kačerginės mišką. Išvykimas buvo pramatytas 5 vai. 
vakaro iš garlaivių prieplaukos Kaune. Aš nutariau nueiti juos 
išlydėti. Nuėjęs pamačiau, kad tik du skautai su palapine buvo 
pasiryžę vykti į nakties iškylą. Tai buvo Viktoras Cėčeta ir 
Ignas Tamašauskas. Nuo garlaivio ženklais jie stengėsi mane 
prikalbėti kartu su jais vykti.

Man dingtelėjo mintis suorganizuoti tą patį vakarą antrą 
nakties iškylą į Kačerginės mišką juos surasti. Žinojau, kad 
studentai eina pasivaikščioti vakarais Laisvės Alėjoje. 
Pasileidau Vilniaus gatve į Laisvės Alėją iki Įgulos bažnyčios. 
Neapsirikau, sutikau keletą porų mūsų draugovės skautų. 
Sustabdžiau juos ir trumpai paaiškinau, kad du mūsų draugovės 
skautininkai yra išvykę nakties iškylai į Kačerginės mišką, o aš 
organizuoju nakties iškylą juos surasti. Jeigu norite prisidėti, tai 
būkite šį vakarą ant Aleksoto tilto 9 valand‘ vakare. Sutartą 
valandą manęs laukė šeši mūsų draugovės skautai pasiruošę 
keliauti valtimi į Kačerginę. Išsinuomavom didelę medinę valtį 
ir dainuodami išplaukėm Nemunu žemyn. Pasiekėm 
Kačerginės mišką, bet niekur nematėme stovyklaujančių 
skautininkų. Persikėlėm į dešinįjį krantą - jokių iškylautojų.

5



Vėl grižome į kairįjį Nemuno krantą ir, išsisklaidę vorele, 
stengėmės košti Kačerginės mišką. Kai pasiekėme Nemuno 
kalno viršūnę, radome miško aikštelę ir mūsų skautininkų 
palapinę. Saulė jau buvo patekėjusi ir vienas iš stovyklautojų 
išlindęs iš palapinės dairėsi aplinkui. Jie didžiai nustebo mūsų 
atvykimu ir stebėjosi organizaciniais sugebėjimais surinkti 
septynis dalyvius nakties iškylai per tokį trumpą laiką. 
Grįžome pavieniai garlaiviu ir parsivežėme valtį į Aleksotą.

Antroji studentų skautų grupė, mano paties vadovaujama, 
buvo gaisrininkų skiltis. Turėjau apie 10 studentų skautų. 
Nuėjau pas Savanorių gaisrininkų komandą sužinoti ar jie 
galėtų mums padėti. Savanoriai gaisrininkai buvo daugiausiai 
žydai, bet mus sutiko draugiškai ir pasižadėjo pamokyti 
ugniagesybos veiklos. Rinkomės kartą savaitėje dviejų valandų 
užsiėmimams. Po kelių pamokų patarė įstoti į Savanorių 
gaisrininkų komandą įgyti praktikos gaisrų gesinime. Taip 
tapome gaisrininkų komandos nariais. Studentų skautų 
dalyvavimas komandoje nebuvo sėkmingas ir lankymasis gaisrų 
gesinime buvo blogas. Dauguma skautų, laikui bėgant, 
nubyrėjo. Baigęs medicinos studijas universitete, ir aš išstojau 
iš gaisrininkų komandos.

Kartu su pasižymėjusia skaučių veikėja ir filistere, gydytoja 
Dominyka Kesiūnaite, tą pačią dieną išlaikiau paskutinį 
diplominį egzaminų kvotimą iš ginekologijos ir akušerijos. 
1931 metais birželio mėnesio 6 dieną mums buvo išduoti 
medicinos gydytojų diplomai.

S. Birutė Vindašienė 
naujai įsijungusi į 
skautų akademikų 

eiles.
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Daugumas džiaugiasi, kad Dogiukas išmoko 
neperblogiausiai rašyti. Gaila tik, kad išsimokslinęs 
ir senstelėjęs pasidarė nemandagus ir dažnai 
stengiasi pašiepti ir įžeisti nusipelnusius lietuviškos 
visuomenės veikėjus.

