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Nr. 1

Mūsų Vytis
DVIMĖNESINIS

SKAUTIŠKOS

SAUSIS-VASARIS
1965

MINTIES

XVII METAI
ŽURNALAS

LIETUVIŠKOJI POLITIKA
Algirdas Budreckis

Prileiskim hipotezinę padėtį: vieną gražią dieną, pasikeitus tarptau
tinei konjunktūrai, JAV-bės departamento aukšti pareigūnai kreipiasi į
lietuvių veiksnius Lietuvos klausimu. Į ką jie kreiptųsi? Pirmoje eilėje
į diplomatus ir Laisvės Komitetą, paskui į Vli'ką, gal net į Altą. Šiandien
toks vaizdelis gal atrodo gryna fantazija, tarsi Algio Budrio novelė.
Bet šių dienų sūkury visa ko gali būti. Kai tas lietuviams lemtingas
momentas išmuš, jaunesniajai kartai teks didesnė dalis atsakomybės. Ta
čiau prieš tai būsimiems politikams reikia susipažinti su esama politine
struktūra, su veiksniais. Kas krinta į rašančiojo akį, yra tas faktas, kad
nėra vieno bendro, autoritetingo veiksnio, kurs galėtų visos lietuviškos
visuomenės ir aplamai tautos vardu prabilti. Kas yra būdinga tiek lietu
viams, tiek visiems tremtiniams, tai politinis susiskaldymas. Kai atsiranda
neviltingumas, asmenybių konfliktai ir teoretizavimas, politinė akcija sklys
ta į kovojamą mikrokosmą. Turime daug mikropolitikų: juk maždaug
trisdešimt grupių šiek tiek “politikuoja”. Visvien pas mus dar yra tokių
žygių, kurie veikia į svetimuosius. Turime keturis veiksnius — Diploma
tinę Tarnybą, Altą, Vliką ir LLK ir bemaž keturis rimtesnius pusiauveiksnius: Vyčius, Rezoliucijoms Remti Komitetą, LSS ir LJOF. Anksčiau

Šių straipsnių apie politinius veiksnius autorius, Algirdas Budreckis, yra Amerikoje
gimęs, jaunosios kartos darbuotojas. Šiuo metu jis dirba Newark Star-Ledger dien
raščio redakcijoje, dėsto universitete ir ruošiasi daktaro laipsniui istorijos srityje. Jis
aktyviai reiškėsi Lietuvos* Vyčių, skautų, Lietuvių Bendruomenės veikloje, vadovavo
Liet. Stud. S-gos užsienio skyriui, priklauso Kor! Neo-Lituania ir yra Anti-Kolonialinės Lygos prezidiumo narys.
LIETUVOS
NACIONALINE
M. MAŽVYDO
RIRITHTFra
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buvo ir daugiau veiksnių, bet pastaruoju metu konsolidavimai juos suma
žino, politiškai tariant, racionalizavo. Veiksnį galima šiaip definuoti: ak
tyvas, kuris planuoja ir vykdo politinę akciją (kaip pvz.: Lietuvos vada
vimą), atstovauja eilei grupių ir turi pritarimą visuomenėje.
Veiksniai koncentruojasi į du centrus: Čikagą ir Niujorką. Geografinė
bazė nustato veiksenos apimtį: Altas bazuojasi Čikagoje, veikia į vidurvakarių politikus bei į JAV vyriausybę. Jam ir nebūtų įmanoma veikti
“globaliniu mastu”, nes neturįs veikėjų užsieny. Tuo tarpu Vlikas, kuris
turi veikėjus Europoje ir Pietų Amerikoje ir bazuojasi pasauliniam mieste
Niujorke, gali įtaigoti visą eilę vyriausybių Lietuvos vardu. Tas pats ir su
quasiveiksniais. Pavyzdžiui, Rezoliucijoms Remti Komiteto linijai duoda
foną Kalifornijos politikavimo metodika ir galvosena. Jauniesiems politi
kams reikia turėti tai minty ir racionaliai pasiskirstyti politinės veiklos
sferomis: vidurvakarių politkai negal sudaryti tokių pat ryšių, kaip Niu
jorko veikėjai. Tat Niujorkas ir bendrai rytai turėtų atkreipti visą dėmesį
į užsienį ir į žmones iš užsienio, vakarams dera įtaigoti amerikiečių ir
Kanados visuomenininkus.
Būtų jėgų ir laiko eikvojimas jaunimui visiškai ignoruoti lietuvių nu
veiktą politiką ir ieškoti kažkokių naujų kelių. Mūsų jėgos ribotos, tat
reikėtų panaudoti lietuvių politikos patirties lobyną iki maksimumo. Štai
būsimiems politikams, nežiūrint kokia kryptimi jie bežygiuotų, skiriamas
pluoštas straipsnių apie svarbesnius veiksnius, jų tikslus, struktūrą, veik
seną ir, svarbiausia, jaunimo galimybes į juos įsijungti. Net ir nepolitikams
šita tema naudinga, kadangi vistiek, ar tai bebūtų politikierius ar kultūri
ninkas, iš lietuviško taško mūsiškių politika daro įtaką į visuomeninį gy
venimą, jo aspiracijas bei stovį. Ciniškiems “striučiams” bent iš smal
sumo reikėtų žinoti skirtumą tarp vlikininko ir altininko. Straipsnių
tikslas yra nušviesti mieliems skaitytojams, jog lietuvių politika nėra
paslaptinga ir neprieinama dirva, kuriai vadovauja išrinktasis elitas. Mūsų
veiksniams vadovauja žmonės, kurie skiriasi nuo kitų tuo, kad jie pašven
čia daugiau laiko politiniam darbui. Norima pristatyti tikrą veiksnių veidą,
jų trūkumus bei pranašumą. Taipgi norima parodyti, į kokias duris politiš
kai pribrendęs jaunimas galėtų belsti.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Pirmasis kovai už Lietuvos laisvę veiksnys buvo senų ateivių įsteigtas.
1940 m. birželio 15 d. bolševikams okupavus Lietuvą, Amerikos lietuviai
organizavosi tautos reikalams ginti. Tą organizavimąsi skatino JAV nepri
pažinimas šios Lietuvos okupacijos. Atsirado dvi bendros grupės: katalikų
ir tautinės srovės Lietuvai Gelbėti Taryba, socialistinė Demokratijos ir
Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga. Netrukus JAV lietuviai sudarė tarpsrovinę delegaciją pas prezidentą Rooseveltą, kuris 1940 m. spalio 15 d.
jai pareiškė, kad Lietuvos nepriklausomybė nesanti panaikinta, bet tik
4
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Artėja vasara, netrukus ir
vėl liepsnos laužai lietu
viškose skautų stovyklose.
L. Kančiausko nuotr.

laikinai nuslopinta, kad JAV dėsiančios visas pastangas atsteigti Lietuvos
ir kitų pavergtų šalių nepriklausomybę ir kad Lietuva vėl būsianti laisva.
Po audiencijos delegacijos nariai sudarė tarpsrovinį komitetą Lie
tuvai Gelbėti. Pradžioje buvo pavadinta Lietuvai Gelbėti Taryba; 1941
metais vardas pakeistas į Amerikos Lietuvių Tarybą, arba Altą. Centras
koncentravosi Čikagoje.
Kol Amerikoje nebuvo Vliko, Altas buvo vienintelis autoritetingas
veiksnys. Altas buvo daug prisidėjęs, kad JAV išleistų DP įstatymą. Jisai
suorganizavo Balfą, kuris šelpė tremtinius Vokietijoje. Alto veiklos dėka
buvo atidarytas Amerikos Balsas kalbėti Lietuvai. Alto dėka Vasario 16
d. proga JAV Kongrese pasakoma keliasdešimt Lietuvos labui kalbų. Alto
5
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delegacijos nuo 1940 m. Baltuose Rūmuose priima kiekvienas JAV pre
zidentas. 1953 m. Alto rūpesčiu JAV sudaryta Kersteno komisija.
Altas įsteigė Amerikos Lietuvių Informacijos Centrą (LAIC) Niu
jorke pasaulio ir ypač JAV visuomenei informuoti apie Lietuvą. Pirmas
LAIC direktorius Kostas Jurgėla leisdavo anglų kalba žurnalą Lithuanian
Bulletin. Jungčiai išstojus iš LAIC vadovavimo Amerikos Balso lietuvių
skyriui, Marijona Kižytė perėmė LAIC. Jos iniciatyva vasario 16 d. proga
eilė senatorių ir kongresininkų pradėjo sakyti kalbas arba padarė prolietuviškus raštiškus pareiškimus. LAIC dar spausdindavo ir platindavo, be
Lithuanian Bulletin, eilę knygučių ir brošiūrėlių lietuviškais klausimais.
LAIC išlaikė raštinę Niujorke; jo metinės išlaidos siekdavo $10.000. Altui
pradėjus koncentruoti darbus į centrinį biurą taupumo išskaičiavimais,
nuo 1964 m. gegužės 1 d. buvo atsisakyta nuo LAIC patalpų. Direktorė
M. Kižytė pasiėmė Alto reikalus atlikti savo bute. Ji paprašyta pasilikti
kaip Alto ryšininkė prie JAV kongreso ir prie Jungtinių Tautų Niujorke.
Iš. tikrųjų, jos veikla sumažėjo dėl nesveikatos, gi Alto centrds Čikagoje
pats užsimojęs tvarkyti informaciją.
Altas nuo pradžios rėmėsi keturiomis pagrindinėmis ideologinėmis
ir dviem fratemalinėmis organizacijomis. Jų oganizacinė santvarka ir veik
la buvo smulkiau išdėstyta Alto statute. Nuo pat įsikūrimo Mykolas Vaidyla, dr. Pijus Grigaitis, Leonardas Šimutis ir adv. Antanas Olis (miręs)
vadovavo Alto Vykdomajam Komitetui. Organizacinė santvarka ilgai ne
sikeitė, net ir po vadinamų “dipukų” atvykimo ir įsijungimo į Čikagis
lietuvių visuomenę. Kilo kritika, jog reikėtų išplėsti reprezentacijos bazę,
vykdyti reformų . . . 1958 m. Alto kongrese buvo iškeltas pageidavimas
įnešti į Alto struktūrą pataisų, paliekant tuos pačius pagrindus.
1958 m. buvo sudaryta Alto centro valdyba iš aštuonių Alto narių,
paliekant Vykdomajam Komitetui ankstyvesnes funkcijas. Išdiskutavus
Alto suvažiavimuose organizacijos plėtimosi klausimus, 1962 m. liepos 29 d.
buvo priimtas pakeistas statutas, pagal kurį į Amerikos Lietuvių Tarybos
sudėtį gali įeiti be pagrindinių ideologinių bei politinių grupių ir kultū
rinės bei labdaros organizacijos. Vykdomasis Komitetas buvo pakeistas,
Alto valdyba — iš 11 asmenų. Pagal naują Alto susitvarkymą buvo gauti
keturių organizacijų prašymai priimti jas, kaipo centralizuotas grupes, į
Alto sudėtį. Visos buvo priimtos. Pagal statutą jos delegavo į Altą po tris
atstovus. Tuo būdu dabar Alto sudėtį sudaro šios organizacijos: Amerikos
Lietuvių Romos Katalikų Federacija, Amerikos Lietuvių Socialdemokratų
Sąjunga, Tautinė Sandara, Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga; jos turi
po septynis atstovus. Lietuvių Susivienijimas Amerikoje, Lietuvių Rymos
Katalikų Susivienijimas Amerikoje, Lietuvių Studentų Sąjunga, Lietuvių
Romos Katalikių Moterų Sąjunga, Šviesos-Santaros Federacija ir Lietuvos
Vyčiai turi po 3 atstovus. Viso Altą atstovauja susitarusių organizacijų 46
atstpvai.
Alto Valdybą dabar sudaro 11 asmenų. Leonardas Šimutis perrinktas
pirmininku, dr. Pijus Grigaitis vicepirmininku. Lietuvių kolonijose yra
Alto skyriai sudaryti iš centrinių organizacijų kuopų, vietų draugijų, klu
bų ir susibūrimų. Tokie sambūriai vadinasi atitinkamų miestų Lietuvių
Tarybomis. Alto skyriai atskirose kolonijose nėra tampriai surišti su cent6
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ru ir tvarkosi pagal savo sudarytas taisykles, atsižvelgiant į vietos sąly
gas. Čia ir galima padaryti kritišką pastabą, kad Alto tinklas persilpnai
koordinuotas. Išskyrus lėšų telkimą, ryšiai ir santykiai tarp Alto valdybos
Čikagoje bei vietinių tarybų nėra artimi. Trūksta suderinimo, kuris pa
darytų Alto veikimą efektingesnį. Alto lėšos gaunamos iš skyrių nario
mokesčių, aukų, daugiausia Vasario 16 d. minėjimo proga surenkamų ko
lonijose.
Dera pažvelgti į finansinę padėtį:
1958. XI.1. iki 1959.X.31. aukų — $29.353,47
1959. XI.1. iki 1961.V.31. aukų — $62.779,91
1961. VI.1. iki 1962.V.31. aukų — $27.120.82
1962. VI.l.. iki 1963.V.31. aukų — $36.136,86.
Nuo apyskaitinio laikotarpio 1963 m. birželio 1 d. iki 1964 m. birželio
15 d. Altas yra gavęs $33.259,88. Tuo būdu, turint galvoje dar kasos balan
są $19.410,54, Altas per tą laiką savo dispozicijoje turėjo $53.670,35. Bend
rai išlaidų turėjo $35.261,58 ir dėl to 1964 m. birželio 15 d, kasoje buvo likę
$17.408,77.
Amerikos Lietuvių Tarybos pagrindinis tikslas yra “kovoti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo, teikti pagalbą Lietuvos žmonėms jų
kovoje dėl laisvės ir globoti pabėgusius nuo priespaudos ar ištremtus,
skleisti visuomenėje teisingą informaciją apie Lietuvą, ginti ją nuo oku
pantų ir priešų prasimanymų bei šmeižtų ir bendradarbiauti su nepri
klausomos Lietuvos respublikos įstaigomis ir Lietuvos piliečių susibūri
mais, kurių tikslai atitinka ALT tikslus.”
Konkrečiai, Altas artimai bendradarbiauja su Vliku ir Lietuvos atsto
vu Vašingtone. Taipgi Altas palaiko ryšius su LLK, “Amerikos Balso”
lietuvių skyrium ir moraliai remia Balfo šalpos darbą. Alto veikla, kylanti
iš Čikagos, ribojasi Amerikos politika. Anot dr. P. Grigaičio, dalyvavusio
Vliko sesijoje 1961.XI.26.: “Vlikas veikia globaliniu mastu, o Altas auto
ritetas Amerikoje.” Alto užduotis yra įtaigoti Vašingtono politikus tiek
administracijoje, tiek kongrese varyti Lietuvos interesams palankesnę li
niją. Taip pat Altas per savo skyrius kreipiasi į valstybių gubernatorius
ir burmistrus paskelbti vasario 16 d. “Lietuvos Respublikos Diena”. Altas
atliėka savo “lobbying” sekančiais būdais: vizituoja dignatorius, kuriems
įteikia peticijas ar memorandumus, spausdina politinius pamfletus ar kny
gas, kurias išdalina Amerikos politikieriams bei žurnalistams, finansuoja
Vliko ir kitų veiksnių užsimojimus, kai jie sutampa su Alto politika. Jau
kelinti metai Altas su latvių ir estų panašiomis organizacijomis sudarė
Baltic Joint Committee ir svarbesniais atvejais daro bendrus žygius Va
šingtone.
Grįžtant į 1961.XI.25. Vliko sesiją Niujorke, iškilo klausimas apie jau
nimo vaidmenį Lietuvos laisvinimo veikloje. Sesija sustojo ties problema,
kodėl nėra jaunimo nei Vlike, nei Alte? Iš jaunimo pusės dr. Leonas Sa
baliūnas atvirai konstatavo, kad: “Jaunimas neprisidės prie politinių veiks
nių, kol seni diktatoriai nebus nuversti.“ Jam ramiu ir tyliu balsu atkirto
tuometinis Alto sekretorius dr. Grigaitis: “Mielu noru perduosim jaunimui
darbą, jei jis tik pasirodytų. Bet, kadangi jis nesirodo, tai...” Tiesą pa
sakius, abu buvo teisingi. Čia ir yra piktasis ratas: jaunimui yra vietos
7
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Grupė Čikagos studentų rinkę aukas “Lituanus” žurnalui “Draugo” koncerto metu.
Iš kairės: R. Domarkaitė, G. Gosmerytė, L. Skeivelas, T. Leonas, I. Sabaliūnaitė, V.
Mišelis, R. Sakadolskis ir R. Bičiūnas.

