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ASS 41-mų METŲ SUKAKČIAI
Garbinga ASS organizacija savo amžiumi sukelia atmintyje išgyven
tos praeities daug slidžių slenksčių, šakotų kryžkelių, daug kietų sunkumų,
daug skaudžių sielvartų. Tačiau jaunuoliškas darbas, savo masinančiu at
virumu, giliu nuoširdumu, nepailsęs, nugalėjo aptiktas gausias kliūtis, sėk
mingai perėjo nelengvo gyvenimo iš šalies pamėtomas pinkles-klampynes,
ir štai šiandien iškilmingai apvaikšto 41-rių metų iškilmingą sukakties
minėjimą.
Amžius ryškiai nusako tiksliai pasirinktą gana tolimo kelio aiškią
linkmę, darniai tikusią pralėkusiai digliuotai praeičiai ir pakankamai
sklandžiai padeda puoselėti viltį dabarčiai.
Laimingai ir toliau tvirtu žingsniu skriskite į vis geresnę ateitį kietai
pramintu tiesiuoju keliu, nepasiduodant kartais skaisčių-švitinčių paša
liais takelių klastingiems švystelėjimams.
Visuomet mintimis su Jumis
Jūsų
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MIELOS SESĖS IR BROLIAI
Studentų Skautų Korporacija “Vytis”, atsikūrusi toli nuo Tėvynės
— tremty ir minėdama savo 25 metų sukaktį, tarp kitko nustatė gilios
prasmės senjoro Įžodį. Tai yra praplėstas Skauto Įžodis ir turi ryškų
riterio-budrio priesaikos pobūdį. Jis jungia daugiau idealų bei įsipareigo
jimu, nei Lietuvio Skauto Įžodis, Lietuvos kario priesaika ir Lietuvos
partizano priesaika. Atsieit, vytiečio senjoro Įžodžiui atitinkamo ar pa
našaus nėra lietuvių visuomenėje. Giliu mano įsitikinimu, tokios priesai
kos teksto nerastume nei vienoje kitoje tautoje — visame pasaulyje!
Savaime suprantama: kas duoda ir vykdo tokį kilnų Įžodį, tas yra
šviesus idealistas, dvasinis milžinas, didvyris bei karžygys.
Lasvoje Tėvynėje vytiečiai tokio Įžodžio dar neturėjo. O vis dėlto
jų dauguma vykdė tokius pačius įsipareigojimus, kokius apibrėžė tiktai
tremty nustatytas senjoro Įžodis. Garbė jiems už tai! O ypatinga garbė
tiems vytiečiams, kurie su pasišventimu tarnavo Dievui, Tėvynei ir Ar
timui, už šiuos idealusdau g iškentėjo bolševikų kankinių Tūriuose, vo
kiečių koncentracijos stovyklose arba už šiuos idealus buvo nukankinti,
pakarti, sušaudyti arba žuvo su šautuvu bei granata rankoje! Priimdamas
kiekvieną tokią auką, Kristus (skautės poetės Juzės Vaičiūnienės žodžiais)
“perkalta ranka švelniai paglamonėja, pavadinus naujo kankinio vardu”.
Kilnųjį vytiečio senjoro Įžodį dar toliau nuo kenčiančios Tėvynės Lie
tuvos tebeduoda ištisi būriai naujųjų vytiečių senjorų. Studenčių Skaučių
Draugovės ir Studentų Skaučių Korporacijos “Vytis” vadovai džiūgauja,
kad Akademinio Skautų Sąjūdžio šeima nuolat auga. Deja, šio Sąjūdžio
Įžodžio vykdytojų tenka su dideliu šviesosvydžiu jieškoti. Nesunku su
skaičiuoti šviesius idealistus,-es, kurie dirba Akademiniam Skautų Sąjūdy,
Seserijos ir Brolijos vienetuose ar vadovybės organuose, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje, organizuoja žygius į Jungtinių Amerikos Valstybių
sostinę ir į Jungtines Tautas, šaukia laisvės Lietuvai. Tokioje veikloje tu
rėtų visi Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai ir narės dalyvauti ir vado
vauti. Sąjūdžio vadovai per savo biuletenį ir MŪSŲ VYTĮ kartais garsiai
ir jautriai sušunka, stengdamiesi prabilti į Akademinio Skautų Sąjūdžio
narių sąžinę, kad atsimintų prie daugelio liudytojų sesių ir brolių duotąjį
Įžodį ir pasiryžtų vykdyti visus Įžodyje sueiliuotus įsipareigojimus.
Mielos sesės ir mieli broliai! Muškimės į savo krūtinę! Šioje šventėje
didvyriškai įtempkime savo dvasines jėgas ir pasiryškime sąžiningai vyk
dyti kilniausiąjį Akademinio Skautų Sąjūdžio nario ir narės Įžodį. Ir pra
dėkime rašyti naują, turiningą ir istorinį Akademinio Skautų Sąjūdžio
idealistinės veiklos lapą. Tokį lapą, kuriame įrašyti darbai bei žygiai keltų
Lietuvių Skautų Sąjungos pasigėrėjimą, skardintų visą Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės padangę, nušluostytų ašaras iškankintai mūsų Motinai Tė
vynei ri atgaivintų Ją išlaisvinimo viltimi!
Visu dvasiniu pasiryžimu “Ad meliorem!”
Jūsų
Petras Jurgėla
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ASMUO PROFESINIŲ IR VISUOMENINIŲ
REIKALAVIMŲ SANKRYŽOJE
Diskusijos šia tema įvyko 1965 metais Clevelande FSS suvažiavimo metu. Žemiau
spausdiname dr. Inos Užgirienės ir dr. Jurgio Gimbuto simpoziume skaitytas mintis.