PASAKĖLĖ BULDOGO 
DOGIUKO ĮPĖDINIAMS

Savo š.m. vasario mėnesio savotiškai įdomiame rašinyje 
Dogiukas pamiršo prisipažinti, kad ir jis kadaise buvo vilkiuku 
ar skautuku. Gaunasi įspūdis, kad visame pasaulyje sėkmingai 
veikianti auklėjimo sistema išmintingam Dogiukui, jo 
charakterio formavimosi laiku, nuėjo šuniui ant uodegos. 
Mandagumas, tolerantiškumas, pagarba vyresniems ir artimo 
meilė yra pavyzdingai pristatomi ne tik šeimoje, tikėjimo 
mastymuose, draugų trape, mokyklose, gimnazijose, 
universitetuose, tiek lietuviškose, tiek amerikietiškose. Šiuos 
dėsnius gal pats Buldogas, gerai apgalvojęs, kurią nors 
dienąaskelbs esant reikalingais (nebent gyveni pats vienas 
kaip ‘krabas eremitas’)- O gal pakeis savo rašymo stilių ir vengs 
šaipytis. Lauksime.

Nors taip ir parašyta, bet nenoriu tikėti, kad “Drausmės 
sargybosą Buldogas ir Buldogo Dogiukas tikrai pavydi ir yra 
nusiminę, kad ‘pasaulio šungaudžių organizacija’ jų nepagerbė 
ir nenumetė jiems bent vieno šunims tinkamo sausainėlio.

Tikiuosi, kad lietuviškai visuomenei padaryta skriauda bus 
kaip nors atitaisyta. Kiekvienas turime naudingų ypatybių, 
kurios dvigubai atsveria nepriimtinus išsireiškimus ar 
galvosenąs.

Vilkų vilkas

I

Senj. Paulius Kudirka baigė 
University of California, Los Angeles, 
gaudamas ekonomijos bakalauro laipsnį.

Studijų metu Paulius priklausė Los Angeles Akademinio 
Skautų S‘judžiui, buvo “Spindulio” jaunimo šokių ansamblio 
narys, ir priklausė “Bangos” tinklinio komandai, su kuria 
dalyvavo Lietuvos Sporto Šventėje 1994 metais. Paulius yra 
skautas vytis, daug kartų vadovavęs skautų stovyklose, ir 
priklausė ateitininkams. Sekantį rudenį Paulius žada tęsti 
studijas siekdamas magistro laipsnį iš Ligoninės 
Administravimo mokslo šakos. Visi giminės ir draugai linki 
Pauliui sėkmės.

SVEIKINAME!
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Šiandien Lietuvoje yra jau ne viena skautiška organizacija, o 
keletas, jos visos teisėtos ir registruotos. Ką gi daryti mums 
studentams skautams? Kuriai iš skautiškų organizacijų 
priklausyti? O gal nepriklausyti? 

k

Tiek korporacijos, tiek draugovės reguliaminuose parašyta, kad 
joms gali priklausyti studentai skautai arba skautai 
studijuojantys Lietuvos Aukštosiose mokyklose ir nieko 
neparašyta apie priklausomybę vienai ar kitai skautiškai 
organizacijai. Galbūt tai buvo vienas iš pagrindinių motyvų 
nubalsuojant už Korp! Vytis ir ASD nepriklausomybę. Jos 
išlieka studentiškomis korporacijomis ir kaip vienetai neįeina 
nė į vienos Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų sudėtį.

Taip nusprendėme galvodami, kad tokiu būdu mes paliekame 
atviras duris visiems studentams skautams.

Korp! Vytis ir ASD siekia visų Lietuvos Respublikos 
teritorijoje veikiančių skautiškų organizacijų bendravimo ir 
geranoriško bendradarbiavimo. Akademikai yra esami ir 
būsimi skautų vadovai. Gal akademinė veikla galėtų padėti 
jiems užmiršti priešiškumą ir išmokti dirbti kartu. Turime 
pamiršti tai kas mus skiria ir prisiminti tai, kas mus jungia.

Mūsų šūkis - Vis Gerin! Tai reiškia, kad mes siekiame 
asmeninio augimo ir tobulėjimo. Visada reikia pradėti nuo 
savęs. Pirmiausia reikia keisti save, o po to aplinkinį pasaulį. O 
gal mums pasikeitus aplinkinis pasaulis pasikeis savaime?