Alte, bet jisai nedrįsta belsti į duris ir savo neveiklumu pateisina vyres
niųjų tolimesnį politikos vadovavimą.
Antra vertus, seni politikai neužleis postus betkuriam. Reikia atsiminti,
kad vienintelis raktas atidaryti Alto duris yra konkretūs pavyzdžiai, kad
savo išmanumu ir veiklumu jaunimas sugeba ne tik dirbti, bet ir vadovau
ti politiniame darbe. Pasak vieno amerikinio politikieriaus: politikuojąs
yra tas, kuris pašvenčia ne valandą, bet trisdešimt valandų į savaitę poli
tikai. Kelias atdaras net į Alto valdybą. Juk Tomas Remeikis yra buvęs
Alto vicepirmininku. Taip pat jau turime grynai jaunimo organizacijų
Alto sudėty. Lietuvos Vyčių įstojimas padarė precedentą. Po jų įstojo dar
LSS ir Santara. Studentų atstovai Alte — Jūra Gailiušytė, Algis Zaparackas ir Birutė Augustinavičiūtė. Siekdami Santaros pavyzdį, skautai
akademikai dar galėtų įsijungti, kaip atskiras jaunimo sjambūris. Neolituanams bei ateitininkams būtų verčiau įsijungti per prie Alto veikian
čias tautines ir katalikiškas grupes.
Pavieniai jaunimas turi galimybių įeiti į vietines Alto tarybas, net
joms vadovauti. Pats šių straipsnių autorius, būdamas 18 metų amžiaus,
įėjo į Elizabetho Lietuvai Gelbėti Komitetą, parašydavo rezoliucijas į
kongresininkus ir aplamai iškeldavo siūlymus, kuriuos “seniai” mielai pri
imdavo ir vykdydavo. Savo anglų kalbos žinojimu bei Amerikos gyvenimo
patyrimu jaunimas galėtų padaryti kreipimuosius į kongresininkus, gu8
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bematorius bei burmistrus pritauklesnius ir efektingesnius. Ruošiant al
tinius Vasario 16 d. minėjimus jaunatviškas entuziazmas gali atgaivinti
visuomenės ūpą ir pašalinti slegiantį programų šabloniškumą. Jauni moks
lininkai savo metodika sugebėtų patobulinti dukumentuotas studijas ir
memorandumus, atkreiptus į JAV departamentą bei kitus valdinius sluoks
nius. Jaunimui tik reikia drąsos ir iniciatyvos — ir jo vaidmuo Alte pa
ryškės.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA
Patys studentai nėra atsilikę politikos srity. Jau eilė metų veikia
ateitininkų ir skautų akademikų vadinami “užsienio skyriai”. Tačiau ideo
loginių grupių pastangos yra ribotos, kadangi jos gali viekti tik į panašių
pažiūrų studentų-jaunimo svetimų sambūrius, pvz.: į Pax Romana arba
skautų jamboree. Bendras, grynai jaunimo užsimojimas pristatyti Lietu
vos bylą laisvajam pasauliui, tiek studentijai, tiek visuomenei, kilo iš Lie
tuvių Studentų Sąjungos. Juk pagal LSS nuostatus: “LSS tikslas... orga
nizuoti bendrą studentų veiklą lietuvybei išlaikyti, Lietuvos laisvei atgauti
ir ruoštis išlaisvintos Lietuvos atstatymui. Šiame darbe Sąjunga derina
veiklą su Lietuvių bendruomenės ir politinių veiksnių akcija.”
1954 m. buvo įsteigtas LSS užsienio reikalų skyrius, kuriam yra pir
mininkavę A. Dundzila, L. Sabaliūnas, T. Remeikis, S. Radvila, A. Budreckis, J. Gailiušytė ir A. Bublys. Pirmas konkretus užsimojimas buvo in
formacijos srity. LSS nuo 1954 m. lapkričio 24 d. leidžia Lituanus žurnalą,
skirtą svetimtaučiams objektyviai informuoti apie Lietuvą ir lietuvių kul
tūrinius laimėjimus. Lituanus žurnale bendradarbiauja savo rašiniais vy
resnės kartos mokslininkai. Leidinio iniciatorius buvo dr. Vyt. Vygantas.
Jo pastangomis LSS buvo įsteigtas užsienio reikalų skyrius. Vėliau atsi
rado atskira Lituanus komisija.
Užsienio reikalų skyrius atkreipė dėmesį į studentų, ypač egzilių (lat
vių, estų, ukrainiečių) studentų organizacijas. LSS net pamėgino “partiza
nišką žygį“. 1956 m. birželio 15 d. lietuviai studentai įteikė JAV vicepre
zidentui R. Nixonui peticiją su 40.000 parašų, kurioj prašoma JAV vyriau
sybę padaryti visa, kad Lietuva vėl būtų nepriklausoma. Peticijos pradi
ninkas ir vykdomojo komiteto pirmininkas buvo V. Adamkavičius.
Anksyvesnėje fazėje užsienio skyrius turėjo didelių trūkumų: kas
met, LSS centro valdyboms besikeičiant, reikėdavo naujam skyriaus ve
dėjui iš naujo sudaryti kontaktus, ieškoti draugų kitataučių studentų tarpe.
Blogiau, kad skyriaus vedėjai nepervesdavo praėjusių metų bylų bei pa
tirties žinių sekantiems vedėjams. 1960 m. užsienio skyrius tapo LSS Tarp
tautinių reikalų skyrium. A. Budreckiui skyriui vadovaujant, veiklos ap
imtis išsiplėtė.
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Naujas LSS Tarptau. rkl. skyrius veikė keturiose srityse: santykia
vimas su egzilių studentų organizacijomis, santykiavimas su vietiniais
(Amerikos) santūriais, bendradarbiavimas su LSS užsieny ir reagavi
mas į nepaprastus Lietuvai naudingus įvykius. Konkrečiai pavyko užmegz
ti ryšius su ukrainiečiais ir vengrais studentais, su tuometine Baltų Aka
demikų Federacija bei USNSA. Laiškiniai kontaktai užsimezgė su Kana
dos, Vokietijos, Australijos ir Nauzealandijos LSS. Niujorke įvyko paš
nekesys su Indonezijos studentais.
1962 m. LSS Tarptaut. rkl. skyrius ėmėsi iniciatyvos sukurti Pasau
linę Lietuvių Studentų Sąjungą. Panlituanizmas neprigijo, nes JAV LSS
C.V. pirmininkas nepritarė projektui, o tik Vokietijos ir Nauzealandijos
LSS teigiamai atsiliepė. 1962 m. liepos mėn. LaSalle universitete Kvebeke
įvyko ISC konferencija, kurioje dalyvavo LSS atstovė B. Augustinavičiūtė.
LSS-gai nepasisekė gauti “observer” statuso; tačiau tebėra vilties, jog
ISC pripažins LSS, kaip lietuvių studentų atstovybę.
Naujo tarp. rkl. vedėjo kadencija buvo pratęsta iki 2 metų. Kasmet
LSS C.V. skiria vedėjo padėjėją. Tat atsirado darbo tęstinumas. Buvusi
pagelbininkė J. Gailiušytė perėmė skyrių iš A. Budreckio 1962 m. vasarą
su jo bylomis bei artimais kontaktais. 1963 m. LSS kreipėsi į veiksnius
ir paskyrė savo atstovus į Altą. LSS veda savo politinę akciją per Altą.
Taipgi siunčia savo stebėtojus į USNSA suvažiavimus.
Tačiau ir šiandien yra trūkumų LSS politinėje akcijoje. Visų pirma
C.V. kasmet keičiasi. Vienais metais atsiranda politiškai pribrendęs pir
mininkas, kitais metais LSS C.V. iš viso neveikli. Pavyzdžiui, ISC pripa
žinimą sukliudė 1961-1962 m. centro valdybos nereagavimas į ISC kon
ferencijos svarbą. Taip pat baigę mokslus LSS veikėjai išsiskirsto ir ap
leidžia dirvą. Kitaip sakant, nėra kol kas pastovumo LSS politinėje veik
loje. Gal iš dalies paveikė akciją bendras LSS nuosmukis tarp 1961 ir 1963
metų. Nustoję net ir skyrių, LSS kartu nustoja veikėjų. Tat visi LSS vei
kėjai turėtų remti dabartinės skyriaus pirm. B. Augustinavičiūtės projek
tus, jei politinę veiklą geidaujame pagyvinti.
Antra vertus, LSS tarptaut. rkl. skyrius turi archyvą ir veiklos paty
rimą. LSS turėtų grįsti veikimą sekančiais siekimais: 1) suorganizuoti Pa
saulinę Lietuvių Studentų Sąjungą, kuri kalbėtų visų lietuvių studentų
vardu, 2) išgauti iš ISC pripažinimą, kaip teisėtų lietuvių studentijos ats
tovą, 3) atkreipti dėmesį į vietinę Amerikos politiką bei Vašingtoną, 4)
skatinti narius studijuoti socialinius mokslus (politiką, istoriją, socialogiją bei ekonomiją), kurių sričių ekspertų mums reikia, 5) skatinti na
rius rašyti mokslines tezes ir dizertacijas lietuviškomis temomis, 6) už
megzti ryšius su Afroazijos studentais ir 7) bendradarbiauti su visais lie
tuvių veiksniais.
Praktiškais sumetimais, kadangi LSS aktyvas susitelkęs Čikagos - Det
roito - Klyvalando trikampyje, LSS politika turėtų bazuotis JAV vidurvakarių politikierių bei Vašingtono įtaigojimu (lobbying).
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REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETAS
Prieš keletą metų Leonardo Valiuko iniciatyva susiorganizavo Kali
fornijoje pabaltiečių “American For Congressional Action To Free The
Baltic States”. Šis vientikslis Rezoliucijoms Remti Komitetas yra geras
pa vyzdys “partizaniškos akcijos” grupės, kuri nėra prijungta prie kitų
veiksnių ir kurios veikimas ribojasi vienu siekiu.
RRK ryžtasi iškelti Pabaltijo išlaisvinimo klausimą Jungtinėse Tau
tose ir paprašyti Jungtinių Tautų pareikalauti Sovietų Sąjungos pasitrau
kimo iš Pabaltijo valstybių. Atsiekti šitą tikslą RRK deda pastangas pra
vesti pro JAV Senatą ir Atstovų Rūmus “concurrent resolutions”, kurios
prašytų JAV prezidentą iškelti Pabaltijo išlaisvinimo klausimą Jungtinėse
Tautose per savo atstovybę.
RRK pirmininkauja Leonardas Valiukas. Jam talkininkauja Pabaltijo
valstybių vicepirmininkai: Ame Kalm (estas), Alfons Reins (latvis) ir
Antanas Skirius (lietuvis). Centrinis komitetas leidžia anglų kalba aplink
raštį, kuriame kreipimosi ir rezoliucijų modeliai siūlomi, priėjimų prie
kongresininkų metodai išdėstomi. Centrinį organą papildo vietiniai komitetėliai, sudaryti iš visų trijų tautybių visuomenininkų. Skaičiumi ir pini
gais lietuviai padaro didžiausią įnašą. Vietų bendruomenės apylinkės, ve
teranų skyriai, Alto ir Lietuvių Fronto skyriai tiek finansais, tiek akty
viais veikėjais prisideda prie tos akcijos. Vietiniai komitetėliai renka aukas
ir kreipiasi į savo distriktų kongresininkus rezoliucijų reikalais.
Nors nė viena rezoliucija nebuvo JAV Kongreso pravesta, tačiau aš
tuoniasdešimt aštuntojo Kongreso kadencijoje 73 Senato arba Atstovų
Rūmų rezoliucijų Pabaltijo klausimo kėlimų projektai buvo įnešti į dar
botvarkę. RRK centras yra nusistatęs padvigubinti rezoliucijų įnešimus
89-tojo Kongreso dienotvarkėje.
Nors kyla abejonių, ar tokia rezoliucija bus pravesta, ar prezidentas.
iš viso vykdytų jos pageidavimus, RRK veikla yra pozityvi tuo, kad vieti
nėje plotmėje ji kelia lietuvių interesų propagavimo užsimojimus ir
mobilizuoja Lietuvos bei kitų Pabaltijo valstybių šimpa tikus, t.y. palan
kius Amerikos visuomenininkus, kurių pritarimas ir nuoširdi užuojauta
kada nors bus naudinga kitais atvejais. Anot buvusio Vliko pirmininko
prel. M. Krupavičiaus: “Reikia nuolatos kalti į pasaulio sąžinę, kaip genys
į medį.”
Kaip ir Lietuvos Vyčių lietuvių reikalų komisija, taip ir Rezoliucijoms
Remti Komitetas teikia politinio laisvinimosi sąlygas jaunimo veikėjams.
Čia irgi lauktina jaunųjų entuziazmo ir sumanymų.
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LIETUVOS LAISVES KOMITETAS
Lietuvos Laisvės Komitetas iki 1952 m. gruodžio pradžios vadinosi
Patariamąja Lietuvių Grupe, kuri buvo sudaryta 1951 m. gegužės 24 d.
Niujorke, remiant Laisvosios Europos Komitetui, kad “su juo ir su sovietų
pavergtųjų Europos valstybių laisvės kovos tautinėmis organizacijomis ak
tyviai bendradarbiautų ir bendromis pastangomis sovietų pavergtųjų Eu
ropos valstybių išlaisvinimą artintų, sovietų pavergtųjų tautų išsilaisvi
nimo viltį stiprintų ir jų demokratinę dvasią bei moralinį atsparumą oku
panto kėslams palaikytų.”
LLK sudarytas iš egzilių, kuriuos Lietuvos atstovas min. P. Žadeikis
parinko. Iš viso buvo aštuoni asmenys: J. Audėnas, K. Bielinis, M. Brakas,
Br. Nemickas, A. Trimakas, V. Sidzikauskas, Pr. Vainauskas ir V. Vaitie
kūnas (dr. A. Trimakui mirus, dabar yra septyni). Šis per JAV-bės de
partamentą patiektas sąrašas Free Europe Committee buvo priimtas. LLK
pradėjo veikti 1951 m. birželio 1 d. Tai ne reprezentacinė, o veiklos insti
tucija, Free Europe Committee išlaikoma ir remiama. LLK yra Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo, kurį sudaro 9 pavergtų tautų egzilinės orga
nizacijos, narys. Kiekviena tauta praktiškai veiklai į PET Seimą skiria
savo 16 atstovų delegaciją. Lietuvos, kaip ir kitų tautų delegacija, PET
seime nėra savarankiška institucija, o LLK delegacija.
Kiekvienas LLK narys faktinai atstovauja kuriai lietuvių partinei
srovei ar rezistencijos organizacijai, bet formaliai LLK nariai nėra ati
tinkamų organizacijų deleguoti. Pagal savo statutą tik pats LLK dviem
trečdaliais balsų gali savo sudėtį keisti. Tat jaunimas be formalaus kvie
timo iš Komiteto negali ateiti į LLK. Nors ateity šis nusistatymas galįs
pasikeisti, nes ir dabar jaunimo veikėjas Juozas Miklovas įeina į LLK
papildomąją delegaciją PET Seime. Savo preziudimą — pirminką, iždinin
ką ir sekretorių — LLK renka vieneriems metams. Šių metų prezidiumą
sudaro: V. Sidzikauskas (pirm.), K. Bielinis (ižd.) ir J. Audėnas (sekrt.).
JAV-bės departamentui varant koegzistencijos liniją, LLK lėšos trigubai
sumažėjo. Tatai LLK formaliai tebefa tik du įgaliotiniai, nors faktinai
visi septyni dar vis atlieka darbą. Kyla klausimas, ar nevertėtų lietuviams
įtaigoto jams (lobbyists) padaryti spaudimą į atitinkamas Valstybės de
partamento žinybas padidinti LLK biudžetą?
Svarbiausias LLK vaidmuo yra per savo delegaciją veikti drauge su
kitų pavergtų tautų egzilinėmis organizacijomis ir kalbėti 100 milionų
pavergtųjų europiečių vardu. Teoretiškai Lietuvos Laisvės Komitetas savo
16 asmenų delegaciją skiria susitaręs su Vliku, bet praktikoje, kai Vliko
nariai yra ir LLK nariais, formaliai delegacijos paskyrimas nefiksuoja
mas.
Lietuvos Laisvės Komitetas ypatingai plačiai seka Lietuvos gyvenimą
ir apie tai ruošia sritines studijas (apie Lietuvos žemės ūkį, socialines tei
ses, jaunimą, religija ir t.t.), kurios skelbiamos PET Seimo leidiniuose.
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Kartu su Latvijos ir Estijos Laisvės Komitetais leidžia žurnalą The Baltic
Review, prancūzų kalba Revue Baltique ir ispanų kalba Revista Baltica,
aktyviai dalyvaudamas PET Seimo darbuose, pateikia daug medžiagos pa
sauliui apie Lietuvos padėtį, dalyvauja Seimo posėdžiuose ir komisijų
darbuose.
ūūūūūūūūū
Laisvojo pasaulio valstybių delegacijos Jungtinėse Tautose, Jungtinių
Tautų įvairių komisijų nariai, UNESCO, tarpparlamentinė unija, lais
vojo pasaulio valstybių vyriausybės, amerikiečių organizacijos kovai su
komunizmu, Europos taryba, didžiųjų valstybių konferencijos, Panamerikos ir tarptautiniai darbininkų organizacijų centrai, tarptautinės organi
zacijos kovai su sovietiniu genocidu ar sovietiniu kolonializmu, tarptauti
niai sovietų pavergtųjų tautų sambūriai yra LLK veiklos reiškimosi lau
kas, atskirai bei drauge su PET Seimu. Mūsų jaunieji mokslininkai galėtų
ateiti LLK-tui į talką su monografijomis tam tikrais ypatingais Lietuvos
būklės klausimais.