Fil. Jurgis Gimbutas

Nematau, kad normalaus asmens profesiniai ir visuomeniniai reikala
vimai kryžiuotųsi, kaip kryžkelėje, ir toliau trauktų savais keliais. Tie
reikalai gali bėgti tuo pačiu plačiu keliu, tik skirtingais takais, kaip auto
strada. Kada reikia, pasinaudoja abiem takais. Pilnutinis profesionalas —
inteligentas nenori pasitenkinti tik susiaurintais savos profesijos reikalais
ir su tuo susijusia karjera. Jis uždustų be visuomeninės atramos, atitrūktų
nuo gyvenimo aktualijų- Pagaliau, geri kontaktai su visuomene reikalingi
ir profesionalo karjerai. Kunigui, mokytojui, žurnalistui, profesoriui reikia
auditorijos ir pripažinimo visuomenėje, o pasisekimui užtikrinti jiems rei
kia ir tam tikro populiarumo. Gydytojui, advokatui, pirkliui dar daugiau
reikia visuomenės pasitikėjimo ir reklamos. Gal mokslinių laboratorijų
specialistas galėtų apsieiti ir be visuomenės, bet ar tuo atveju jo gyveni
mas būtų inteligento gyvenimas? Ar jis savo gyvenimo pabaigoje nepasi
justų vienišas atsiskyrėlis?
Klausimo nagrinėjimas priklauso nuo vartojamų sąvokų supratimo.
Profesionalas yra išsilavinęs žmogus, pragyvenąs iš darbo savo profesijoje.
Profesija “yra verslas implikuojąs platų kokios nors žinojimo šakos paži
nimą, įgytą ilgesnių studijų dėka, jų pritaikymą praktikoje, palydimą pa
šaukimu jausmo”. Taip nusako profesiją Lietuvių Enciklopedijoje mūsų
filisteris sociologijos profesorius dr. Ant. Musteikis. Vieni profesionalai
pasireiškia pavieniui, pavyzdžiui, menininkai, dvasininkai, kiti — pavie
niui ar grupėmis, kaip gydytojai, inžinieriai, mokslininkai, teisininkai.
Amerikoje profesionalais siauresne prasme laikomi nepriklausomi “patys
sau” dirbą specialistai ar biznieriai, o įstaigose ar firmose dirbą profesi
nio išsilavinimo asmenys laikomi žemesnėje socialinėje padėtyje. Tačiau
tie pastarieji nepasitenkina įstaigos minimaliniais reikalavimais oficialio
mis darbo valandomis, patys toliau lavinas, dalyvauja profesinėse organi129
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zacijose ir dirba kokį nors visuomenei naudingą kultūrinį ar socialinį dar
bą, tai ir visuomenė rodo jiems dėmesio. Seniau profesionalo žinių apimtis
buvo platesnė, bet mūsų laikais mokslo disciplinoms išaugus daugiau į
gilumą, nei į platumą, profesionalo žinių sritis susiaurėjo, išsispecializavo.
Dr. Musteikis primena vis daugiau aktualumo įgaunančią problemą: kaip
suderinti aprėžtą profesinį pasiruošimą su plačiau išplėtotos asmenybės
ugdymu. Taip statomas klausimas sutampa ir su buvusio skauto, dabar
ASS filisterio pagrindiniu rūpesčiu būti ir pasireikšti gyvenime kaip as
menybė, naudinga mus supančiai visuomenei, savajai tautai ir valstybei.
Taigi, siejame profesionalo sąvoką su inteligentu. Šiam europiniam ter
minui neturime tiksliaus amerikoniško vertimo, nes angliškas būdvardis
“inteligent” reiškia ką kitą. Gal artimiausias atitikmuo būtų “an educated
person”, šviesus žmogus, šviesuolis.
Pagal filosofą dr. Juozą Girnių (Liet. Enciklopedijoje), inteligentiš
kumas siejamas ne su socialine padėtimi ar dirbamu darbu, o su tomis
vidinėmis savybėmis, kurios padaro žmogų šviesų, kritišką, atvirą tiesai.
Intelektualas jau bus inteligentas su kūrybine- iniciatyva. Taigi, asmuo,
siekiąs būti intelektualu, ar bent inteligentu, nebegali apsiriboti tik sava
karjera profesijoje. Jam yra natūralu rūpintis visuomenės ir artimo ge
rove ir kultūros kėlimu.
Esu paprašytas kalbėti “inžinierių vardu”. Esu statybos inžinierius,
baigęs Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, gyvenu Bostone, kur jau 16
metų dirbu savoje profesijoje. Bostone esame apie 40 lietuvių inžinierių,
visokių specialybių. Dauguma jų yra mano kartos, studijas išėję Europoje.
Apie ketvirtadalis studijavę jau Amerikoje. Tik trys ar keturi kolegos
turi savarankiškus biznius, kaip konsultantai ar kontraktoriai, visi kiti
dirba firmose ir pramonėje. Išskyrus pora kolegų, kurie pasišalino iš lie
tuvių visuomenės, visi yra aktyvūs ne tik lietuvių inžinierių draugijoje,
bet ir kitose lietuvių organizacijose. Nemanau, kad mūsų profesinė kar
jera priklausytų nuo to, kiek mes esame įaugę į lietuviškąją visuomenę,
ar kiek ieškome kontaktų su amerikiečiais už profesinio darbo ribų. Ir
vieno ir kito reikia šiose sąlygose. Pasisekimas profesijoje daugiausia pri
klauso nuo sugebėjimo ir nusimanymo savoje specialybėje. Taip pat daug
reiškia asmens būdas, mokėjimas bendradarbiauti su kolegomis ir vado
vauti jaunesniam personalui. Vis dėlto, inžinierius nėra vien tik technikas,
dirbąs su daiktais, kaip vakar kalbėjo kolega psichologas V. Černius. Savo
profesijoje inžinierius su patyrimu yra paprastai ir organizatorius, dirbąs
su žmonių kolektyvu. Tad žmogiškas priėjimas, mokėjimas perduoti savo
žinias kitiems ir sugebėjimas palenkti kolektyvą produktingam darbui
yra kvalifikacijos, kurios gali būti ugdomos visuomeniniame darbe. Lietu
vių inžinierių motyvacija likti lietuviškoje visuomenėje nėra vien tik psicologinė - jausminė, kaip girdėjome iš vakarykščių prelegentų, bet daugiau
idealistinė, pagal apsisprendimą. Mes nesame emigrantai, ieškoję kitos
tėvynės. Mes esame pabėgėliai nuo sovietinės okupacijos. Mūsų uždaviniai
specifiniai: ne tik įsikurti naujoje šalyje, bet budėti, liudyti už pavergtą
tėvynę. Tokių motyvų vakarykštis prof. Davis visiškai neįžvelgė. Laimei,
dabar turime nebe vieną kitą šimtą, bet tūkstančius lietuvių profesionalų inteligentų Amerikoje, vis aukščiau kopiančių amerikietiškosios visuome130
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Lapkričio 13 d. žygio į Jungtines Tautas pirmosios gretos. Priekyje kalbasi su re
porteriu žygio vadovai: fii. Romas Kezys (dešinėje) ir Antanas Mažeika.
G. Peniko nuotr.