Akademinis skautavimas turėtų būti tolerancijos mokykla. Ką 
reiškia tolerancija? Ką reiškia būti tolerantišku? Tai reiškia, 
kad esame laisvi rinktis savo kelią, savo įsitikinimus, požiūrius, 
bet taip pat paliekame lygiai tokią pačią laisvę kitiems turėti 
savo kelią, savo įsitikinimus, savo požiūrius. Kai kuriais 
klausimais mes galim nesutikti, galim ginčytis, bet tai neturėtų 
mums trukdyti draugauti, bendradarbiauti.

Taigi akademikai eis nepriklausomybės, o kartu ir vienybės 
keliu. Priims visus atėjusius, nes gal mūsų (Lietuvos skautiškų 
organizacijų) keliai ir skiriasi, bet idealai tie patys - Dievui, 
Tėvynei, Artimui - visi sutinka, kad skautybės pagrindų 
pagrindas yra gerasis darbelis.

Ad Meliorem!
t.n. Jolita Buzaitytė
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MUSŲ BROLIS FILISTERIS 
VEDA VERTĖJŲ BŪR| PER 

KARO PRATYBAS

Louisianos valstijos miškuose, rugpiūčio 6 - 28 dienomis, Fort 
Polk karinėje bazėje vyko taikos pratybos “Bendradarbiavimo 
grynuolis” (BG'95). Dalyvavo būriai iš 3-jų NATO ir 14-kos 
Vardan Taikos Draugijos valstybių (Partnership for Peace), jų 
tarpe: Lietuva, Latvija bei Estija. Lietuvos kariuomenę 
atstovaujantį būrį sudarė Karo akademijos kariūnai. Jų vadas 
Itn. Raimondas Ivanauskas buvo jau patyręs karys dalyvavęs 
taikos palaikyme Kroatijoje. Kartu su tuo būriu atvyko 

stebėtojų grupė pasimokyti NATO metodikos, 
Krašto apsaugos ministerijos visuomenės ryšių 
skyriaus nariai ir dvi žurnalistės.

Pratybose dalyvavo virš 700 svetimų valstybių 
kareiviai. Jie mokėsi taikos palaikymo pagrindinių 
įgūdžių, kaip pav.: karinio judėjimo metodikos, 
pasipriešinimo ir apsisaugojimo nuo teroristų, bei 

pasislėpusių šaulių, žvalgybos, kratos vietų paruošimo, 
pagrindinių reikmenų apsaugojimo, sukilėlių malšinimo, 
vilkstinių paruošimo bei judėjimo, ir t.t.

Kad pratybos būtų sėkmingos, Amerikos kariuomenė paskyrė 
virš 70 vertėjų, kad padėjus būriams, stebėtojų grupėms, 
žurnalistams ir svečiams. Apie 30 vertėjų, jų tarpe 
puskarininkis Ivaška, buvo Amerikos ypatingų pajėgų (special 
forces) kareiviai, kurie dirbo artimai su būriais per pratybas. 
Kiti vertėjai, dauguma baigę Amerikos gynybos kalbų institutą 
(Defense Language Institute), buvo paskirti lydėti garbingus 
svečius, versti kalbas, pareigūnams bei žurnalistams. Mūsų 
filisteris, kapitonas Audrius Kirvelaitis, buvo paskirtas globoti 
šią grupę.

Kariuomenėje Audrius atlieka tarptautinės teisės teisininko 
pareigas Trečiosios Armijos štabe, Atlanta mieste. Jis yra 
dalyvavęs įvairiose pratybose ir žygiuose Amerikoje, Egypte ir 
Kuwaite. BG-95 pratybose Audrius ne vien vedė vertėjų grupę, 
bet lydėjo ir šiuos Lietuvos garbingus svečius: Lietuvos 
ambasadorių Amerikai Dr. Alfonsą Eidintą, kariuomenės vadą 
generolą Joną Andriškevičių, krašto apsaugos ministerijos 
(KAM) sekretorių Valdemarą Sarapiną, Geležinio Vilko 
brigados vadą pulkininką leitenantą Vytautą Žuką, KAM 
gynybos, politikos ir programų departamento direktorių 
Renatą Norkų, ir Lietuvos atstovą prie NATO Vygaudą 
Ušacką.

sKiti lietuvių kalbos vertėjai dalyvavę šiose pratybose buvo 
viršila Vytas Bartašius iš New Jersey valstijos ir jaunesnysis 
puskarininkis Stepas Tautkus irgi iš New Jersey.
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Jau penktą rudenį iš eilės Lietuvos studentų skautų Korporacija 
Vytis ir Akademikių Skaučių Draugovė šventė savo Metinę 
šventę. Rudeninis Vilnius vėl kvietė visus korporantus ir 
draugovės nares susirinkti draugėn.