Dalis klausytoju dalyvavusių diskusijose apie kolonializmą, jų tarpe Korp! Vytis
New Yorko skyriaus pirm. senj. R. Legeckis, jo pavaduotojas senj. VI. Bileris, t.n. L.
Šileikytė ir kiti.
R. Kisieliaus nuotr.
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LIETUVOS VYČIŲ LIETUVIŲ REIKALŲ KOMISIJA

Turbūt maža mūsų studentijos dalis žino, kad Lietuvos Vyčiai suvai
dina pusiau politišką vaidmenį Lietuvos išlaisvinimo akcijoje. 1946 m.
Lietuvos Vyčių visuotinis suvažiavimas įsteigė lietuvių reikalu komisiją.
Komisijos idėją įgyvendino ir daug metų pasišventė jos darbui čiagimis
kun. Jonas Jutt-Jutkevičius.
Per 18 metų toji komisija yra nuveikusi labai gražų tautinį darbą.
Jau 11 metų kun. Jutkevičiaus veikia kaip šios komisijos garbės pirminin
kas — faktinas spiritus movens. Kaip ir pirmiau, taip ir dabar jie leidžia
biuletenius, kurie siunčiami lietuvių reikalu komisijos nariams.
Veikia centrinė lietuvių reikalų komisija, be to, kiekviena vyčių kuo
pa turėtų sudaryti kasmet irgi savo lietuvių reikalų komisijas. Centrinės
ir kuopų komisijų tikslas yra informuoti Amerikos politikus, visuomeninkus bei laikraštininkus apie Lietuvą, kelti Amerikos spaudoje Lietuvos
bylos klausimą ir jį ginti nuo šmeižinų bei falsifikavimų. Dabartinis cent
rinės komisijos pirmininkas yra Jonas Andruška. Kasmet lietuvių reika
lu vyčiai parašo 15 tūkstančių laiškų Amerikos dieraščiams, radijo ir tele
vizijos stočių vadovybėms bei programų vedėjams, politinio ir valstybinio
gyvenimo vairuotojams. Viso vyčiai teparašė per 250.000 laiškų!
Centro komisija kas mėnesį išleidžia atskirą biuletenį ir išsiuntinėja
kuopoms, pavieniems veikėjams ir pritariantiesiems, nurodydama, kas ir
kaip darytina bei reaguotina ir atsakytina vienu ar kitu reikalu. Išleisti
biuletenius, be kurių komijos darbas nebūtų atliktas, būtinai reikalingos
žinios iš laikraščių ir žurnalų. Keletas narių nuolat prisiunčia iškarpų į
centrą. Gal svarbiausias komisijos darbas yra kasmet priminti senatoriams,
atstovams, gubernatoriams, burmistrams ir laikraščių redaktoriams, kad
vasario 16 diena yra Lietuvos Nepriklausomybės Diena. Vyčiai jiems para
šo, kad jie pasakytų tą dieną keletą žodžių apie Lietuvą Kongrese. Vyčiai
irgi parašo laiškų gubernatoriams ir vyčių dėka kasmet maždaug 16 gu
bernatorių paskelbia savo valstybėse vasario 16 d. kaip Lietuvos Respubli
kos Dieną. Laiškai, kuriuos vyčiai išsiunčia, yra labai svarbus dalykas dėl
propagandos. Jie padeda ne tik klaidas apie Lietuvą atitaisyti, bet skatina
amerikiečius daugiau parašyti bei sakyti ir tuo būdu daugiau palankumo
jai parodyti.
Vyčiai vienur ar kitur prisideda prie aktyvaus ne tik Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo, bet ir prie Lietuvos okupacijos sukakties bei mal
dų už Lietuvą. Amerikiečiai šiuos minėjimus plačiai išgarsino.
Yra sudarytas šimtininkų klubas paraginti kiekvieną vytį parašyti
per 100 laiškų. Yra tikrų pasišventėlių, kurie eilę metų keleriopai tiek
prirašo. Štai, pavyzdžiui, 1955 m. pranešimo keli nariai, kurie daugiausia
laiškų parašė per metus:
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Pranas Vaškas iš Newarko, N.J. — 460 laiškų,
Darata Dutkutė iš Paterson, N.J. — 444 laiškų,
Rita Pinkienė iš Worcester, Mass. — 250 laiškų.
1955 m. kun. Jutkevičiaus iniciatyva buvo įsteigtas Lietuvos Vyčių
medalis, kuris įteiktas kasmet kuriam nors amerikiečiui, pasidarbavu
siam Lietuvos bylos kėlime ir gynimo darbe. Pirmas šis medalis buvo
įteiktas suvažiavimo metu buvusiam JAV Kongreso nariui J. Kerstenui. Po
tą medalį ir pažymėjimą yra gavę sen. Paul Douglas, sen. Charles Dodd,
kongr. Flood, sen. Knowland ir kiti. Šis medalis yra psichologinė paskata,
kuri oringai dėkoja prolietuviškiems politikams už jų nuopelnus Lietuvos
interesų atžvilgiu.
Pro lietuvių reikalų komisijos mokyklą yra praėję visa eilė lietuvių
politikų, kurie ir kitur panaudojo vyčių praktišką patyrimą. Keli pavyz
džiai: Jokūbas Stukas, Leonardas Valiukas, Antanas Yuknis, Antanas Ma
žeika sr., Robertas Borisas, Jonas Juozaitis-Jatis ir t.t.
1960 m. vyčiai kreipėsi į ateitininkus bendradarbiauti laiškų rašymo
kampanijoje. Kažin kodėl vyčiai nesulaukė atgarsio iš šios broliškos orga
nizacijos? Vyčių lietuvių reikalų darbas kaip tik siūlo jauniesiems “po
litikams” puikią progą išsilavinti “public relations” srity ir dirbti pozity
vų politinį darbą. Gali ir nenariai prisidėti pie komisijos darbo arba pa
naudoti biuletenius savo reikalams.
Studentai gali pakelti biuletenių informacinį lygį, nes daugumoje
“specialistai” yra Amerikos lietuviai. Kitaip sakant, čiagimių aistra bei
praktiškumas ir dabartinių studentų lituanistinis išsilavinimas patobu
lintų prolietuviškos propagandos kampaniją.

LIETUVOS DIPLOMATINE TARNYBA
Vienintelė Lietuvos Respublikos įstaiga, kurią laisvasis pasaulis dar
pripažįsta, kaip oficialų valstybės atstovą, yra Diplomatinė Tarnyba. Ne
turėdami egzilinės vyriausybės, mūsų diplomatija kalba ir gina krašto in
teresus diplomatinėje plotmėje. Ši Tarnyba tebeveikia eilėje valstybių,
kurios nėra pripažinusios Lietuvos okupacijos ir įjungimo į Sovietų Są
jungą.
Tarnybos prieky yra Diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, paskuti
niosios Lietuvos vyriausybės užsienio reikalų ministerio Juozo Urbšio toms
pareigoms paskirtas. Diplomatijos šefo pavadinimas atsirado ryšium su
min. J. Urbšio 1940 m. birželio mėn. 2 d. telegrama Nr. 288. Tuomet, kai
vyko derybos Maskvoje, Urbšys pajuto, jog rusai užpulsią Lietuvą. Užtat
jo telegrama Nr. 288 sugestijavo: .. Jei mus ištiktų katastrofa, laikyti
Stasį Lozoraitį likusios užsienyje diplomatijos šefu.” Kartu buvo paskirti
ir du jo pavaduotojai — Jurgis Šaulys (miręs) ir Petras Klimas (dar gyvas
Lietuvoje). St. Lozoraitis tuomet buvo ministeris Romoje. Lietuvos diplo
matams užsieny susirinkus Šveicarijoje, diplomatijos šefo principas buvo
priimtas.
15