nės socialiniais laiptais ir keliančių lietuvių balsą ir vardą.
Laikui bėgant, prasideda naujas rūpestis: kaip palaikyti jau čia bręs
tančios jaunesniosios lietuvių kartos susidomėjimą savo tėvų kraštu, jo
praeitimi ir dabartimi, tautos kultūra ir kova už žmogaus laisvę. Šiuo
klausimu labai patartina paskaityti š.m. “Aidų” 2 nr. dr. A. Baltinio str.
“Lietuviškosios praeities aktualumas”. Aš manau, kad tasai straipsnis yra
toks geras, kad jį verta multiplikuoti ir diskutuoti skautų organizacijos
sueigose. Daug įdomių minčių ir praktiškų sprendimų randame dr. Juozo
Girniaus knygoje “Tauta ir tautinė ištikimybė”. Nors dabar turime ne
mažai lietuviškų profesinių draugijų, bet į studijuojantį jaunimą yra taik
lesnis kelias per akademines idealistines organizacijas. Visi pastebime, kad
amerikietiškoje visuomenėje pastaruoju metu auga susirūpinimas idealis
tiniu auklėjimu. Grynai pragmatiška pasaulėžiūra veda į materializmo
akligatvį ir į siaubingai augančius nusikaltimus. Akademinio jaunimo or
ganizacijos, tampriau suaugusios su Lietuvių Bendruomene, kaip suva
žiavime diskutuojama, gali būti pozityvus įnašas ir amerikietiškaj ai vi
suomenei. Iš tos pozicijos galėtume kalbėti su amerikiečiais apie lietuviš
kųjų organizacijų naudą Amerikai.
Pabaigai iškeliu vieną lietuvių inteligentų problemą. Tai idėjinės ko
munikacijos ir pilnesnės intelektualinės informacijos (ne įvykių) klausi
mas. Tam tikslui nepakanka lietuviškų laikraščių, skiriamų plačiajai emi
grantų masei. Reikia akademinio lygio plačiai skaitomo reguliaraus žur131
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Plakatu grupė lapkričio 13 d. žygyje.
G. Peniko nuotr.