Renginiai skirti Metinei šventei prasidėjo ryte senjorų ir 
tikrųjų narių sueiga, kur vyko karštos diskusijos bei ginčai, o 
taip pat ateities planų aptarimas. Baigę sueigą patraukėme į 

Technikos biblioteką, kur mūsų laukė auksiniais 
rudens lapais išpuošta salė ir nekantrumu degantys 
junjorai ir kandidatės.METINĖ ŠVENTĖ VILNIUJE 

t.n. Jolita Buzaitytė 
1995m. spalio 14d.

Pamažu rinkosi svečiai: fil. Andrius Milaknis, LSS 
ASS pirmininkas Algirdas Končius, LSS 
Pirmininkas j.s.fil. Algimantas Žilinskas, s.t.n. 
Stefa Gedgaudienė, garbės skautas Vytautas 

Maknys, Skautų Aido redaktorius Romas Tupčiauskas, jūrų 
skautų seniūnas Stasys Budraitis, fil. Rūta ir Edmundas 
Kulikauskai iš Los Andželes, Vilniaus jūrų skautai iš Vytauto 
Didžiojo laivo Markas Savickis ir Dainius Ceputis, LSS garbės 
teismo pirmininkė fil. Koletą Jurskienė, skautas vytis Vygandas 
Kiulkys ir Alvyde Kiulkienė. Išsirikiavus vėliavos įnešimui 
paaiškėjo, kad susirinko 35 jaunieji akademikai iš Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos.

Toliau sekė sveikinimo kalbos ir palinkėjimai, svečių 
pasisakymai, tylos minute pagerbėm mirusius akademikus ir 
kitus skautus, buvo perskaitytas pranešimas. Salės skliautais 
skambėjo Gaudeamus... Iškilmingoms kalboms pasibaigus ir 
išnešus vėliavą junjorai bei kandidatės svečius, tikrąsias nares, 
senjorus pakvietė valsui. Skambėjo muzika, sukosi poros. 
Vilniaus skyriaus kandidatės ir junjorai vaišino arbata, 
sausainiais. Vieni toliau šoko, kitiems norėjosi pasišnekučiuoti 
su svečiais ir su seniai nematytais draugais.

Šventė tęsėsi Dailės Akademijos pirties patalpose prie vaišėmis 
nukrauto stalo. Tą vakarą buvo paskelbtas ne vienas 
konkursas, vyko skyrių pasirodymai ir net madų šou. Bandėme 
improvizuoti kaip buvo prisipažįstamą meilėje antikoje, 
viduramžiais, boroko ir romantizmo epochose. Junjorai ir 
kandidatės parodijavo senjorus ir tikrąsias nares - visada smagu 
pasižiūrėti į save kito akimis.

Muzika ir šurmulys netilo iki ryto. Išlydėję Kauniečius niekaip 
nesiryžome skirstytis. Aušo nuostabus rudens rytas.
Ištvermingiausieji klaidžiojom po ūkanotą Sereikiškių parką, 
kopėm į Trijų Kryžių kalną tikėdamiesi pamatyti rytinį Vilnių, 
deja matėme tik rūko kamuolius, o Vilniaus vaizdus piešė mūsų 
fantazija.

Pabaigai man dar norisi pacituoti filisterį Jaunių Jakaitį ir 
kartu su juo pasidžiaugti: “Zinai, Jolita, kaip smagu suprasti, 
kad šventė vyktų, net jei manęs čia ir nebūtų. Neveltui 
dirbome ir tai ką pradėjome jau tęsia kiti”.
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Jau veikia devintojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruošos 
komitetas

Šių metų pavasarį į pirmąjį savo darbo posėdį susirinko 
devintojo pasaulio lietuvių kongreso ruošos komitetas. 
Komitetas per metus įsipareigojo ruoštis šiam pasauliniam 
jaunimo sąskrydžiui, kuris 1997 m. vasarą įvyks Jungtinių 
Amerikos Valstijų rytinėje pakrantėje.