16

Kai valstybėse, kur nėra Lietuvos atstovo, paliečiami Lietuvos reikalai,
Diplomatijos šefas Lietuvos vardu rašo notas, protestus, padėkos laiškus,
memorandumus. Taip pat jis patiekia valstybėms raštus, kuriais vienur ar
kitur skiriamas Lietuvos konsulas (kaip pvz.: Vytauto Stašinsko pakėlimas
į Niujorko generalinius konsulus 1964 m. rudenį) ar šiaip pareigūnus (Bačkio perkėlimas iš Paryžiaus į Vašingtoną).
Anglijai Lietuvos de facto okupacijos bei Brazilijai de jure okupacijos
pripažinus, Povilui Žadeikiui, Lietuvos atstovui Vašingtone, ir Kaziui
Graužimui, Lietuvos atstovui Montevidejuje, mirus, šiuo metu Lietuva
nebeturi nė vienoje sostinėje nepaprasto pasiuntinio ir įgaliotinio ministerio. Mat, tik Lietuvos vyriausybė galėtų paskirti ministerius, o nė
viena valstybė nesutinka priimti tokiu titulu likusius Lieuvos diplomati
nius pareigūnus.
Septyniuose kraštuose veikia Lietuvos diplomatinė ir konsularinė tar
nyba. JAV-bėse charge d’affaires ad interim pareigas eina Juozas Kajeckas. Kadangi Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone neturi konsuliarinio sky
riaus, konsulariniais reikalais kreipiamasi į Lietuvos generalinius konsula
tus1 Niujorke ir Čikagoje. Taip pat yra du garbės konsulatai — Bostone ir
Los Angeles. Didžiojoje Britanijoje veikia ministeris Bronius Balutis; prie
Švento sosto direge d’affaires Stasys Girdvainis; Uragvajuje — charge
d’affaires Griškonis. Diffenbakeris pripažino Lietuvos generalinį konsu
latą. Kolumbijoje veikia garbės konsulas Sirutis. Lietuvos pasiuntinybė
Prancūzijoje pilno oficialaus pripažinimo neturi.
Daugelis valstybių su JAV priešakyje Lietuvą laiko Sovietų Sąjun
gos okupuota, bet ne inkorporuota į Sovietų Sąjungą. Kitaip sakant, for
maliai Lietuvos nepriklausomybė laikoma atidėta, o ne prarasta. Šita dip
lomatinė fikcija turi ir praktiškos reikšmės tarptautinėje politikoje. Dar
vis su Lietuvos pasais, ir dabar mūsų konsulų išduotais, Lietuvos pilie
čiai gali keliauti per daugelį valstybių. Be to, mūsų konsulai ir diploma
tiniai atstovai lygiomis su laisvųjų valstybių atstovais dalyvauja tarpsavius klausimus aptarti diplomatiniuose susirinkimuose, minėjimuose, pri
ėmimuose ir pn. Konsulai teismuose tvarko palikimo reikalus. Palikimai
lietuviams anapus geležinės uždangos užšaldomi iki tol, kol kraštas bus ,
laisvas ir palikuonys galėsią nevaržomai deponuoti savo turtą. Konsulatai
veda paieškojimus, teikia atestatus bei patvirtinimus lietuviams. Vien Niu
jorko konsulato kartotekoje yra šimtai tūkstančių lietuvių pavardžių pa
ieškojimo reikalams. Šitie dalykai nepaprastai svarbūs Lietuvos laisvinimo
kovoje, nes visos tos teisės, pažintys ir santykiai mums duoda didelį tarp
tautinės politikos ramstį.
Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba išlaikoma nuošimčiais iš
Lietuvos aukso ir valiutos atsargos, užšaldytos Šveicarijoje, Anglijoje ir
JAV-bėse. JAV iždo departamentas administruoja Lietuvos Respublikos
atsargas. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone suteikia sąmatą JAV iždo
departamentui visų pasiuntinių finansavimo reikalais. Valiutos nuošim
čiai baigiasi, tat ateity diplomatija bus verčiama semtis aukso rezervais.
Laikas veikia prieš mūsų diplomatiją, nes dabar nėra galimybių at
naujinti personalo. Ministeriui Br. Balučiui Londone jau 86 metai, Gird
vainis ir Lozoraitis irgi seni. Vienintelis prieauglis mūsų diplomatijoje
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yra St. Lozoraitis Jr., kuris neseniai tapo pasiuntinybės prie Švento sosto
sekretorium. Jaunimui neįmanoma įsijungti į diplomatinės tarnybos dar
bą, kadangi oficialiais Respublikos atstovais gali būti tik Lietuvos pilie
čiai. Be to, reikalingas tam tikras paruošimas. Pagrindinės diplomato kva
lifikacijos: 1)’ tarptautinės ir komercinės teisės žinojimas, 2) sutarčių bei
tarptautinių santykių istorijos studijavimas ir tur būt, svarbiausia 3) su
gebėjimas suvokti padėtį.
Metų bėgyje diplomatijos veikimas sumažės dėl personalo retėjimo.
Visvien mūsų politikai galėtų įtaigoti tam tikrus JAV-bės departamento
įstaigas, kad jos paskirtų daugiau užšaldytų pinigų Lietuvos išlaisvinimo
darbui.

LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ

FEDERACIJA
Jauniasniajai kartai sunku įsijungti į Lietuvos išlaisvinimo veiklą per
lietuvių politines partijas bei sroves, nes jai atrodo nelabai aktualios jų
tradicinės programos, kurios pagrįstos daugiau ideologija, negu realiomis
Lietuvos problemomis. Todėl tik maža šios kartos dalis įsijungia į Lietuvos
laisvinimo veiklą veiksnių įprastinės sistemos ribose. LJOF atsirado kaip
bandymas surasti jaunajai kartai priimtiną formą įjungti į laisvės kovą
lig šiol nuošalias jėgas.
Idėja apjungti jaunesniąją kartą kilo 1962 m. lapkričio mėn. iš R. Kezio ir J. Miklovo pasikalbėjimų. Pirmas pasitarimas su Niujorko veikėjais
įvyko 1963 m. sausio 3 d. pas R. Kezį. LJOF idėja kristalizavosi 1963 m.
gegužės 25 d., kai įvyko gausus “vidurinės kartos” atstovų susirinkimas,
kuriame dalyvavo tarp kitų: R. Kezys, A. Rimas, V. Klivečka, T. Sperauskas, A. Budreckis, Vyt. Vygantas, A. Šaulys A. Gureckas ir J. Miklovas.
LJOF nuostatai buvo priimti 1963 m. liepos 14 d. posėdy Bruklyne. Anot
LJOF nuostatų, pagrindinis tikslas yra: “1. Jungti jaunąją ir vidurinę kar
tą į bendrą lietuvių tautos kovą dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės
atgavimo, jos teritorinio integralumo išsaugojimo ir teisės lietuvių tau
tai laisvai pasirinkti ir nustatyti savo nepriklausomybės valstybės politinę,
socialinę ir ekonominę santvarką. 2. Dėti pastangas siekiant lietuvių išei
vijoje vieningos Lietuvos laisvės kovos vadovybės sudarymo. 3. Siekti
išlaikyti gyvą lietuvišką sąmonę jaunesnioje kartoje.”
Į LJOF kūrimosi pasitarimus sekančios organizacijos siuntė atstovus:
LSS, Korp! Vytis, Korp! Neolithuania, Ateitininkai, Santara, Skautai Aka
demikai. Sekančių organizacijų centro valdybos pritarė LJOF siekimams
ir paskyrė pilnateisius atstovus: LSS, Korp! Neolithuania, Santara ir Stu
dentai Ateitininkai. Skautai Akademikai priskyrė stebėtoją. Kitos organi
zacijos dar nenusprendė įsijungimo klausimo.
L
LJOF pagrindžia savo veikimą praktiškais teigiamais darbais, veng
dama monistinių (t.y. siaurų ideologinių) gairi j.TodeJ LJOF verbuoja
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savo veiklon visus jaunesnios kartos veikėjus ir potencialius veikėjus,
atsižvelgdama į jų gabumus ir kompetenciją, o ne į jų ideologinius įsiti
kinimus.
LJOF organizacinę struktūrą konstatuoja vykdomasis komitetas, pre
zidiumas ir vietos komitetai. Vykdomasis komitetas, pagal nuostatus, yra
aukščiausias LJOF organas. Jis vadovauja Federacijai, planuoja jos veiklą,
nustato veiklos gaires, galutinai sprendžia iškilusius klausimus ir telkia
lėšas. Vykdomąjį komitetą sudaro organizacijų atstovai ir tų atstovų 2 me
tams paskirti asmenys. Vykdomasis komitetas iš savo tarpo renka 2 me
tams prezidiumą: LJOF pirmininką ir 4 kitus narius. Į 1964-66 m. prezi
diumą įeina A. Gureckas (pirm.), R. Kezys, A. Budreckis, J. Miklovas ir
V. Valaitis. Vietiniai įgaliotiniai yra K. Žygas (Bostone), G. Procuta (Či
kagoje) ir ryšininkai Vokietijoje ir Italijoje.
LJOF siekia konsoliduoti lietuvių jaunimo organizacijų jėgas ir ra
cionaliai suderinti jų laisvinimo veiklos pastangas. Jinai remia kiekvieną
darbą, akciją ar pasiūlymą, kuris, jos manymu, galėtų būti naudingu Lie
tuvos išlaisvinimo pastangom, nežiūrint, iš kurio veiksnio ar visuomenės
grupės toks darbas būtų kilęs. LJOF turi gerus santykius su Altu, Vliku,
LLK, Lietuvos Konsulatu Niujorke ir LSS. Ji įeina į Rezoliucijoms Remti
Komitetą Niujorke. LJOF vengia dvilypinumo-duplikavimo lietuvių poli
tiniame veikime.
LJOF ieško tų sričių, kurios dėl vienos ar kitos priežasties yra dar
likusios mažai pajudintos. LJOF tokia sritimi laiko antikolonialinę akciją
prieš Sovietų imperializmą ir kolonializmą Azijos, Afrikos ir Lotynų Ame
rikos tautų tarpe. Jinai stengiasi užmegzti ryšius su laisvojo pasaulio nau
jųjų šalių bręstančia inteligentija (su būsimais politiniais ir visuomeni
niais vadais, akademikais ir bendrai elitu). LJOF tikslas yra nuteikti juos
palankiai Lietuvos laisvės veiklai. LJOF nemano liesti tų sričių, kuriose
veiksniai ar kitos organizacijos sėkmingai darbuojasi, nebent jų būtų kvie
čiami talkon.
Dera ir žodis apie LJOF vardą. Lietuvių Jaunimo Organizacijų Fe
deracija yra pirminis vardas, kuris vaizdžiai nusako šios santalkos sudėtį.

Antikolonialinės
Lygos
prezidiumo nariai (iš k.
į d.) fil. Romas Kezys,
Algimantas Gureckas ir
Algirdas Budreckis disku
tuoja kolonializmo tema su
Angolos atstovu po susi
rinkimo įvykusio kovo 19
d. Carruegie Endowment
patalpose, New Yorke.
R. Kisieliaus nuotr.
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yra ir antrinis pavadinimas: Lietuvių Jaunimo Antikolonialinės Lygos
vardas, kuris parinktas numatant plėsti veiklą santykiavimo su Afroazijos
blokų kryptimi. LJOF vardas taikomas į afroazijatus, kuriems bet koks
antikolonializmas prie širdies. LJOF tezė, kad reikia iškelti neutraliųjų
bloke Lietuvos kolonialinį statusą Sovietų imperijoje.
Tiksliai LJOF atliko sekančius pozityvius darbus: 100 fotokopijų Ri
bentropo-Molotovo sutarties išdalino afrikiečiams studentams, 1962 m. pa
vasarį suruošė pasimatymą su kolombijiečiais studentais, protestą į Chruš
čiovo žodžius Stockholme (1964.VII.) nusiuntė į JAV spaudą, užmezgė
draugiškus ryšius su angoliečiais studentais, išsiuntinėjo 54 kviesius jauni
mo veikėjams dalyvauti 1964 Amerikos Lietuvių Kongreso jaunimo posė
dy, po Kongreso išsiuntinėjo rezoliucijas, apeliacijos tekstus bei kitą me
džiagą 71 studentų sąjungai laisvame pasaulyje, pasveikino Malavio, Ke
nijos bei kitas naujas valstybes jų nepriklausomybės proga. LJOF gavo
draugiškus atsakymus iš Malavio ministro pirm. H. K. Bandos ir iš kitų.
Nuo 1964 m. sausio 25 d. LJOF vadovauja ‘‘Jaunimas kalba jaunimui’’ radi
jus transliacijoms. Kas savaitę LJOF redaguojami 5 minučių pranešimai
transliuojami į Lietuvą iš Madrido, Vatikano ir Romos radiofonų. 1964 m.
gruodžio ir 1965 m. sausio mėn. LJOF pravedė jaunimo politinį seminarą
Niujorke.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO

KOMITETAS
Lietuvos politinės grupės ir rezistencinės kovos organizacijos 1943 m.
lapkričio 25 d. sudarė bendrą organą vadovauti kovai dėl laisvės. Tame
originaliame Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete buvo penkios
politinės partijos ir keturios kovos organizacijos, kurios nacių okupacijos
metu pogrindyje buvo pasireiškusios. Vliko organizacinis pobūdis ir jo vei
kimo kryptis grupių sutarta ir Vliko vardu paskelbta 1944 m. vasario 16
dieną deklaracija. Vlikas pasiskelbė turįs prerogatyvų tam tikra dalimi
imtis ir Lietuvos konstitucinių funkcijų. Jis taip pasakė todėl, kad mirus
prezidentui Smetonai (1944.1.9.) nebeliko nei asmens, nei organo, kuris
atstovautų suvereninės Lietuvos teises. Todėl Vlikas savo minėtoje dekla
racijoje ir pasiskelbė, kad atėjus metui pirmoji laikinoji Lietuvos vyriau
sybė bus sudaryta Vlike. Tas dėsnis tebegalioja ir dabar. Paskiau jis buvo
atnaujintas 1945 m. liepos 3 d. deklaracija.
Nuo 1945 m. gegužės mėn. amerikiečių kariuomenei išlaisvinus iš na
cių kalėjimų daugumą Vliko narių, jis veikia lig šiol iš Vokietijos ir
JAV-bėse. Jį sudaro politinių partijų, buvusių 1926 m. seime, ir rezistenci
nių kovos organizacijų, pasireiškusių okupacijos metu, atstovai.
Dėl politinių nesusipratimų ir saugumo sumetimais nacionalistai, tau
tininkai ir Lietuvių Frontas išstojo iš Vliko Vokietijoje. Nuo 1952 ligi
1964 m. tos grupės veikė kaip atskiri veiksniai.
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Vliko vydomoji taryba, sudaryta 1946 m. rudenį Berne, kur buvo su
tarta sudaryti vykdomąjį organą, veikia Vokietijoje. VT santykiaudavo
taip su Vliku, kaip vyriausybė su seimu. Vliko VT veikdavo pagal Vliko
patvirtintą planą ir sąmatą, duodavo kas pusmetį Vlikui savo darbų ir
piniginę apyskaitą. VT turėjo šias tarnybas: užsienių reikalų ir informa
cijos.
Prie Vliko veikia Tautos Fondas, kuris organizuoja lėšas Vliko vado
vaujamai laisvės kovai. Fondo valdytoją ir valdybos narius renka Vilkas
ir nustato jam veiklos planą. Tautos Fondo valdytojas — prel. Jonas Balkūnas.
Atsikūręs tremtyje Vlikas pirmoje eilėje per keletą metų rašė me
morandumus didžiųjų valstybių vyriausybėms ir net Jungtinėms Tautoms.
Tais memorandumais buvo įrodyta Lietuvos tarptautinė padėtis, jos teisi
nis statusas, Ribbentropo-Molotovo sudaryta sutartimi pradėtas antrasis
pasaulinis karas ir jo pasekmėje Lietuvos okupacija, Sovietų Sąjungos,
kaipo okupanto, neteisėti veiksmai, teroras, žmonių trėmimai, ūkio ir kul
tūros griovimas, Lietuvos partizanų kovos ir t.t. Memorandumai buvo rašo
mi todėl, kad svetimomis kalbomis keletą metų nebuvo leidžiami jokie
informaciniai biuleteniai. Eltos biuleteniai buvo pradėti leisti 1952 m.
vokiečių kalba, 1954 m. italų kalba, 1956 m. anglų kalba, 1961 m. ispanų ir
1964 m. arabų kalba (lietuvių kalba biuleteniai leidžiami nuo 1945 m. pa
baigos) .
Vlikas nesitenkino tuo, kad informavo pasaulį, kas darosi okupuotoje
Lietuvoje. Vlikui rūpėjo pasakyti tėvynei, kas darosi laisvajame pasauly
je. Jam pasisekė gauti radijo valandėlės Romos, Vatikano ir Madrido ra
dijo stotyse ir iš čia kas dieną kalbama tautai. Vlikas buvo bendęs susitarti
su Lietuvos diplomatais, kad jie daugiau ar mažiau priklausytų Vlikui, bet
susitarti nepavyko. Dabar vyksta artimas bendradarbiavimas.
Per 21 Vliko veikimo metus keletą kartų organizacijų sudėtis keitėsi.
Pastangos buvo dedamos apjungti visus veiksnius. Pagaliau, 1963 m. grįžo
LAS (nacionalistai) į Vliką. Pasitarimai vyko su tautininkais ir fronti
ninkais. 1964 metais buvo realizuota vienybės, arba konsolidacijos idėja.
Lemtinga “Birželio 22 d. komisija” (iš St. Lūšio, Br. Nemicko ir V. Vaitie
kūno) rado kompromisinį kelią apjungti visas egzilių grupes Vlike.
Vadinamas apsijungęs Vlikas susirinko 1964 m. lapkričio 28'29 d. Niu
jorke priimti naują statutą ir išrinkti valdybą. Apsijungusį Vliką sudaro
15 organizacijų, iš kurių partinės yra šios: Lietuvių Krikščionių Demokratų
Sąjunga, Lietuvių Valstiečių Liaudininkų Sąjunga, Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, Lietuvos Ūkininkų Partija, Lietuvos Ūkininkų Sąjunga, Lie
tuvos Tautinis Sąjūdis ir šios kovos organizacijos: Lietuvių Frontas, Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjugna, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Lietuvių
Vienybės Sąjūdis, Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, Rytų Lietuvos
Rezistencinis Sąjūdis ir Lietuvių Rezistencinė Santarvė, o pagaliau — “socialiniai-kultūrinė” organizacija — Lietuvių Krikščionių Darbininkų Są
junga.
Vlikas iš naujo deklaravo, kad “Lietuvių Tauta, siekdama išlaisvinti
Lietuvą iš okupacijos ir atstatyti Lietuvos Valstybės suvereninių organų
svetimos jėgos laikinai sutrukdytą veikimą, yra reikalinga vieningos poli20