nalo. Svarbiausia — reguliaraus, vadinas, pastoviai nustatytu laiku išei
nančio leidinio. Būtų klaida planuoti dar ką nors nauja. Reikia tobulinti
tai, kas jau turima. O turime tik vieną jau 20 metus reguliariai išeinantį
kultūrinį žurnalą “Aidus”. Jei jis turėtų ne pora tūkstančių, o kokius šešis
tūkstančius prenumeratorių, tasai žurnalas galėtų sėkmingai atlikti lietu
vių inteligentų ryšio ir pasisakymų platformos uždavinį. Šviesūs ir tole
rantiški “Aidų” redaktoriai jau parodė, kad tas šurnalas nėra vienos gru
pės organas, o visų geros valios lietuvių. Bendradarbių eilėse rasime viso
kių pažiūrų ir visokio amžiaus inteligentų. Praplėstas nuomonių ir aktua
lijų skyrius atveria savo puslapius bet kuriam klausimui iškelti ar atsi
liepti. Tad mums, buvusiems skautams, dabar filisteriams, nevalia užsi
daryti savoje organizacijoje, išaugus iš vaikų amžiaus. Reikia eiti į visuo
menę pagal savo pašaukimą ir profesiją. Permaža yra lietuvių Amerikoje,
kad galėtume pasitenkinti liuksusu savo rateliuose ar klubuose. Įsijungda
mi į tūkstantinę lietuvių inteligentų šeimą, greičiau išvengsime “mažu
mos menkavertybės komplekso”, rasime platesnę areną savo idėjoms
skleisti ir geriau pažinti kitus. Tad labai siūlau kolegoms filisteriams pasi
naudoti tuo, ką jau turime, ir padaryti “Aidus” daugumos lietuvių inteli
gentų žurnalu. Tuo nenorėčiau nuvertinti kitų mūsų žurnalų, kurie pasirodydami vieną kitą kartą metuose, arba būdami atskirų organizacijų or
ganai, negali atstoti mėnesinio reguliaraus žurnalo. ASS žurnalas “Mūsų
Vytis” yra ir turėtų būti skautų studentų žurnalas. Jo skaitytojai po metų
kitų turėtų priaugti iki “Aidų” skaitytojų ir bendradarbių šeimos.
Išvada: ne kryžkelėje stovime, o keliaujame plačiu įdomiu dviejų kul
tūrų keliu, kuriame yra vietos ir lietuviui, ir nelietuviui profesionalui ir
visuomeniškai išauklėtam inteligentui.