Nuo 1964m. Jaunimo kongresuose yra dalyvavę daugiau kaip 
11,000 jaunų lietuvių. Pirmuose kongresuose susirinkdavo 
atstovai iš visų didžiųjų lietuvių emigracijos telkinių - JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos ir Australijos. Žlugus komunizmui į 
kongresus jau atvyksta jaunimas iš Lietuvos bei visos Rytų 
Europos ir Rusijos.

Studijų dienų metu.
Gamina vakariene iš 
kairės: Vaida, Nomeda, 
Donatas.
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IX PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

IX PLJ Kongreso ruošos komitetui 
vadovauti sutiko Niujorkietis Tomas 
Matusaitis. Kiti šio organizacinio 
komiteto nariai yra: Laisvyda Janulaitytė 
(Bostonas), Claudia Luecke (New 
Jersey), Paulius Murauskas (New Jersey),

Kazys Adomkaitis (Bostonas), Vydas 
Marijošius (Niujorkas), Jonas Jankauskas 

(Niujorkas), ir Kristina Matusaitytė (New 
Jersey). Kongreso atidarymas įvyks liepos 18d.,

Vašingtone. Programoje numatyta: Studijų dienos 
(Vašingtone ir Niujorke), ekskursija laivu Niujorko uoste, 
banketai Vašingtone ir Bostone, stovykla pajūryje (netoli 
Bostono). Kongresas tęsis iki rugpjūčio 3d., Bostone.

Informacija apie IX PLJ Kongresą skelbiama visomis 
priemonėmis. Daugiau informacijos galima gauti

1) per INTERNET
adresas: http://www.pljk.org

2) susisiekti elektroniniu paštu
adresas: jankauskasęaol.com.

3) pasinaudoti paštu
PLJK PO Box 283,
Manhasset, New York, 11030
USA.

Niujorkas, 1996.08.13
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Prieš trisdešimts metų, vyko reikšmingas judėjimas, kuris 
bandė iškovoti moterims daugiau laisvės visuomenėje. Nors
nevisiškai sėkmingas, judėjimas lengvino 
moterų kovą siekiant lygybės. Iki šio laiko ši 
kova vis tęsiasi ir yra pastebima, ypač 
televizijos ekranuose.

Žiūrovas stebi televiziją daugiau šimto 
valandų per savaitę ir pervargęs neatrenka 

MOTERŲ ROLĖ TELEVIZIJOS 
PROGRAMOSE 
Julytė Plačaitė

pelus nuo grudų. Taigi, televizijos stotis, turėdama didelę įtaką 
visuomenei, turėtų būti atsakinga už perduodamas
stereotipiškas idėjas. Nors televizijos programos paskutiniu 
metu perėjo į reališkesnes temas, tačiau televizija praranda 
savo autentiškumą rodydama stereotipus beveik 
kiekvienoje programoje. Moterų rolės tipiškai 
yra arba dominuojančios ir agresyvios “virš- 
moterys”, arba pataikaujančios namų 
šeimininkės. Programos, kaip “Murphy Brown”, 
“Grace Under Fire” ir “Roseanne” yra apie 
moteris, kurios suspėja tvarkyti savo namus, 
šeimyną ir karjerą vyrų dominuojamoje 
visuomenėje. Iš kitos pusės, televizijos 
programos, kaip “Coach”, “Frasier” ir “Seinfeld” 
rodo moteris, kurios yra neapsukrios, 
nesusigaudančios esamoje situacijoje ir visada 
vyrams pridaro bėdų ir kančių.