21

tinės vienybės; kad tam tikslui politinės lietuvių grupės, kaip tautos politi
nės minties reiškėjos ir vykdytojos, nutarė sujungti visas jėgas bendram
darbui ir sudarė Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. ..”
Įvyko ir pagrindinis Vliko struktūros pakeitimas. Vilkinė organizacija
iš trijų dalių: seimas, taryba ir valdyba. Vliko seimą sudaro organizacijų
atstovai, po tris nuo kiekvienos. Seimas turi aptariamąją galią. Jisai iš
klauso tarybos ir valdybos veiklos apyskaitas, svarsto laisvinimo veiklos
programą, tvirtina pajamų bei išlaidų samatą, priima ir keičia Vliko sta
tutą, 2/3 visų atstovų balsų gali priimti į Vliką naują organizaciją ar iš
jungti esantį narį. Vliko tarybą sudari Vliko narių-organizacijų atstovai,
po vieną nuo kiekvienos iš jų. Taryba studijuoja ir planuoja laisvinimo
uždavinius, sudaro Vliko valdybą ir prižiūri jos veikimą, tvirtina Tautos
Fondo valdybą ir vykdo seimo funkcijas tarp sesijų.
Vliko valdyba organizuoja ir vykdo laisvinimo uždavinius, reprezen
tuoja Vliką, sudaro Tautos Fondo valdybą, kviečia Vliko seimą sesij on,
vykdo seimo ir tarybos nutarimus, bendradarbiauja su Lietuvos diploma
tine tarnyba ir atskiruose kraštuose veikiančiais lietuvių veiksniais. 1964
m. lapkičio 29 d. Vliko taryba išrinko septynių asmenų valdybą, į kurią
įeina St. Lūšys, Br. Nemickas, B. Bieliukas, J. Audėnas, V. Sidzikauskas,
K. Čeginskas ir K. Bielinis. Vaclovas Sidzikauskas & naujas pirmininkas,
Juozas Audėnas — generalinis sekretorius. Inauguracinėje kalboje pirm.
Sidzikauskas išdėstė tarytum naują Vliko šūkį: “Darbas, sugebėjimas dirbti
ir pasiaukojimas atsiekti tautos tikslą!”
Vliko statuto tretysis straipsnis šiaip skamba: “Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas skatina giminingas organizacijas jungtis tarpusa
vyje. Jis stengiasi į bendrą laisvinimo darbą įtraukti naujai iškilusias ir
Lietuvos laisvės kovoje pozityviai pasireiškusias organizacijas.” Įstojimo
formulė aptarta 19-tame straipsnyje: “Ne mažiau kaip trys Vliko nariai-organizacijos gali pasiūlyti seimui raštu priimti į Vliką naują narį-organizaciją...”

Veiklusis Liet. Studentų
S-gos pirmininkas senj.
Algis Zaparackas New
Yorko dangoraižių fone.
G. Peniko nuotr.
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Kokios galimybės jaunimui įsijungti į Vliko darbą? Atsakant į šitą
klausimą, strigo į mintį jaunimo politinio seminaro Niujorke 1964 m.
gruodžio 9 d. sesija, kurioje p. Audėnas nagrinėjo laisvės kovos struktūrą.
Klausytojai kaip tik išdiskutavo problemą. Atsirado trys pozicijos. A. Gureckas argumentavo, jog jaunimas neateina į Vliką todėl, kad jam esamos
partijos keistokos ir svetimos. A. Vedeckas, referentui Audėnui pritariant,
argumentavo, jog apsijungusiam- Vlike yra 15 ideologinių grupių, kurios
atstovauja visą lietuviškųjų pasaulėžiūrų spektrumą. Jaunimas galįs pa
sirinkti jam artimą ideologiją ir įstoti į atitinkamą partiją. R. Kezys siūlė
sintezinę išeitį, atseit, Vliko struktūra negalutinai nustatyta ir ateity gali
atsirasti nauji susigrupavimai, per kuriuos jaunimas ateisiąs į Vliką. Iš tik
rųjų, reikalas panašus į Alto problematiką; reikia, tik gerų norų ir inicia
tyvos.
Panagrinėkime pamėgintas pastangas. Prieš 19 metų A. Kasulaitis, A.
Vedeckas ir V. Banelis savo ryžtu įsijungė į partijas ir tapo jaunaisiais
vlikininkais. Bet metai praslinko... Jų šiandien netiktų vadinti jaunuo
liais. Matyt, po jų niekas šiuo keliu nėra keliavęs. Amžinatilsis dr. Trima
kas “iš viršaus” stengėsi traktuoti jaunimą. 1961 m. balandžio mėn. Vlikas
sudarė “patariamąją komisiją informacijos reikalams”, į kurią kvietė D.
Audėnaitę ir A. Budreckį. Atseit, mintis buvo verbuoti jaunimą į darbą,
o ne į partijas. Komisija sušaukė tris posėdžius ir po to neveikimu numirė.
1963 m. vasario mėn. dr. Trimako iniciatyva Vlikas steigė “jaunųjų
akademikų komisiją”, kurios tikslas, anot dr. Trimako, buvo: “Komisijoje
galės būti nagrinėjamos visos laisvinimo problemos ir siūloma, kas daryti
na, kad tą darbą suintensyvinti.” Buvo kreiptasi į visas studentų organi
zacijas. Pasekmės: LSS paskyrė A. Budreckį, skautai akademikai — R. Kezį. Kitos organizacijos nutylėjo. Aišku, galima pasiteisinti, kad kitos gru
pės, atsižvelgdamos į artimų ideologijų partijas, kurios tuomet boikotavo
Vliką, susilaikė. Jaunimas dar gali ginčytis, jog Vlikas nepriimsiąs jų gru
pių pilnom teisėm, nenorįs indentifikuotis su senomis partijomis, kurių
tikslai jam migloti. Čia ir pačios partijos kaltos tuo, kad nepristato savo
programų jaunimui susipažinti.
Bet yra ir giedresnių momentų. A. Vedeckas traktavo studentą A. Vai
tekūną į pavaduotojus. Kitaip sakant, jau bent vienas jaunuolis turi ofi
cialų statusą Vliko tarnyboje. Niujorke organizuojami jaunieji krikščionys
demokratai, iš kurių gali atsirasti Vliko' atžalynas. Galimas dalykas, kad
kitos partijos seks Vedecko pavyzdžiu. Ateitininkų veikėjas Arvydas Barzdukas įeina į patariamąją politinę komisiją.
R. Kezio alternatyva irgi gali sulaukti vaisių. J. Audėnas ir V. Si
dzikauskas abudu padarė užuominą — esą Vliko sudėtis dar galinti pra
plėsti savo bazę, idant turėtų pilnesnį visuomenės pritarimą. Bendruomenė
ir (jeigu atsirastų toks vienetas) politiškai funkcionuojantis jaunimo sam
būris ateity bus priimti į Vliką. Jauniesiems politikams visos alternatyvos
mėgintinos.
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“REQUIEM” IR “VILNIAUS VARPAI”
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ PRISIMINTI
Š.m. birželio 13 d., 3 vai. p. p., į
McCormick Place koncertų salę Chi
cagoj e suplauks jaunesniosios ir vy
resniosios kartos lietuviai iš Chicagos,
jos apylinkių ir net iš daugelio JAV
ir Kanados miestų. Tą dieną, pilno
sąstato Chicagos simfoniniam orkest
rui palydint, lietuvių kalba nuskam
bės Verdi “Requiem” ir Br. Markaičio, S.J., kantata “Vilniaus varpai”.
Abiejų kūrinių išpildyme dalyvaus
200 asmenų choras ir solistai. Tokia
paprasta metrika šios ateinančios
šventės, kuriai jau ruošiamasi dveji
metai.
Bet šventės prasmė ir apimtis pa
liečia kiekvieną patriotą lietuvį, pa
liečia ir organizacijas, o ypač skau
tus. Tuo gedulingu birželio 13 d. kon
certu bus pagerbti ir prisiminti visi
tie, kurie žuvo už Lietuvos laisvę per
25 okupacijų metus. Lietuva bolševi
kų pirmą kartą okupuota 1940 m.
birželio 15 d. Vos tik raudonajai ar
mijai koją į Lietuvą įkėlus, tuojaus
viena po kitos buvo uždarinėjamos
įvairios patriotinės organizacijos, o jų
vadai keliavo į kalėjimus. Viena iš
pirmųjų buvo uždaryta ir Skautų
S-ga, o vyriausias skautininkas pulk.
J. Barauskas įmestas į kalėjimą. Ka
rui su vokiečiais prasidėjus, šis pat
riotas lietuvis su kitais kaliniais buvo
varomas į Rusijos gilumą ir, vokie
čių armijoms iš paskos lipant ant
kulnų, bolševikų sušaudytas prie
Čemavės.
Vėliau galingame ir visą Lietuvą
plačiai apjungusiame pogrindyje, ku
ris nacių okupacijos metais parodė
didžiosios veiklos ženklus, ypač ak
tyvūs buvo studentai, jų tarpe ir aka

demikai skautai. Dalis tų vyrų pateko
į nacių koncetracijos stovyklas ir ten
žuvo, kiti pasitraukė į Vakarus ir da
bar yra veiklūs vadai ir lietuvybės
darbuotojai išeivijoje, o tretieji, gal
pati didžiausioji dalis, pasiliko tėvy
nėje ir įsijungė į Lietuvos partiza
nų sąjūdį. Tarp 30,000 Lietuvos par
tizanų, žuvusių 1944-53 metų laiko
tarpyje, tikėkime, kad yra nemažas
būrys ir skautų. Daug tų didvyrių
skautų pavardžių turi suregistravęs
Lietuvos skautų įkūrėjas kpt. Petras
Jurgėla, ir jie bus paskelbti didžia
jame P. Jurgėlos veikale “Lietuviš
koji skautija”.
Šiame straipsnyje nesiimu skelb
ti Lietuvos genocido ir laisvės kovų
aukų statistikos ar dokumentacijos.
Šie žodžiai tebūna priminimas filis
teriams, akademinei skautijai ir vi
siems skautų bičiuliams, kad birže
lio 13 d. iškilmėse-koncerte bus kar
tu pagerbtas ir skautijos įnašas į Lie
tuvos rezistenciją, bus pagerbti ir
prisiminti jūsų idėjos broliai, draugai
ir giminės, kurie atidavė savo gy
vybes už Lietuvą.

Kodėl pasirinkta koncertinė forma?
Birželio 13 d. žuvusių už Lietuvos
laisvę per 25 okupacijos metus pa
gerbimą - koncertą rengia Lietuvių
Opera Chicagoje, talkininkaujant ki
tiems chorams. Kadangi LB, ALTas
ar kitos bendrinės organizacijos lai
ku nesiėmė iniciatyvos prasmingą ir
tikrai išskiriantį žuvusiųjų minėji
mą surengti, Lietuvių Opera, jausda
masi turinti galingą balsinę medžia
gą ir namažą patirtį sunkesniems,
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monumentaliems muzikiniams kūri
niams išpildyti, savanoriškai, lietu
viško patriotinio sąžinės balso šau
kiama, ėmėsi šio didelio ir sunkaus
uždavinio.
Pasirinkta Verdi “Requiem”. Tai
kūrinys, kuris išpildomas retomis ir
iškilmingomis progomis.
Kadangi
Lietuvos partizanų kovose buvo paro
dyta tokio reto heroizmo ir jų au
kos buvo tokios didelės, Verdi “Re
quiem” kūrinio didybė ir orumas
kaip tik ir išreikš gal tinkamiausią
pagarbą jiems, nepamirštamiems mū
sų broliams ir sesėms.
Šalia “Requiem”, gedulingo kūri
nio, praskambės ir Br. Markaičio,
S.J., “Vilniaus varpai”. Tai nauja tau
tinė, simfoninė kantata. Jos turinyje
ne tik praeitis, bet galingam Vil
niaus varpų gaudesy įamžintos ir at
eities viltys, juose atsišvies ir mūsų
jaunosios kartos troškimas ir tikėji
mas į ateitį, kad virš anų kankinių
kapų, virš partizanų duobių, kur trūnyja jų kaulai, pro Vilniaus bažny
čių skambančius bokštus vieną die
ną ir Lietuvai nušvis laisvės saulė.
Tadgi Lietuvių Opera, su savo tal
kininkais kitais chorais koncerto pa
siruošimui paskyrę du darbo sezonus,
išveda šį minėjimą iš Jaunimo Cent
ro ar Marijos aukšt. mokyklos salės į

pačią didžiausią Chicagos koncertinę
salę — McCormick Place, kur galės
sutilpti 5,000 lietuvių ir akademinio
koncerto rimtyje galės. nulenkti gal
vas tautos kankiniam ir išklausyti
pilną rimties bei didybės koncertą.
Jis skirsis iš kitų ir tuo, kad jame
nebus jokių kalbų, o tik muzika, so
listų ir choro partijos, antrosios kon
certo dalies pabaigoje susiliejančios
į milžinišką Vilniaus varpų skambė
jimą.
Šio žuvusių už Lietuvos laisvę per
25 okupacijos metus pagerbimo - kon
certo apimtis kaip tik ir atsispindi
jaunųjų, išeivijoje universitetus bai
gusių akademikų valią, kad didžiųjų
iškilmių metu gana mums sukiotis
po savus kiemus, o turim eiti į tas
vietas, kur mus matytų ir mūsų bal
są girdėtų ne tik mūsiškės bendruo
menės nariai, bet ir amerikiečiai.
Dėl to pagarbos giesmės žuvusiems
už Lietuvos laisvę sugiedoti birželio
13 d. mes ir išeinam į plačiausiai ži
nomą McCormick Place koncertų sa
lę su didžia viltimi, kad žuvusių už
Lietuvos laisvę pagerbti susirinks ir
tankios akademinio jaunimo gretos,
nes ir partizanuose, pradedant J.
Lukša-Daumantu ir kitais, kiek daug
dalyvavo mūsų studentijos.
VI. Ramojus