132

9

Ina Užgirienė
Mano pastabos šio simpoziumo tema remiasi dviem įsitikinimais, ku
riuos noriu tuoj pat išryškinti. Pirma, kaip psichologei dera, esu įsitikinu
si, kad kiekvienas individas siekia kuo giliausio išsipildymo, visų savo ga
lių išvystymo bei panaudojimo. Vienpusiškas susikoncentravimas kuriai
nors vienai veiklai yra įmanomas, bet nepageidautinas. Antra, esu įsitiki
nusi, jog mes tikrai esame dviejų kultūrų žmonės, suaudę savyje ir lietu
viškas ir amerikietiškas vertybes. Mūsų karta buvo dviejų įtakų suformuo
ta ir negali pabėgti nei nuo savo lietuviškumo, nei nuo amerikietiško pa
saulio. Todėl, pats paprasčiausias visu konfliktų sprendimas — vienos
konfliktą sukeliančios jėgos panaikinimas — nėra šiuo atveju įmanomas.
Neužgniauždami vienos savo asmenybės dalies, negalime atsitolinti nuo
lietuviškų reikalų, o kūrybiškai profesiniai plėtotis šiandien tegalime tik
amerikietiškame pasaulyje, į jį Įaugdami ir pasidarydami jo dalimi.
Manau, kad konfliktai tarp mūsų įsipareigojimų amerikietiškame pa
saulyje ir įsipareigojimų lietuviškai visuomenei yra mums neišvengiami.
Galime čia svarstyti tik kuriais atvejais konfliktai dažniausiai iškyla ir
kaip abipusius įsipareigojimus derinti.
Imant plačau, mūsų čia keliama problema yra labai sena ir visuotina
— tai pasirinkimas tarp vienpusiško atsidavimo savo profesijai ir visuo
meninio atsakingumo. Man turbūt tenka kalbėti kaip universitetuose dir
bančių atstovei. Reikia pripažinti, kad universiteto aplinka, sudarydama
labai malonias sąlygas darbui, drauge skatina užsidarymą savo profesijoje.
Kai darbo valandų nėra, tai visos valandos nejučiomis atitenka pamėgtam
darbui. Juk įprasta universitetą vaizduoti “dramblio kaulo bokštu”, ku
riame galima atsidalinti nuo kasdieninių vargų bei pareigų. Iš tikro, uni
versiteto aplinka gal tik išryškina, kad mūsų įsipareigojimai lietuviškai
visuomenei yra apraiška visuomeninių įsipareigojimų bendrai. Kiekvie
nam profesionalui reikia rinktis ar užsidaryti savo specialybėje, nekrei
piant dėmesio į kasdieninio gyvenimo aplinką, būti tuo Hesse aprašytu
utopinės Kastalijos broliu, ar būti pilnutiniu, visuomenėn integruotu žmo
gumi. Reikia pripažinti, kad civilinių teisių judėjimas bei susirūpinimas
užsienio politikos klausimais padidino amerikiečių mokslininkų užsianga
žavimą visuomenei. Iš šito taško žiūrint, mūsų įsipareigojimai lietuviškai
visuomenei yra naudingi, nes padeda atsispirti prieš vienpusišką atsida
vimą profesiniam darbui ir atsitolinimą nuo žmonijos vargų.
Pasisakius už visuomeninių įsipareigojimų būtinumą (įskaitant įsipa
reigojimus lietuviškai visuomenei išplaukiančius iš mūsų asmenybės lie
tuviškumo), manau būtų klaidinga visą problemą suvesti į laiko klausimą.
Laiko visiems negana; negana profesiniam darbui, negana asmeniniams
įsipareigojimams. Žmogus juk ir siekia žvaigždžių vis užsibrėždamas dau
giau negu gali lengvai atlikti. Tik labai paviršutiniškai žiūrint galima gal
voti, kad pridėjus dvi valandas laiko į dieną, visi susikryžiuojančių įsipa
reigojimų keliami konfliktai išsispręstų. Iš esmės, čia yra daugiau pasi
rinkimo ir derinimo reikalas.
Ko gi iš mūsų visuomenė laukia? Laukia sąmoningumo, bendradarbia
vimo, ir rėmimo. Kadangi nepaneigiamai priklausome amerikietiškai vi
suomenei, dažnai tenka rinktis tarp įsipareigojimų jai ir lietuviškajai. To133
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kių pasirinkimų iškyla gal net dažniau negu tarp visuomeninių ir profe
sinių įsipareigojimų. Retai tenka spręsti ar važiuoti į profesinį suvažiavi
mą ar į Sąjūdžio suvažiavimą, bet daug dažniau reikia sverti skyriaus
pikniką prieš lietuvišką koncertą ir panašiai. Tačiau man atrodo, galima
daugel šių įsipareigojimų suderinti atsakius sau į klausimą, kuri visuome
nė yra artimesnė. Bet net jei jos būtų ir tolygios, man sunku įsivaizduoti
kaip būtų galima sekti rimtus straipsnius apie Vietnamą ir neieškoti tiek
pat rimtų žinių apie sąlygas Lietuvoje; rūpintis juodukų mokslinimu Alabamoje, bet nesirūpinti lietuviškomis šeštadieninėmis mokykloms; eiti
demonstruoti už civilines teises, bet pagailėti saulėto šeštadienio pažy
giuoti pavergtųjų tautų demonstracijoje; ar, pagaliau, aukoti šalpai Ko
rėjos našlaičių, o nepasiųsti aukos Balfui. Nesupraskite, jog manau, kad
nereikia rūpintis civilinėmis teisėmis ar šelpti Korėjos našlaičių, tik, kad
neskriausdami patys savęs, negalime atsisakyti lietuviško žodžio, lietuviš
ko koncerto, ir lietuviškų instrukcijų, ar nerasti dolerio joms paremti.
Taip pat nenoriu pasakyti, kad pasistengus abipusius įsipareigojimus
suderinti, konfliktai galėtų visai neiškilti. Lietuviška visuomenė skiriasi
nuo amerikietiškosios savo vertybėmis ir jų gradacija. Mūsų karta yra
priėmusi vertybių iš vienos ir iš kitos. Kurios nors vienos visuomenės ver
tybių gradacija paprastai būna nuosekli, bet vertybės priimtos iš dviejų
skirtinų visuomenių nebūtinai sudaro vientisą skalę. Konfliktai iškyla kai
susikerta dvi pasisavintos bet nesuderintos vertybės, arba, kai mėgiama
veikti vienoje visuomenėje vadovaujantis vertybėmis įgytomis kitoje. Pa
prasčiausias pavyzdys: amerikiečiai vertina jų valstybės sugebėjimą viso
kiausius imigrantus “suvirškinti” ir sulydyti į vieną tautą, kai tuo tarpu
mums sunku tai laikyti vertybe, bent mūsų pačių atveju. Kadangi žmogui
neįmanoma keisti vertybes pagal reikalą, kaip drabužį, tenka iš abiejų
visuomenių įsisavintas vertybes individualiai suderinti ir susirasti savitą
vertybių skalę. Tai reiškia, kad tenka būt ištikimu sau ir tikėtis karts nuo
karto konfliktų tiek su lietuviška tiek su amerikietiška visuomene.
Pavyzdžiui, jei profesinis darbas ugdo tikslumą, moksliškumą, o ame
rikietiška visuomenė pratina prie kokybės — pasauliniais mastais — ieš
kojimo, tai lietuviška veikla pasižymi mėgėjiškumu. Norint bendradar
biauti lietuviškoje periodikoje kartais sunku rasti pakankamai bendrų
temų, ar jas pakankamai nespecializuotai išgvildenti; arba, pasiilgus lie
tuviškos dainos ar žodžio, nevisad lengva priimti jų lygį. Su kai kuriom
išimtim, mūsų matai sau yra gana nuolaidūs. Kai kur gal tai neišvengiama,
bet tikrai rečiau reikėtų remti lietuviškos visuomenės veiklą “iš pareigos”,
jei galėtume tikėtis amerikiečių visuomenėje įprastos kokybės. Betkokia
lietuviškos visuomenės veiklos apraiška — koncertas, knyga, paskaita, pa
roda — kurios lygio nereikia teisinti mane dvigubai džiugina, nes ne tik
mane patenkina ir praturtina, bet taip pat atliepia ir lietuviškajam mano
asmenybės klodui. Manau, ilgainiui, lietuviškai kultūrai padėsime, o ne
pakenksime, jei mastus išmoktus amerikietiškoje visuomenėje pritaikysi
me, su meile, lietuviškoje.
Profesinis — mokslinis darbas dažnai yra individualus ir pratina prie
individualaus atsakingumo, kai tuo tarpu lietuviška veikla dažniausiai yra
grupinė. Lietuviai mėgsta organizuotis ir, nežinau, ar lietuviška visuomenė
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Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavos arti
nasi prie Jungtinių Tautų rūmų lapkričio
13 dieną.
G. Peniko nuotr.