Murphy Brown (kurios rolę vaidina aktorė 
Candace Bergen) yra prityrusi reporterė, kuri 
kalbasi su žymiomis asmenybėmis politikos ir 
istorijos srityse, ir tokiu būdu yra įgyjusi 
išsilaisvinusios žurnalistės vardą. Ji yra net 
daugiau gerbiama negu jos vyresni daugiau 
patyrę bendradarbiai. Pagrįsta jos pasisekimais 
fiktyvinė “FYI” programa pasidarė populiariausia 
žinių programa Washington’e. Murphy įtaka 
pasiekia už žinių stoties ribų net jos namus, kur jinai augina 
savo vienintelį vaiką, be tėvo. Murphy Brown yra vaizduojama
kaip pavyzdinga moteris, kuri būdama populiari reporterė 
rungtyniauja su vyrais j ieškodama žinių, ir tuo pačiu metu 
augina vaiką be vyro pagalbos.

“Grace Under Fire” programoje, kur pagrindinę role vaidina 
Brett Butler, vaizduojama dirbančios klasės moteris, kuri 
nugalėjusi ją žalojančius santykius atsiskyrė nuo vyro. Dabar ji 
viena augina savo tris vaikus ir dirba fabrike, kad galėtų juos ir 
save išlaikyti. Ji yra daug pasiekusi savo gyvenime ir toli 
pažengusi ir tuo įrodė, kad galima daug pergyventi ir išlikti 
gyvai.

“Roseanne” programoje vaizduojama agresyvi moteris, kuri 
agresyvia asmenybe kontroliuoja savo vaikus. Visi šeimos 
nariai bijo ją supykdyti, ypatingai jos vyras, kuris pataria 
vaikams mamos klausyti. Vyras prisiima “karaliaus” rolę tik 15
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tada, kada Roseanne išeina iš namų, bet vos jai sugrįžus, tampa 
lyg vaikas, dreba žmon‘ pamatęs.

Programoje “Coach” Heyden Fox domisi vien tik futbolu. Jo 
žmona Dianne skatina jį surasti kitų interesų. Nors Dianne 
dalyvauja futbolo rungtynėse kaip žiūrovė, jinai nesidomi 
sportu, bet tik dalyvavimu paremia vyro darbą.

“Frasier” programoje, Kelsey Grammar vaizduoja psichologą, 
kuris praveda radijo programą Seattle. Vienintelė moteris šioje 
programoje yra Daphne. Jinai vaizduoja namų valytoją 
atvykusią iš Anglijos ir dabar pasamdytą prižiūrėti seną Frasier 
tėvą. Frasier ant jos rėkia ir pyksta ir krečia pokštus.

Elaine, moteris “Seinfeld” programoje, yra buvus Jerry Seinfeld 
draugė nuo mažų dienų. Jinai sukelia daug neaiškumų ir prob' 
lemų savo nenusistovėjusia asmenybe.

Dauguma šių stereotipų galime rasti realiame gyvenime, bet 
yra nesąmonė tikėti, kad viena moteris galėtų atlikti raganos 
arba angelo darbą kiekvieną dieną. Tikri žmonės nesielgia kaip 
dievaičiai kontroliuodami visą aplinką. Televizija nėra 
realistiška ir gal niekad nebus, nes žmonės mėgsta pasijuokti iš 
stereotipų, o televizijos stotys džiaugiasi pritraukę daugybę 
žiūrovų.

"RAP" MUZIKOS ĮTAKA 
Nida Tijūnelytė

Paukščiai čiulba. Vėjas ūžia. Bangos lūžta. Dievas mums davė 
ausis, o joms daug malonių garsų. Suderinti garsai yra muziką.

Senovėje muzika buvo išgaunama lazdomis, 
akmenimis ir įvairiais kitais natūraliais 
instrumentais. Dainų žodžiai išreiškia jausmus. Daina 
gali klausytojo ūpą pralinksminti arba sujaudinti; tas 
priklauso nuo ritmo ir žodžių. Tad mazika gali turėt 
stipria įtaką žmogui ir ypatingai jaunimui.

Kai žmogus užauga klausydamas vienokio styliaus muzikos, 
dažnai ir pamėgsta tą stilių. Sunku būna atprasti ir pamilti 
naują žanrą. Taip ir įvyko penkiasdešimtais metais per roko 
revoluciją. Elvis tapo jaunimo idealu, o tėvų rūpesčiu. Tėvai 
rūpinosi, kad jo skeryčiojimas persiduos vaikams, moralė ir 
kultūra sunyks. Vyresnieji nesuprato, kaip tas trukšmas galėjo 
vadintis muzika.