“Beprasmybę įkūnija ne istorinė praeinabybė, o išblėsimas be istorijos, t.y.
tuščias savo laiko prabuvimas .. .
todėl ir mums, sveikai žvelgiant į
save, tenka ne sielotis mūšy, išeivine ben
druomene laukiančia galo, o rūpintis,
kad ligi to galo būtumėme ne tuščiai
laikęsi, o KŪRĘ! ISTORIJĄ, t.y. liudyję savo tautinę gyvybę kūrybiniais lai
mėjimais!”
Dr. J. Girnius
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• Visi į FSS suvažiavimą Clevelande, Čiurlionio Ansamblio namuose,
gegužės 29, 30, ir 31 dienomis. Suva
žiavimui ruošiama aktuali ir įdomi
programa: studijinė dalis, meno paro
da, literatūros vakaras, balius. Studi
jinės dalies tema: “Lietuvis inteligen
tas profesinės ir visuomeninės atsa
komybės sankryžoje”. Viena paskaita
apžvelgs amerikiečio profesionalo ro
lę jo visuomenėje, kokia ji yra šian
dien ir kuria kryptimi jos įtaka kin
ta. Antroji paskaita pažvelgs iš so
cialinės - psichologinės pusės į lietu
vį profesionalą lietuviškos visuome
nės veikloje, į jo įtaką, pajėgumą, at
eities galimybes. Simpoziumo forma
bus proga išdiskutuoti profesinius bei
visuomeninius reikalavimus, galimy
bes asmeniui juos darniai sugretinti,
aptarti kylančius konfliktus ar ap
spręsti, kas asmeniniame gyvenime
turėtų pirmauti: profesinė karjera ar
aktyvi visuomeninė veikla.
Šiandien, kai daugumas randame
save dviejų aplinkų, dviejų (šalia šei
mos) įsipareigojimų įtakoje, suvažia
vimo programa suteiks progos pagal
voti, apsvarstyti ir paieškoti gairių,
kuriomis vadovautis asmeninėse si
tuacijose. Prelegentais kviečiami kva
lifikuoti asmenys, temose liečiamų
klausimų specialistai.
Reikia laukti, kad rengėjų viltys ir
dedamas darbas suruošti tikrai pui
kų, akademinio lygio suvažiavimą ne
bus veltui, kad kuo didesnis skaičius
filisterių, ASD ir Korp! Vytis narių

susiburs Clevelande ir aktyviai daly
vaus programoje ir diskusijose.
• Kovo mėnuo buvo “Lituanus” va
jaus mėnuo. Įvairiose vietovėse buvo
sudaryti komitetai vajų pravesti:
kviesti ir raginti visus auka žurnalo
leidimą paremti. Apie Lituanus rolę
bei svarbą nesyk esame girdėję. Šia
proga norime visus šių eilučių skai
tytojus prie vajaus prisidėti ir nepa
miršti auką, pagal kišenės išgales, va
jaus komitetui pasiųsti.
Šių metų vajaus terminas pratęsia
mas ir vyks dar balandžio mėn. bė
gyje. Aukas galima siųsti tiesiai cent
riniam komitetui: Č. Staniulis, 21100
Fairview Dr., Dearborn Heights,
Mich. 48127.
• Kovo mėn. 27 d. Čikagoje įvyko
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so komiteto pirmas posėdis. Susirin
kę įvairių jaunimo organizacijų ir
Pas. L. Bendruomenės atstovai ap
svarstė 1966 m. liepos mėn. pradžioje
šaukiamo kongreso paskirtį, sieki
mus ir organizacinius rėmus ir suda
rė komiteto prezidiumą. Kongreso
organizacinio komiteto pirmininku iš
rinktas detroitiškis, Korp! Vytis senj.
Algis Zaparackas, Liet. Studentų
S-gos pirmininkas.
Yra ypatingai malonu matyti bro
lį Zaparacką gaunantį šias svarbias
pareigas. Jo neišsenkanti energija ti
kime išjudins ne tik rengimo komite
tą našiam darbui, bet ir visą laisvo
jo pasaulio lietuvišką jaunuomenę
kongresui tinkamai ruoštis ir kuo
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gausiau dalyvauti. Dedamas viltis
grindžiame gyvu pavyzdžiu: po eilės
merdėjimo metų prižadinta Lie. Stu
dentų S-ga. Tai grynai dvejus metus
Algio vadovautos centro valdybos
nuopelnas. Sveikiname brolį Algį ir
linkime sėkmės.
Miela komiteto sudėtyje matyti vi
są eilę ASS narių. Be Zaparacko, da
lyvauja: t.n. G. Musteikytė, t.n. R.

Kviklytė, t.n. G. Rinkūnaitė (iš To
ronto) fil. V. Kamantas ir fil. E. Vil
kas.
• Sveikiname seses ir brolius san
franciskiečius, įsteigusius naująjį San
Francisco ASS skyrių. Daugumas
skyriaus narių yra darbo reikalavi
mų vedami suskridę iš kitų vietovių,
iš kitų ASS skyrių. Pirmuoju sky
riaus pirmininku išrinktas fil. Romas
Venckus.

IN MEMORIAM

ARVYDAS RIMAS
Gimė 1940 m. kovo mėn. 20 d. Kaune.
Žuvo 1965 m. sausio mėn. 9 d. Santa .Cla
ra, California. 1963 m. jam suteiktas elekt
ros inžinerijos B. S. laipsnis Illinois uni
versitete, Urabanoje. Pirmininkavo Liet.
Studentų S-gos centro valdybai 1961-62
metais, ėjo įvairias pareigas, nuo pirmi
ninko iki socialinių reikalų vedėjo Liet.
Studentų S-gos skyriuose Čikagoje ir Urbanoje 1959-63 metais. Priklausė Korp!
Vytis nuo 1959 m.
26

Shortly before he died in an aero
plane in California, Arvydas Rimas
wrote to a friend. “This letter can’t
be very informative or entertaining,”
he apologized, “because nothing hap
pens out here, especially of a humor
ous nature.” A few weeks later, on
Saturday, 9 January, 19965, he was
easing a Tri-pacer Piper Cub down
to the landing strip of Santa Clara
Airport. When the aeroplane did
land, it first scratched the earth with
a wing, then burrowed its nose in
the ground. Arvydas was killed. He
was not quite 25.
“Nothing happens out here, espe
cially of a humorous nature.”In these
words Arvydas left a clue to the
kind of man he was. More than any
thing else, his was a sympathetically
humorous nature, a nature with
strings drawn taunt vibrating with
the joy they found in life. He had
not sullenly watched life amble by.
He met it, embraced it, drew from
it strength and hope and joy. He
sought events, ideas, people. He drew
from life as much as life could offer,
and in the act enriched his own life
and the lives of those who met him.
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He was at peace looking down at
the latticed earth from a vast blue
solitude of flight, and he knew vi
olent joy urging a heaving motor
cycle over a dirt road in the dusty
heat of a summer afternoon. He felt
contentment reading a book deep
into the winter night, and he saw
creativity in dissecting and sewing
up an engine. He could be found
working quietly by himself, and he
could be seen laughing and talking
in a crowd.
But he was not so much a man of
contradictions as a man who made
opposites meet. He was strong and
independent, yet he was gentle and
sought friends. He was proud of his
achievements but humble in his
hopes. He advocated preservation of
the Lithuanian national identity, but
he unhesitatingly befriended people
of all nations. He was a complex,
many-sided man. But through his
complexity shone an appealing sim
plicity and a determined straightfor
wardness.
On November 23, 1963, Arvydas
Rimas left Chicago to find work in
California. He was going to save

Pašnekesio dalyvių grupė
Čikagoje įvykusių ASS
Studijų Dienų metu.
J. Tamulaičio nuotr.

enough money to travel around the
world. He left not because he did
not value family, friends, the Lithu
anian society he so vigorously en
joyed. He left because he had set
himself a goal and he was capable
of rising above his attachements to
attain it.
We will remember him. We will
remember his firm, sometimes harsh,
opinions. We will also remember the
actions that contradicted those opin
ions. We will remember his awkward
offers of help when we needed it,
and his confused insistence if we
tried to refuse. We will remember
his warm, genial humor. We will
remember most his vibrant sense of
joy of life. And we will regret that
he no longer transmits this joy to us.

Šių eilučių autorius yra artimas Arvy
do Rimo draugas. Jam prašant, prisimini
mą spausdiname anglų kalba. Šiuo atveju
su autoriaus pageidavimu sutinkame, nes
tokio pobūdžio rašinį versti yra ypač sun
ku.
Red.
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1963 m., Karaliaus Mindaugo me
tais, Tėvų Pranciškonų leidykla
Brooklyne (N.Y.), išleido 1961 m.
staiga mirusio mūsų istoriko Dr.
Adolfo Šapokos veikalų “Senasis Vil
nius — Vilniaus miesto istorijos bruo
žai iki XVII a. pabaigos”, 332 p. su
50 p. iliustracijų, XVIII a. pabaigos
miesto planu ir autoriaus portretu.
Knygos apimtį bei užsimojimą ge
riausiai nusako autoriaus (pratarmės)
žodis, kuriame A. Šapoka nusiskun
džia, kad nuo Balinskio ir Kraševskio
laikų, kada tie buvo paskelbę savą
sias Vilniaus miesto istorijas, niekas
ypač iš lietuvių nesiryžęs patyrinėti
Vilniaus miesto istoriją visoje apim
tyje. Autorius pradžioje buvo užsi
mojęs Vilniaus miesto istorijai skirti
net kelių tomų veikalą, bet medžiagos
suspėjęs surinkti tik pirmąjam to
mui, bendrąjai miesto istorijos ap
žvalgai, visą kitą palikdamas ateičiai.
Lietuvos sostinės Vilniaus praeities
tyrinėjimas neatskiriamai rišasi su
Lietuvos valstybės susiformavimo
klausimo tyrinėjimu. Čia autorius
stato klausimą, jog “gal Mindaugo
sostine yra buvęs ir pats Vilnius?”.
Mat, iki šiol nėra žinoma kur buvo
karaliumi vainikuotas Mindaugas, ar
kur buvo jo sostinė. Yra tik aišku,
sako Šapoka, kad toji vieta, sostinė,
turėjo būti iš tėvų paveldėtoje že
mėje — Lietuvoje siaurąja prasme;
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t.y. pietvakarinėje Aukštaičių dalyje,
kuri dabar paprastai vadinama Vil
niaus sritimi. Kaip ten bebūtų, neabe
jotina, kad Vilnius į istorijos šviesą
išeina jau kaip sostinė, ir tokia lieka
iki dabar.
Vilnius būva pačiame senosios Lie
tuvos vidury, prie geriausio susisie
kimo upių ir sausumos kelių sankry
žos. Be to, buvo geroje vietoje stra
teginiu atžvilgiu. Tad nenuostabu,
kad čia sostinė išliko ilgus amžius,
kad čia susikūrė stambus netik poli
tinis, bet ir ekonominis bei kultūros
centras, ilgus amžius vadovavęs ne
tik Lietuvos bet ir visos rytų Euro
pos gyvenimui. Legenda apie Geleži
nį Vilką, kurią karalius Gediminas
tariamai susapnavęs ir, esą, to sap
no įtakoje įkūręs Vilnių, neabejoti
nai atsiradusi XVI a.; jau politinio
Vilniaus klestėjimo laikais, ir turėju
sį simbolizuoti ano laiko Vilniaus gar
sumą istoriniai, vienok ji esanti nepa
grįsta, nes Vilnius, o ypač Vilniaus
pilis, valdovo rezidencija, neabejoti
nai egzistavusi šimtmečius prieš Ge
diminą.
Nors žinios, visumoje, autoriaus pa
teikiamos iki XVII a., tačiau kalbė
damas apie paskirų Lietuvos valdo
vų veidmenį Vilniaus augime auto
rius paliečia tik Vytauto, Švitrigai
los, Kazimiero, Aleksandro, Žigimanto Senio ir Žigimanto Augusto lai-
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kus, t.y. tik iki' 1572 metų. Iš tų, Lie
tuvos-Lenkijos bendrų valdovų tar
po -Vilnių, gal labiausiai mėgęs Žigimantas Augustas, kuris, visur kitur
jautęsis svečiuose, o namie — tik
būdamas Vilniuje. Visą Vilniaus pra
eities apžvalgą autorius baigia valsty
bės padalinimo laikais, kad visą Lie
tuvos žemę okupavo maskoliai, kurie
1655 m. įsibrovę į Vilnių jį visiškai
sunaikino. Kas nespėta išplėšti, žu
vo tuojau prasidėjusiame ir negesi
namam 17 dienų gaisre. Miestas bu
vo taip sunaikintas, kad nebegavo
kur sustoti nė rusų caras, kuris su
stojo ne mieste, o palapinėje miške.
Amžininkų liudijimu po to karo “Vil
niuje negalima buvo rasti Vilniaus”.
Knygos pabaigoje ir užsklandose,
patiekta autoriaus biografijos bruožai,
bibliografija, asmenų bei vietovar'džių indeksai. Bibliografija apima net
13 puslapių. Dr. A. Šapokos gyveni
mo ir darbų apžvalgoje prof. S. Su
žiedėlis nurodo, jog A. Šapoka, ma
tydamas nesiliaujančias lenkų pas
tangas ir toliau savintis Vilnių, ryžosi
parengti informacinį leidinį apie Vil
nių. Su ta mintimi rišasi ir “Senasis
Vilnius” veikalo atsiradimas. Tai di
delis įnašas į lietuvišką Lietuvos is
torijos eigos aprašymo suformulavi
mą.
J. Damauskas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. Lei
džia Tėvai Pranciškonai. 1965. Nr. 1(176).
Red. J. Girnius. Prenumerata: $7.00.
“Ateitis bus tokiu, kokios mes būsime
verti!..”
Dr. J. Girnius

Kūrybingumo reikšmę ir būtinumą savo
paskaitose ir straipsniuose šiuo metu pa
brėžia prof. Eretas. Panašioje dvasioje pa
sisako ir naujasis “Aidų” redaktorius sa
vo įžanginiame straipsnyje — “Žvelgiant
į ateitį”. Dr. Girnius realiai apibūdina da
bartinę mūsų padėtį ir nuotaikas ir mūsų
tendencijas jau iš anksto apraudoti ir pa
laidoti lietuvybę. Kadangi tautinis nyki
mas yra glaudžiai surištas tuo žmogišku
dvasiniu nykimu bendrai, autorius mato
tiktai vieną pozityvią išeitį iš šitos “ai
manų psichozės” — kūrybingumą. Tuo pa
čiu klausimu kalba ir dr. Ina Užgirienė
(paskaita, skaityta Bendrinės Studijų sa
vaitės metu, įvykusios pernai “Dainavos”
stovykloje).
Knygų skyriuje (nors ir pavėluotai) at
kreipiamas dėmesys į 1962 metais Austra
lijoje išleistą Vytauto Janavičiaus “Pake
liui į Atėnus”. Mūsų Vyčio redakcija pil
nai sutinka su Andriaus Sietyno teigimu',
kad šitas Janavičiaus debiutinis romanas
yra viena įdomiausių knygų, pasirodžiusių
paskutiniu metu lietuvių prozos literatū
roje šiapus ir anapus geležinės uždangos.