nėra persiorganizavusi. Kartais atrodo, kad laikas ir energija, kurie galėtų
būti apšvęsti kūrybiniam darbbui yra eikvojama valdybų rinkimams, posė
džiavimui, ir statutų sudarinėjimui. Organizacijų reikia, tik gal jos galėtų
labiau skatinti individualią kūrybišką narių veiklą. Gal ir mūsų veikla
yra tokia trafaretiška, nes vis siekiame surasti bendrą vardikli, visus su
dominti, visus patenkinti. Priėmus daugiau individualios veiklos, gal pa
kiltų lygis ir rečiau būtų veikiama “iš reikalo”.
Išeidama iš savo pradžioje padarytų prielaidų, noriu tikėti, kad mes
nepasitenkinsime būti savo profesijų specialistais, bet sieksime išvystyti
ir kitus savo taletus bei npomegius, o likdami ištikimi savo lietuviškumui,
rasime sau veikimo laiką ir lietuvių visuomenėje. Įtampa, susidaranti iš
įsipareigojimų dviejose visuomenėse gali mus turtinti ir plėtoti, jei derin
sime abiejų reikalavimus, visad palikdami ištikimais sau ir savo sugebė
jimams.
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ŽYGIS Į JUNGTINES TAUTAS

Per Ameriką praeina daug madų.
Paskutinė, dėmesį patraukianti ma
da, tai demonstracijos. Demonstruoja
juodukai, demonstruoja ir deginasi
pacifistai, su plakatais bėginėja anar
chistai, visi, maži ir dideli, demons
truoja — demonstruoja ir lietuviai.
Lapkričio 13 dieną New Yorke įvy
ko masinės lietuvių ir bendrai pabaltiečių demonstracijos, kurių tikslas
buvo gražiai, kultūringai pareikšti
Amerikai, Jungtinėms tautoms ir ben
drai pasauliui, kad pabalti jos tautos
dar vis neteisėtai yra po komunistiniu
jungu.
Tą savaitgalį New Yorke susirin
ko apie 14,000 lietuvių. Viskas, išsky
rus kelis nesklandumus, vyko pagal
programą: minėjimas Madison Square
Garden ir įspūdingas žygis į Jungti
nes Tautas. Tą pačią ir sekančią dieną
Amerikos spaudoje radijo ir TV pasi
girdo atgarsiai apie šias masines de
monstracijas. Tačiau didžiausią atgar
sį susilaukė ne didžiulės demonstra
cijos, bet akademikų skautų jaunuo
lių dešimtuko asmeniškas žygis į
Jungtinių Tautų būstinę. Akademi
kai: Janina Tallat-Kelpšaitė ir Vacys
Garbonkus, dalyvavę šiame žygije, pa
pasakojo savo įspūdžius “Mūsų Vy
čio” atstovei.
Kaip jums kilo idėja nueiti į Jung
tines Tautas?
Grupė draugų, dar iš vasaros sto
vyklos, stovėjome prie Jungtinių Tau
tų pastato ir, dalinomės įvairiais įs
pūdžiais, kai, prie mūsų priėjo maty
tas latvis dr. Dzintars Paeglė ir pa
siūlo nestovinėti, bet aplankyti patį
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Jungtinių Tautų susirinkimą. Drauge
drąsu. Pagalvojame, “o kodėl ne?”
Prie durų, kaip ir visi turistai, nusi
pirkome bilietus ir nuėjome į salę ku
rioje vyko Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos sesija.
Ką darėte nuėję į salę?
Salė buvo beveik sausakimšai pil
na kitų spoksotojų. Turėjome sėdėti
išsisklaidė. Buvo šiektiek baugu. Pa
sibaigė viena sesija. Pertrauka. Žmo
nės pažiopsoję pradėjo skirstytis. At
sirado proga visiems susėsti maždaug
kartu. Pasitarėme ką daryti. Darėsi
dar baugiau. Bet vėl nutarėme “o ko
dėl ne”. Baigėsi pertrauka. Pradėjo
kalbėti Rhodezijos atstovas. Atstovas
kalbą baigė. “Trys, keturi”, ištarė
Uogintas ir drauge, kaip kokį šūkį
skautų stovykloje, pradėjome: “Ad
mit the Baltic States to the U-N.”
Kokia buvo reakcija į šį šūkį?
Jungtinių tautų posėdžiaujantys
atstovai tuoj nusiėmė ausinius ir pra
dėjo klausti kas dedasi. Rusijos atsto
vas atsistojo ir apleido salę. Po to,
viskas labai greit dėjosi. Prie mūsų
tuoj prisistatė salės policija ir stumte
išstūmė iš U.N. Su mumis išstūmė ir
kelis aplinkinius žmones, kurie gal
nei nežinojo kas tie “Baltic States”
yra. Matėme kaip viena kinietukė pa
simetusi ir išsigandusi aiškinosi poli
cijai. Uniformuota policija mus norė
jo tik išmesti į lauką, bet pribėgo
“security man” ir liepė kaltiesiems
berniukams nueiti į interogacijos
kambarį.
Kodėl tik berniukams?
Mes mergaitės užsigavcme, mūsų