Vėliau pasirodė roko grupės kaip KISS, kurios su išdažytais 
veidais dainavo rėkiančias dainas. Jų dainų turinys dar nebuvo 
nešvankus, bet jų apranga buvo daug kam baisi ir gąsdinanti. 
Tėvai juos peikė, o vaikai pirko jų kasetes ir dainavo jų dainas.
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Kai atsirado grupės kaip Ozzy Ozborne, visi pasišiaušė. Grupės 
išvaizda buvo velniška, ir turinys dainose buvo bedieviškas. 
Šita muzika vyresniems kėlė rūpestį muzikos etika. Ar muzika 
įtakoja jaunimą? Ar muzika gali pritraukti jaunimą į 
bedievišką gyvenimą? Ar mes tik seni ir nesuprantam, kad 
jaunimas tiktai dėl ritmo klausosi šios muzikos?

Tie patys klausimai dabar vėl iškyla apie “rap” muziką. Tokie 
daininkai kaip Dr. Dre ir Snoop Doggy Dog yra labai 
populiarūs netik tarp neturtingų gatvės žiurkių, bet ir 
pasiturinčio išsimokslinusio jaunimo tarpe. Šitie daininkai 
dažnai atsiduria kalėjimuose del nepaprastai žiaurių 
nusikaltimų. Jų dainos kalba apie nemoralumus ir žudynes. 
Daininkai save gina sakydami, kad jie rašo apie kasdieninį 
gyvenimą; tas kas nesupranta jų muzikos, turbūt negyvena jų 
gyvenimo sąlygose.

Šių dienų muzika išreiškia neapykant4 pasiturintiems ir 
policininkams. Moterys taip pat niekinamos tų dainų 
žodžiuose. Paklausti vaikai sako, kad jie t‘ muzik‘ mėgsta dėl 
ritmo, o ne dėl turinio. Sunku yra tuo tikėti, nes ritmas yra 
labai paprastas. Neapykantos ir pykčio jausmai yra išreiškiami 
šiose dainose. Gal žmonės tokiu būdu išreiškia savo emocijas 
be muštynių, o tik per t‘ muzik4? Gal per šitokį4 muzik4 galima 
atsipalaiduoti? Tai būtų įdealu.

Daug kas galvoja, kad tokios dainos sukelia jausmus. Žmonės 
susijaudina besiklausydami šių dainų. Buvo daryta daug 
eksperimentų. Rasta, kad pasiklausius šios muzikos, žmonės 
dažnai daužo daiktus arba mušasi. Tokios pat išvados 
prieinama stebint vaikus, kurie žiūri žiaurias televizijos 
programas. Tokie reiškiniai gali būti dalinai tik energijos ,o ne 
pykčio, išreiškimas. Kyla klausimas ar šios dainos tikrai 
iššaukia negatyvias emocijas, ar gal tik šių dienų jaunimas yra 
žiauresnis ir agresyvesnis?

Aš tikiu, kad šita muzika sukelia tuos jausmus. Jinai primena 
gyvenimo baisumus ir žiaurumus. Ši muzika dabar paveikia ir 
auklėja šių dienų vaikus. Šiandiena Time Warner nusprendė 
parduoti savo bendrovės skyrių, kuris dirbo su 44rap” grupėmis. 
Daug metų žmonės priešinosi šios muzikos spausdinimui. Iki 
šiol tiktai atskirų dainų spausdinimas yra sustabdytas. “Rap” 
muzika davė daug pelno Time Warner bendrovei. Jaunimas vis 
dar perka plokšteles, bet gal Time Warner nuspėja ateitį. Jeigu 
valdžia stipriai pradės karpyti “rap” muzikos produkciją, tai ši 
sritis gali pasidaryti nuostolinga. Žmonių protestas šį sykį gali 
paveikti rap muzikos likimą.