TĖVYNĖS ATGARSIAI. Čikagos Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyklos mokinių
laikraštis. 1965. Nr. 1(39). Redaguoja ko
lektyvas. Leidėjas: ČALM Tėvų Komitetas.
Numerį išleido dr. A. Lipskis.

“Tėvų medis stovi nuogas. Mūsų yra
naujai išdygęs,
žalias, dar jaunas ir lankstus. Matys jis
daugelį
vasarų ir daugelį žiemų. Ar ir jis stovės
nuogas,
drebantis, nugalėtas? Priklauso nuo
mūsų.”
I. Rušėnaitė, 8a
Mūs vyresniąją kartą džiugina kiekvie
nas jūsų jaunųjų brolių ir seserų pasiro
dymas žodžiu, raštu ar veiksmu, žurnalas
apžvalginio pobūdžio, komentarai parašyti
pačių mokinių. Numeris skoningai išleis
tas ir iliustruotas. Nuotraukos ir komen
tarai pačių mokinių. Pastarieji tačiau
skamba perdaug nudailintai, perdaug iš
lyginti. Norėtumėm matyti daugiau origi
nalios kūrybos, daugiau jaunatviško spon
taniškumo, mažiau priežiūros. Kalbėkite
atvirai, rašykite!
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MARGUTIS. 1965. Vol. 38. Nr. 1. Red.
Vladas Vijeikis. Prenumerata: $5.00
Šis V. Vijeikio pastangomis išleistas ny
kios išvaizdos numeris yra skirtas 1964 m.
gruodžio 28 d. automobilių nelaimėje žu
vusioms L. Vanagaitienei ir Algimantui
Mackui atminti. Numeris susideda iš nuot
raukų ir atsisveikinimo žodžių, kurie šiur
piai atkuria “tų didžiąją nesąmonę”, įvy
kusią pirmadienio vakarą ant vieškelio,
dar kartą įsąmonina ne tik 30-jų metų ge
neracijos, bet visos mūsų išeivijos nuosto
lį Algomanto Mackaus netekus.
“Dar nesuradau tikrųjų žodžių atsi
sveikinti su žmogum, kuris buvo mūsų
generacijos balsas ir su savim nusinešė
tai, ko jinai jau nepajėgs pasakyti.”
Vyt. Kavolis
SKAUTŲ AIDAS. 1965. Nr. 1, 2, 3.
Mėnesinis lietuvių skautų-čių žurnalas. Ofi
cialus LSS Organas. Vyr. red. A. Saulaitis. Prenumerata $3.00.
SKAUTŲ AIDAS gali su pasitenkinimu
pažvelgti savo pereitų metų bėgyje atsiek
tus rezultatus, bet jo tolimesniam tobulini
mui reikalinga medžiaginė parama. Nori
me priminti visiems skautams akademi
kams, o ypač tiems, kurie skautiškame dar
be nebedalyvauja ir SKAUTŲ AIDO nebeskaito, jų skautišką pareigą: prisidėti
prie šio žurnalo išlaikymo.

KNYGŲ LENTYNA. Trimėnesinis Lie
tuvių Bibliografijos Tarybos biuletenis.
1964. Nr. 2, 3. Leidžia JAV Lietuvių Ben
druomenės. Kultūros Fondas. Red. A. Ružanciev - Ružancovas, 1132 Walnut Street,
Danville, Ill. Prenumerata $2.00.
Džiaugiamės, kad KNYGŲ LENTYNA
pagaliau pasiekė Mūsų Vyčio redakciją.
Šis savo išvaizda labai kuklus leidinėlis
(mašinėle rašytas ir ofsetu spausdintas)
iki dabar toli gražu neužsitarnavo pakan
kamo visuomenės dėmesio. Jame stengia
masi atžymėti visos tremtyje išleistos kny
gos ir svarbesnieji straipsniai, pasirodę
mūsų periodikoje. Kiekvienas studentas,
kiekvienas mokslininkas, renkąs medžiagą
bet kokiam moksliniam darbui ar straips
niui, įvertina tokio bibliografinio leidinio
svarbą. KNYGŲ LENTYNA iki dabar eg
zistavo nepaprasta jos redaktoriaus pasi
šventimo dėka; ji yra vienas iš tų svarbių
išeivijos leidinių, kurie turėtų surasti vie
tą kiekvienoj didesnėj šio krašto bibliote
koj ir kurio išlaikymui ir tobulinimui rei
kia sutelkti visas mūsų, jėgas!
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LIETUVIŲ DIENOS. Lithuanian Days
Magazine. 1964. Nr. 9(148), 10(149). 1965.
Nr. 1(150), 2(151). Red. B. Brazdžionis.
Prenumerata: $6.0Q.
Nuotraukomis ir trumpais straipsniais
perduodamj mūsų lietuviškojo visuomeni
nio ir politinio gyvenimo sverbesni momen
tai : LKMA suvažiavimas, reorganizuotas
VLIKAS, Australijos Lietuvių meno die
nos Melbourne, Kalėdų eglutė Vasario 16
gimnazijoj ir pn. Pristatomi naujas B ALFO
pirmininkas kun. Vaclovas Martinkus ir
naujasis Lietuvos konsulas New Yorke Vy
tautas Stašinskas. Pagerbiami dr. Juozas
Eretas ir prof. A. Senn. Vasario mėnesio
numeris skirtas Vasario 16 bei Akto signa
tarui ir prezidentui Aleksandrui Stulgins
kiui. Ištraukos iš dr. M. Gimbutienės įvado
lietuvių liaudies dainų antologijos “The
green Linden” ir iš A. Rannit spaudai ruo
šiamos knygos “K. Donelaitis and Lithua
nian Poetry”. Lietuviškoje dalyje randame
įdomią ištrauką iš V. Alanto romano (XIII
amžiaus kronikos) “Šventaragis” ir septy
nis Alfonso Tyruolio Šekspyro sonetus.

Nauji Los Angeles ASS
skyriaus skautininkai ir
tikrosios narės. Iš kairės:
p8. t.n. Ina Stadalninkaitė, t.n. Ilmard Mažeikaitė,
ps. senj. Saulius Naujo
kaitis, t.n. Giedra Gustai
tė ir t.n. Ina Janušauskai
tė
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as
ASS STUDIJŲ DIENOS ČIKAGOJE
Tepam sumuštinius. Praslenka pusvalan
dis, prabėga valanda. Mes tepame sumuš
tinius. Pasižiūrėjusios i sumuštinių kalnų,
sesės pradeda abejoti, ar šiose studijų die
nose turės praleisti visą laiką studijuodamos virimo meną ir neturės progos pasi
semti gilios išminties iš visų garsių kalbė
tojų .
Artėja atidarymo valanda, bet narių skai
čius nedaugėja. “Gal tiek daug netepkim”,
pasižiūrėjus į dešimti dalyvių, pasiūlo vie
na išsigandusi naujokė. “Nebijok”, padrą
sina ją tikroji narė, temstant vakarienei
tikrai .daug akademikų prisirinks.” Pasi
rodo visada linksmi broliai iš Clevelando.
Užsukę j virtuvę ir valgydami sumuštinius,
mėgina sumažinti sesėms darbą. Atlekia
(pagirtas tarp moterų) su keturiom gra
žiom sesėm ir brolis Zaparackas iš Det
roito. Į Jaunimo namus įslenka ir vienas
kitas akademikas iš Čikagos. “Pusė bėdos,”
nutaria brolis Vilkas, ir 1965 metais ko
vo 27 dieną, 2:30 po pietų (arba geriau
pasakius, iš užsimiegojusių akių spren
džiant, kitiems iš Čikagos tik ką po pus
ryčių) suvažiavimas tampa oficialiai ati
darytas.
Studijų dienų tema — “Akademikų Skau
tų Įpročiai.” Dėl to pirmosios diskusijos
mėgina parodyti dabartinį ir buvusį aka
deminės skautijos veidą. Jau prieš studijų
dienas visi ASS skyriai buvo gavę specia
lias anketas, liečiančias lietuvišką ir skau
tišką veiklą. Anketų rezultatus perdavė
ASS trijų šakų atstovai: filisterių — fil.
E. Vilkas, ASD — t.n. R. Kviklytė ir Korp!
Vytis — senj. G. Penčyla. Ypatingai buvo
įdomu išgirsti, kaip mūsų senj. ir t.n. ma
to filisterius ir kaip filisteriai mato mus.
Po šių debatų sekė keli trumpi praneši

mcisu
mai. “Akademikas skautas ir skautiškoji
veikla” — kalbėjo fil. Statkienė. “Skau
tiškoji spauda” — fil. Vytautas Germanas.
Apie ASS veiklą paruošė fil. Kregždys,
bet jam dėl ligos negalint atvykti, per
skaitė senj. G. Penčyla. “Visuomeniška
veikla” — fil. V. Černius.
Po visų pašnekesių sekė sesių paruošta
vakarienė. Vakare laužas, į kurį buvo pa
kviesta ir eilė garbės narių, tai aktyviai
tuntuose bei vadijose dirbą' akademikai
skautai. Garbės svečiams sesės prisegė po
raudoną rožę.
Visi susėdome ratu. Prigeso šviesos. Nuo
taika ne visiškai tokia romantiška kaip
stovykloje — trūko rusenančio laužo, pro
medžius bežvilgančių žvaigždių, bet ne
trūko linksmos, šiltos skautiškos atmosfe
ros iš tų ’sesių ir brolių, kurie savo skau
tiška dvasia ir padaro visas neužmiršta
mas stovyklas, neužmirštamus laužus. Bro
lis Sancha romantiškai virkdė akordeoną;
dainas pravedė, pas dėdę Šamą dvejus
metus atidainavęs, senj. Jonas Žukauskas,
pasirodė ir nepamirštamas laužavedys bro
lis Vladas Stropus, kuris, dabar augin
damas dukterį, kaip tik pripratęs švel
nias lopšines traukti. Apie ASS veiklą, vi
sus pasisekimus ir nepasisekimus padaina
vo Čikagos sesės, apie savo žygį į demo
kratišką Seimą papasakojo viešnios iš Det
roito. Pasirodė ir puikus Čikagos kandi
dačių kvartetas, susidedąs iš sesių Koncyčių, I. Srugytės ir R. Domarkaitės. įdo
miausia buvo pamatyti filmas iš įvairių
stovyklų, suvažiavimų, iškylų. Ne vienas
filisteris su pasididžiavimu žiūrėjo į savo
buvusias garbanas ir tarė: “Ach! Tai bent
būdavo dienos.” “Kažin, ką dabar veikia?”
atsiduso, žiūrėdamas brolio Peniko nebe
tokias jau senas filmas, vargšas senjoras.
Pasibaigė diena. Atėjo naktis, saulė jau
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ASS Studijų Dienų debatų būreliai posė
džiauja.
Skautiškos veiklos būrelis.

Spaudos darbo būrelis.

Visuomeninės veiklos būrelis.

užslinko už kalnų, už miškų. “Saldžių sap
nų .. . Labanaktis! Sudiev! Ei! padėkit
indus plauti! Važiuojam kartu? Nepamiršk
atsikelti mišių!” — po Jaunimo namus
vėl paplito garsai. Pasibaigė pirmoji studi
jų savaitgalio diena.
Devinta valanda, ankstoka, bet mišių
išklpusyti prisirinko pilna koplyčia. Mišias
atnašavo ir pamokslą pasakė tėvas J. Rai
bužis, S.J. Po mišių pusryčiai, o po pusry
čių vėl karštos diskusijos. Šį kartą visi
pasiskirstėm į atskirus būrelius, kurių va
dovai jau davę pranešimus šeštadienį. Ma
žosiose grupelėse diskutavome temas, ku
rios mums buvo arčiausia prie širdies.
Sekmadienį prisidėjo ir naujas būrelis —
“Akademikai ir politinė veikla”, kuriam
vadovavo f ii. Tomas Remeikis. Visi šie
būreliai turėjo tikslą prieiti išvadų, kaip
geriausiai sustiprinti akademikų veiklą jos
atskirose šakose. Būrelių siūlomos rezo
liucijos po pietų buvo pristatytos visų da
lyvių svarstymui ii’ priėmimui.
Vėl stovėjom skautiškame rate. Vėl dai
navom. Ratas iš lėto mažėjo. Išvažiavo
linksmi broliai iš • Cleveland©, išlėkė brolis
Zaparackas su keturiom gražiom sesėm į
Detroitą. Išsiskirstė ir čikagiečiai. Jaunimo
namų Čiurlionio galerijos salėje pagaliau
vėl viešpatavo tyla.

rk
CLEVELANDAS
• Cleveland© ASS valdybą sudaro sekan
tys asmenys: ASS ir FSS pirmininkas —
Mindaugas Leknickas, ASS ir FSS iždi
ninkas — Kęstutis Steponavičius, ASS ir
FSS sekretorius — Jurgis Šenbergas, ASD
vadovė — Ramunė Kubiliūnaitė, Korp! Vy
tis vadovas — Vytautas Januškis.
• Gruodžio 20 dieną įvyko filmų vaka
ras, kur Cleveland© akademikai pamatė,
kaip reikės slidinėti ateinančioj žiemos sto
vykloje.