■ HM
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Grupė akademiku skautų lapkričio 13 d. žygio proga, kaip žiūrovai įėjo į Jungtinių
Tautų rūmus ir bendru šūkiu atkreipė Saugumo Tarybos posėdžio dalyvių dėmesį
į Pabaltijo tautų laisvės reikalavimą. Demonstracijoj dalyvavo (iš kairės): Uogintas
Kubilius, Aušra Kubiliūtė, Rūta Domarkaitė, Živilė Paliliūnaitė, Vacys Grabonkus,
Jurgis Šenbergas, Giedrė Galinytė ir Janina Tallat-Kelpšaitė. Nuotraukoje trūksta:
Virginijos Bobinaitės ir Broniaus Andriukaičio.
G. Peniko nuotr.

buvo daugiau ir norėjome su broliais
drauge eiti, bet buvo paaiškinta, kad
su mergaitėms jie nieko nenori bend
ro turėti. Užsigavę ir nutarę, kad nėra
moterims lygybės buvome mandagiai
palydėtos ligi durų ir išprašytos lauk,
be pakvietimo sugrįžti atgal.
Girdėjome, kad jus pašalinus iš
salės tuoj prisistatė spaudos atstovai?
Teisingai. Klausinėjo kas mes esa
me, dėl ko demonstruojame. Mes
jiems trumpai, kiek laikas leidžia, pa
aiškinome. Viena iš mūsų besikal
bėdama su reporteriais taip ir išžy
giavo iš Jungtinių Tautų. Nuostabu,
kad spaudos atstovai nežinojo kas de
dasi lauke.
Kas atsitiko vargšams broliams interogacijos kambaryje?

Kai tik įėjome, pirmiausia, iškratė
kišenes, pažiūrėjo ar neturim ginklų,
visus nufotografavo su polaroid foto
aparatu, kaip kokius kalinius, ir, tada
keikvieną atskirai, klausinėjo.
Maždaug ką jūsų klausė?
Pirmiausia paklausė asmeniškų ži
nių: vardas, pavardė, kur gyvename,
kur dirbame ar mokomės. Reikėjo pa
rodyti kokią nors identifikaciją. Gavę
ir patikrinę šias asmeniškas žinias,
pradėjo teirautis koks buvo mūsų
tikslas. Išaiškinom, kad lauke šiuo
momentu vyksta tūkstantinės masės
demonstracijos, prašančios teisėtos
laisvės Pabalti jos tautoms ir tikimės
kad šis žygis atkreips pasaulio dėme
sį į tautų neteisingą pavergimą. Savo
mažu žygiu mes tikėjomės gauti re137
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1965 m. akademinės “Daumanto” vardo stovyklos dalyviai.

klamos, sukelti laikraščių ir viso “comunications” didesni dėmesį. Prisi
spyrę klausė kokiai politinei grupei
priklausome. Buvo sunku išaiškinti,
kad priklausome nepolitiniam Akade
miniam Skautų Sąjūdžiui. Iš viso kas
tie akademikai skautai buvo sunku iš
aiškinti. Klausė kada Įkūrėme tuos
akademikus skautus. Išaiškinom, kad
neikūreme mes, bet, kad dar Lietuvoje, dėl kurios laisvės mes dabar šau
kiame, ši studentų organizaciją buvo
įkurta. Klausė ar mes tik dabar visi
susipažinome. Išaiškinome, kad visi
vasarą drauge stovyklavome ir į su
važiavimus drauge važiuodavome.
Vienas pradėjo kreiptis į mane rusiš
kai, bet aš nesupratau ką jis man sa
kė ir pasakiau, kad atsiprašau, bet ne
suprantu. Šie inkvizitoriai irgi nieko
apie demonstracijas lauke nebuvo ži
noję.
Ar pareigūnų elgesys su jumis bu
vo mandagus?
Taip, klausinėtojai buvo labai
mandagūs. Nei fiziniai nei žodžiu mū
sų visai neįžeidė. Baigus klausinėji
mą, susivedė visus drauge ir aiškino
kokį mes didelį, kenksmingą žingsnį
138

J. Tamulaičio nuotr.

savo gyvenime atlikome. Šis įvykis
bus visada įrašytas į mūsų bylas. Dir
bantys praras valdžios darbus ir 1.1.
Sakė, kad buvo pakvietę miesto poli
ciją mus areštuoti, bet dėl mūsų da
bartinio gražaus elgesio nutarė mus
paleisti. Pabrėžė, kad daugiau į Jung
tinių Tautų Namus neturime teisės
grįžti. Palydėjo ligi durų ir pasakė,
kad turime eiti lauk.
Kokia buvo reakcija lauke buvu
sių demonstrantų? Demostracijos va
dovų?
Visi, bent mums atrodė, buvo la
bai patenkinti. Apspito, klausinėjo,
stebėjosi. Vadovai, kuriems daugiau
sia rūpėjo bendras pasisekimas, jeigu
ir turėjo kokių abejonių, bet pamatę
United Press-International praneši
mą atrodo buvo labai patenkinti.
Žygyje dalyvavo šis akademikų
dešimtukas:
Rūta Domarkaitė, Janina TallatKelpšaitė, Giedrė Galinytė, Živilė Paliliūnaitė, Virginija Bobinaitė, Aušra
Kubiliūtė, Uogintas Kubilius, Bronius
Audriukaitis, Jurgis Šenbergas ir Va
cys Garbonkus.
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MECENATUI PRANUI GUDUI 80 METŲ