Lietuvoje dabar grojama “rap” muzika. Dar šiuo tarpu žodžiai 
ne taip erzinantys, tik ritmas tas pats. Deja dainų turinys jau 
keičiasi ir gal neužilgo ir Lietuvoje bus panaši bėda su “rap” 
muzikos bedievybe.
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DAKTARATAS 
Vladas Vijeikis

Pasidarė nebepatogu būti be jokio mokslinio laipsnio. Tad 
nutariau ir aš tapti daktaru. Ne medicinos. Per ilgos studijos ir 

be to labai vengiu kraujo. Dar nuo to laiko, kai 
mokykloje gavau į nosį ir papliupo kraujas. Biaurus 
prisiminimas. Taigi, nutariau siekti istorijos 
daktarato. Manau sau lietuvių katedros profesoriai 
vis tiek neturi darbo. Reikia jiems suteikti jų 
egzistencijos pateisinimą, o taip pat ir sau išpešti 

šiokią tokią naudą. Taigi pasirinkau temą “lietuvių pavardžių 
kilmė“. Štai viena kita eilutė iš mano dizertacijos.

Pačioje pradžioje lietuviai neturėjo pavardžių. Kad atskirti 
vieną nuo kito reikėjo ką nors daryti. Bendruomenė nutarė 
surengti lenktynes. Kas atbėga pirmas, bus Pirmokas, kas 
antras Antrokas, kad trečias Trečiokas. Ši pavardė išliko net 
iki mūsų laikų. Brooklyne sutikau Trečioką. Ilgainiui pritrūko 
numerių. Tad teko griebtis kitokių priemonių. Teko žiūrėti į 
kitokius žmogų ženklinančius reiškinius. Keletas pavyzdžių.

JEČIUS. Jo senolis buvo labai linksmas vyras. O dar 
linksmesnis grįždavo iš turgaus. Tada tokia buvo tradicija, kad 
padorus žmogus turi linksmas grįžti iš turgaus. Taigi tas 
žmogelis grįžęs linksmas griebdavo savo pačią ir sukdavo kieme 
dainuodamas: “ječia, čia, ječia čia, aš čia šoku su pačia”. 
Žmona rėkdavo: “ir vėl tu nevidone, prisipliumpei!” Bet 
senolis šoka nesuvaldomai. Taip ir buvo pramintas Ječium.

K1RVELAITIS. Nuo senų senovės lietuviai garsėjo, kaip labai 
sumanūs ir geri darbininkai. Buvo sakoma: “išeina lietuvis į 
mišką su kirveliu, o grįžta su ratais”. Taigi, toks senolis išėjo į 
mišką, kad grįžtų su ratais. Bet atsitiko taip, kad pametė 
kirvelį. Grįžta namo be kirvelio. Baisi gėda. Net vaikai sukasi 
aplink ir šaukia: “kirvelį pametė!”. Tuo laiku buvo labai 
madoje sanskrito kalba. Toje kalboje “aitis” reiškė: pametė. 
Taigi, Kirvelaitis.

VARI AKOJ IS. Buvo toks narsus karys. Ir mūšyje su kryžiokais 
jam nukirto koją. Bet kaip minėjau, tais laikais lietuviai buvo 
labai sumanūs. Tad šis garbingas karys prisitaisė sau varinę 
koją. Sunku tampyti varinę, bet tuo laiku nebuvo plastikos, 
tad reikėjo naudoti esamas priemones. Nors ir sunku, bet 
neblogai. Tas senolis mūšyje nusimauna varinę koją ir kad 
duos kryžiuočiui per garvą, tai tas tik keberiokšt ir kaput. 
Taigi, Variakojis.

VIJEIKIS. Šitą pavardę nešiojančio senolis irgi buvo karys ir 
labai narsus. Jis netik mušdavosi su kryžiuočiais, bet taip pat 
juos vydavo. Grįžus namo klausdavo: “vijai? , o ką?”. Ilgainiui, 
kad būt patogiau ką virto kis. Taigi, Vijeikis.

Dabar intensyviai studijuoju kitas pavardes. Mat dizertacija 
kuo storesnė tuo įtikimesnė. Yra gandų, kad labai storas 
profesoriai pritingi skaityti ir suteikia daktaratą bematant. 
Vijei?-ką? - Vladas Vijeikis
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Tikrosios narės Nida 
Tijunelytė ir Julytė Plačaitė 
duoda priesaika.

1996m. Kaziuko Mugė 
Čikagoje. Akademikų 
valgykloje iš kairės : 
fil. Vida Damijonaitytė 
t.n. Gailė Sabalauskaitė 
t.n. Ilona Radzevičiūtė
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