Studijų Dienoms baigian
tis, paskutinė daina prieš
tariant szidiev.
J. Tamulaičio nuotr.
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• Gruodžio 26 clevelandiečiai akademi
kai turėjo progos parodyti savo talentus ir
kitoj žiemos sporto šakoje, nes tą dieną
įvyko jų nuotaikinga čiužinėjimo išvyka.
• Kas metais Clevelando akademikai
skautai prisideda prie tradicinės skautų
rengiamos Kaziuko mugės. Kaip ir pra
ėjusiais metais, taip ir šiais akademikai
leido Clevelando visuomenei išmėginti savo
rankos taiklumą metant taikinius į išpūs
tus balionus.
• Kovo 19 įvyko pirma ASS sueiga, ku
rioje patiektas metų planas. Gegužės 29
skyrius tikisi suruošti ASS balių. Valdyba
norėtų sudaryti progų skyriaus nariams
grupiniai dalyvauti teatruose, čiuožyklose,
parodose ir t.t.
DETROITAS
• Senj. Algis Zaparackas buvo išrinktas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ren
gimo komiteto pirmininku.
• Balandžio 12 įvyko ASS sueiga, per
kurią dabartinė akademikų karta supažin
dino Detroito jaunimą su ASS veikla. Bu
vo rodomos filmos iš praėjusių vasaros
stovyklų.
• Kaziuko mugėje, įvykusioje kovo 28
dieną, dalyvavo ir akademikai. Sesės par
davinėjo savo tradicines širdeles — “Me
duolius”.
• Naujos Detroito ASD skyriaus kandi
datės yra sekančios: Žibutė Zaparackaitė,
Genė Rukštelytė, Rūta Bulgarytė, Laima
Štuopytė ir Danutė Miškinytė.
• T.n. Gina Staniulytė baigė studijas,
įsigydama B S iš biologijos.
• Detroito akademikai sveikina t.n. Auš
rą Anužytę, susižiedavusią su broliu iš Či
kagos senj. Stasiu Klimu.
LOS ANGELES
• Vasario 7 d. ASD ir Korp! Vytis su
ruošė išvyką į Charlton Flats kalnus prie
Los Angeles.
• Vasario 20 dieną įvyko Los Angeles
akademikų Vasario 16-tos sueiga. Per iš
kilmingą sueigą tikrųjų narių pasižadėji
mus davė Giedra Gustaitė, Ina Janušaus
kaitė ir Ilmara Mažeikaitė. Skautininkų
įžodį davė naujai pekelti į paskautininkus
— t.n. Ina Stadalninkaitė ir senj, Saulius
Naujokaitis. Po pakėlimo ir įžodžio akade
mikai ir jų svečiai išklausė Sauliaus Nau
jokaičio pašnekesio apie Vasario 16. Sekė
vaišės ir linksmoji vakaro dalis. Buvo per
skaityti trys senj. Aloyzo Mučinsko eilė

raščiai, atsiųsti šiai progai iš Te|xas, kur
jis tarnauja kariuomenėje.
• Fil. Stepas ir fil. Giedrė Matai iš Cle
velando apsilankė Los Angeles ir buvo su
stoję pas filisterius Jūrą ir Vytą Koklius.
• Fil. Edmundas Kulikauskas yra Lituanus vajaus pirmininkas Los Angeles.

NEW YORKAS
• New Yorke veikianti Lietuvių Jauni
mo Antikolonialinė Lyga stengiasi Lietu
vos laisvės reikalą propoguoti Afrikos - Azi
jos kraštų tarpe. Vienas iš lygos veiklos
būdų yra asmeniškas kontaktas su New
Yorke gyvenančiais tų tautų atstovais.
Viešas lietu vių-afrikiečių susirinkimas
įvyko kovo 19 d. Carnegie Endownment pa
talpose, priešais Jungtinių Tautų pasta
tą. Vakaro tema buvo “Kolonializmas Lie
tuvoj ir Afrikoj”. Iš afrikiečių pusės kal
bėjo jaunas vyras iš Mozambique valsty
bės, kuri šiuo metu yra portugalų koloni
ja. Lietuvos kolonialinę padėtį nušvietė dr.
L. Sabaliūnas. Po pranešimų vyko gyvos
diskusijos.
SAN FRANCISCO
• Korp! Vytis ir A.S.D. tikrųjų narių
sueiga buvo sušaukta 1965 m. sousio 30
dieną dalyvaujant devyniems nariams.
Sueigos metu buvo diskutuota ir nutarta
įsteigti Akademinio Skautų Sąjūdžio Sanx
Francisco skyrių.
Steigiamoje sueigoje dalyvavo: fil. Ro
mas Venckus, fil. Arvydas Kudirka, fil.
Aldona Kudirkienė, t.n. Rima Baipšienė,
t.n. Giedrė Venckienė, t.n. Irena Kirkylienė, senj. Vaidotas Baipšys, senj. Viktoras
Kirkyla, t.n. Boneta Salytė.
San Francisco A.S.S. skyriaus pirmoji
valdyba susideda iš fil. Romo Venckaus —
pirmininko, fil. Aldonos Kudirkienės —
sekretorės ir t.n. Rimos Baipšienės — iž
dininkės.

URBANA
• Balandžio 20 Urbanos Korp! Vytis pa
vaišino ASD seses savo pačių išvirtais pie
tumis. Senj. Justinas Bavarskis ėjo vy
riausios virėjos pareigas. Žvakių šviesoje
besigardžiuodamos brolių keptais šteikais,
sesės nutarė virimo meną visada palikti
broliams.
• Ukrainiečių tarptautiniame pasirody
me ir pietuose oficialiai lietuvius atstova
vo Urbanos ASS nariai.
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• T.n. Dalia Ažubalytė buvo priimta į
University of Illinois medicinos mokyklą.
• Marytė Gavelytė įstojo į ASD kandi
date.
• Gegužės 1 dieną Urbanoje įvyks tradi
cinis kaukių balius, į kurį svečiai iš arti
ir toli yra kviečiami atsilankyti.

WORCESTER
• Vasario 16 d. minėjime, kur| bendrai
rengė 46 lietuviškos organizacijos kartu,
skautai akademikai, padedami skautų-čių,
pravedė aukų rinkimą Altui. Skautų-čių
tautinių šokių grupė, vad. t.n. S. Stoškutės,
šoko tautinius šokius ir bendrai talkinin
kavo savo darbu prie Vasario 16 paminėji
mo. Prie aukų rinkimo daugiausia darbv
prisidėjo: t.n. V. Matulevičiūtė, t.n. G. čėsnaitė, senj. V. Gedmintas, senj. D. Glodas,
senj. R. Jakubauskas, senj. A. Glodas, fii
P. Molis ir fil. A. Norkevičius.
• Worcesteryje sudarytoje Lietuviškų
Organizacijų Taryboje buvo įsteigtas jau
nimo skyrius, kurio tikslas — suburti jau
nimą čia gimusį ir augusį, atnvykusį iš Lie
tuvos ir nežiūrint, kuria kalba jie naudotų
stengtis kelti lietuvių reikalus ir aktyviau
pasireikšti amerikiečių tarpe iškeliant lie
tuvių vardą. Jaunimo sekcijai vadovau
ja senj. D. Glodas, jo talkininkai — E.
Struckus ir fil. P. Molis, kurie jam padės
išplėsti ir sujungti jaunimo veiklą visose
lietuviškose organizacijose ir už jos ribų.
• Worcesteryje Lituanus vajaus komite
tas sudarytas iš sekančių akademikų: fil. P.
Molio, t.n. V. Matulevičiūtės, t.n. S. Stoš
kutės, senj. A. Glodo ir senj. V. Baziliausko. Jie aplankys ne tiktai skautus-es, bet
ir platesnę visuomenę su prašymu finan
siškai paremti anglų kalba leidžiamą žur
nalą Lituanus.
• Naująją Worcesterio skyriaus akade
mikų valdybą sudaro: senj. A. Glodas —
pirm., senj. V. Gedmintas — vicepirm.,
t.n. S. Stoškutė — sekretorė, t.n. G. Čėsnaitė — ižd. ir senj. V. Baziliauskas — na
rys. ASD valdybą — t.n. V. Matulevičiū
tė — pirm., kand. globėja — fil. R. Molie
nė, t.n. S. Stoškutė — sekr. ir t.n. G. čėsnaitė — ižd. Korp! Vytis valdybą — senj.
V. Baziliauskas — pirm., senj. A. Glodas
— sekr. ir senj. D. Glodas — ižd. Filiste
rių valdybą — fil. P. Molis — pirm., fil.
V. Mantautas — sekr. ir fil. R. Molienė —
ižd.
• Atskirų asmenų paruoštos diskusinės
temos: jaunimo, lietuvybės, ekonomijos ir

politinės yra labiausiai mėgiamos. Taip pat
skautiška veikla ir darbas su jaunesniai
siais yra dažnai diskutuojama, nes dauge
lis akademinio jaunimo yra aktyvūs vado
vai skautiškuose vienetuose ir šiaip lietu
viškame gyvenime.
ČIKAGA
• Balandžio 14 ir 15 d. Jaunimo namuo
se ir Jaunimo namų koplyčioje įvyks Čika
gos AS S rekolekcijos, kurias praveš ASS
dvasios vadas Tėvas J. Kubilius, S.J. Bus
klausomos ir išpažintys.
• Balandžio 11 pas t.n. Ireną Sabaliūnaitę įvyks Čikagos Studentų Sąjungos
ir ideologinių organizacijų vadovų disku
sijos apie dabartinę lietuviu studentijos
padėtį.
• Rimas Griškelis skaitė įdomią paskaitą
ir pravedė karštas diskusijas apie ASD ir
Korp! Vytis santykius kandidačių sueigo
je, kuri įvyko kovo 21 dieną pas sesę t.n.
Audronę Kubiliūtę.
• Jurgiui Senkui pasitraukus iš parei
gų, senj. Tomas Leonas tapo nauju Korp!
Vytis tėvūnu.
• Senj. Vytautas Mišelis yra Lituanus
vajaus komiteto pirmininkas Čikagoje.
• Čikagos ASS sveikina buvusią ASD
pirmininkę ir dabartinę vicepirmininkę t.n.
Daną Kriščiūnaitę, kuri balandžio 24 die
ną sumainys aukso žiedus su broliu gintariečiu Vytautu Putrium.
• Čikagos ASS dėkoja ponui Buntinui,
kuris be mokesčio parūpino Dr. Pepper gė
rimo akademikų “smuklei” Čikagos Kaziu
ko mugėje. Taip pat tariame nuoširdų ačiū
ir p. Druskienei, kurios nuopelnu gavome
du puikius kavininkus, kuriuose skanią ka
vą sugebėjome išvirti ir be brolių pagelbos.
• Į Čikagos ASD skyrių įstoti padavė
prašymus sekančios kandidatės: Giedra
Gasnerytė, Rūta Domarkaitė, Kristina Ja
rašiūnaitė ir Birutė Putriūtė.
• čikagiečiai akademikai džiaugiasi vėl
turėdami savo tarpe senj. Joną Žukauską.
Jis, atitarnavęs dėdei Šamui ir grįžęs, vėl
įsijungė į skautišką veiklą.
• Vasario 26 buvo garsi blynų diena Či
kagoje. Blynus kepė ne tik ASD ir Korp!
Vytis, bet ir Filisterių sąjunga. Gaila, kad
šitie blynai nebuvo kepami kartu. Jaunes
nieji gardžiavosi Jaunimo centre, o vyres
nieji Gintaro svetainėje.
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redaktoriaus
pastapis-----MIELI “MUSŲ VYČIO”
Prašyčiau keletą minučių kantrybės per
skaityti šį visiems mūsų žurnalo prenume
ratoriams svarbų pranešimą.
Zip Code — paštas reikalauja, kad vi
suose adresuose būtų pažymėtas ir Zip
Code Nr. Todėl, prisiųsdami mums savo
adresus, malonėkite to nepamiršti, o kas
jo iki šiol dar neprisiuntėte — padarykite
tai artimiausioj ateity.
Adreso pakeitimas — mes karts nuo kar
to primename, kad, pakeitę adresą, ne
delsiant mums praneštumėt. Priešingu atvėjū, tarp mūsų nutrūksta ryšys. Kai ku
rie prenumeratoriai stebisi, kodėl negauna
M.V., nors yra tvarkingai apsimokėję pre
numeratos mokestį. Adreso pakeitimo nepranešimas ir gali būti viena iš tų prie
žasčių, dėl kurios negaunate mūsų žurna
lo. Pranešti vien tik paštui apie adreso
pakeitimą neužtenka. Siunčiamo antra kla
se M. V. paštas, senu adresu neradęs, į
naują gyvenvietę jo nepersiunčia, bet grą
žina mums, už ką mes pašto įstaigai tu
rime dar užmokėti.
Visi, kurie dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių negaunate M. V., mums tuojau pra
neškite pasiųsdami pašto atviruką. Steng
simės visus nesklandumus išaiškinti.
M. V. prenumeratos nuolaida — ASS
skyriui, kurio visi nariai užsiprenumeruo
ja M. V., darome nuolaidą ta prasme, kad
vietoje $4.00 — prenumeratas kaina suma
žinama iki $3.00. Šiuo atveju ASS sky
riaus valdyba išrenka pren. mokestį iš sa
vo narių ir persiunčia su sąrašu pasirašy
tu sk. pirmininko tiesiog M. V. administ
ratoriui. Tas pats taikoma ir paskiriems
Korp. Vytis bei Stud. Skaučių D-vės vie
netams.
M. V. prenumerata — šia proga raginu
visus susimokėti 1965 m. prenumeratos mo
kestį. Dar didelė dalis pren. yra neatsiskaičiusi už 1964 m., o kai kurie net ir už
vėlesnį laiką.

PRENUMERATORIAI
Mes išsiuntinesime visiems mūsų skoli
ninkams paraginimus apsimokėti prenu
meratos skolas. Jei kartais suklystume,
per daug ant mūsų nepykite. Tuojau siųs
kit mums pašto atviruką, kad mes galėtu
me savo klaidą pataisyti. Gi tiems, kurie
į minėtą paraginimą neatsilieps, turime
pranešti, kad ilgiau skolon M. V. siuntinė
ti nesame pajėgūs. Kitokių pajamų netu
rint, vienintelis M. V. žurnalo išlaikymo
būdas yra prenumeratos mokestis bei au
kos. Šia proga norėčiau nuoširdžiai padė
koti visiems M. V. aukotojams, o ypatingai
garbės prenumeratoriams. Be jūsų pagal
bos mūsų žurnalas iki šio laiko nebūtų išsi
laikęs.
Tikimės ir toliau mayti jus visus “Mū
sų Vyčio” prenumeratorių bei rėmėjų tar
pe.
M. V. Administratorius
AUKOS
ISS žiemos stovyklos ruošimo
organizatoriai ............... $105.00
Liūtas Grinius — garbės pren.........
10.00
V. Stadalninkas — garbės pren. ..
10.00
E. Jankus — auka.........................
1.00
VI. Braziulis — auka.....................
2.00

Fil. VYGINTĄ. GRINIŲ,
jo tėveliui Aleksui netikėtai mi
rus, giliai užjaučia ir kartu liūdi
Los Angeles ASS
skyriaus nariai

36