Šiais metais akademikų skautų ir
bendrai viso lietuvių jaunimo didaliam rėmėjui ir draugui sukako jau
80 metų. Pranas Gudas gimė Rudžių
viensėdijoje, Eržvilko valsčiuje, 1885
metais. Mokslus ėjo Liepojos gimna
zijoje ir vienerius metus lankė Kauno
kunigų seminariją, iš kurios, nepaju
tęs pašaukimo, išstojo. Atvykęs į Ameriką studijas toliau tęsė Valparaiso
universitete, visa laiką aktyviai reikšdamasis lietuvių kultūrinėje veikloje.
Persikėlęs į Čikagą, 4 semestrus stu
dijavo Čikagos universitete. Dirbo lie
tuvių kalbos mokytoju Strongvillės
parapijinėje mokykloje- Buvo labai

aktyvus lietuvių spaudoje. Dirbo “Ka
taliko”, “Darbininko”, “Draugo” re
dakcijose. Buvo aktyvus korespon
dentas “Jaunimo Lapuose”, “Aušri
nėje”, “Amerikos Lietuvyje”, “Vieny
bėje”, “Sandaroje”, “Naujienose”.
“Margutyje” ir kitur.
Nors pats nepasižymėdamas turtu,
Pranas Gudas buvo didelis jaunimo
rėmėjas. Jau 1918 metais jis padėjo
studijuojančiam Amerikos jaunimui,
iš savo menko atlyginimo skirdamas
jaunimui stipendijas. Po antrojo pa
saulinio karo jo paramą ypatingai pa
juto lietuvių jaunimas Vokietijoje.
Kiek galėdamas, jis visus rėmė pini
gais, siuntiniais, knygomis, laikraš
čiais. Ne vienas jaunuolis ir Amerikos
krantus pasiekė vien Prano Gudo ir jo
nuoširdžios žmonos, Uršulės Gudie
nės, pagalba. Atvykusius jie visada
šiltai priimdavo, aprengdavo, dalin
davosi savo namais, padėdavo suras
ti darbą, duodavo anglų kalbos pamo
kas.
Ir dabar Pranas Gudas nepamirš
ta studentų. Gyvendamas iš senatvės
pensijos jau antrą tūkstantinę aukoja
Vydūno Šalpos Fondui. Ir šiandien
ne vienas lietuvis studentas, išsisklai
dęs po pasaulio kraštus, maloniai lau
kia p. Gudo laiškų bei paramos. Aka
demikų Skautų Sąjūdis šiam nuosta
biai geram asmeniui linki ilgiausių
metų.
139
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Visi į aikštę!

Klausome Tomo Leono pašnekesio.

Stovyklinė rikiuotė.

Pozuoja Vytautas Januškis ir Virginija
Bobinattė.

Giedrė Galinytė iš tolimo Bostono.

Mintis dėsto stovyklos viršininkas Juozas
Kregždys.
Sesė Irena

Prieš kelionę namo.

Srugytė.
o

<1

Uolios šeimininkės: Giedrė Rinkūnaitė ir
Otilija Vosiliūtė.

o
E~~*

Komendantas Vytautas Mišelis.
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„MŪSŲ VYČIUI“
6402 So. Talman Avė.
Chicago, Ill. 60629

Gerb.

Gerbiamieji,

Siunčiu M. V. prenumeratą 196... metams $4.00-------

Kartą metuose kreipiamės į jus primindami, kad atnau

M. V. Garbės prenumeratą $10.00.................................

jintumėte „Mūsų Vyčio“ prenumeratą.

Auką................................................................ ............

Mes norėtume matyti M. V. dažniau pasirodant, didesnį

Skola už 196 ... metus.................................. ...............

ir daugiau iliustruotą. Visam tam galimybė atsirastų jei vi

Užrašau M. V. kaip dovaną $4.00..................................

si mūsų prenumeratoriai laiku susimokėtų.

Viso $-------

Šią proga pakartotinai primename, kad pakeitę savo ad

resą nedelsdami apie tai praneštumėte M. V. administrato

Pavardė ir vardas................................................................

riui, nes už grąžintus numerius turime paštui apmokėti.

Nr.,

Tikimės ir šiais metais matyti jus M. V. prenumerato

gatvė.........................................................................

Miestas, valst., zip code.......................................................

rių tarpe.

Ad Meliorem!

•

••••

Data

•

••••••••••

Parašas

„Mūsų Vytis“

Nusprendusiems „Mūsų Vyčio“ nebeprenumeruoti
Prašau „Mūsų Vyčio“ man nuo..................................
daugiau nebesiųsti ir sekantį adresą iš jūsų kartotekos iš
imti

P.S. Esame įpareigoti jums priminti, kad pamiršote su

simokėti „Mūsų Vyčio“ prenumeratą už.................... metus.

Adresas......................

I

Viso $ . ...................................
M. V. Administratorius

t

• • • • •
Data

• ••••••••••
Parašas
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• Š. m. spalio mėn. 26 d. “Naujie
nose”, aprašant Čikagoje įvykusį
Amerikos Lietuvių Tarybos metinį
suvažiavimą, daromas neteisus užme
timas mūsų organizacijos nariui fii.
dr. Tomui Remeikiui. Aprašyme, tarp
kitko, sakoma:
“Kaip praeitais metais taip ir šiais
metais dr. Remeikis, iki šio meto nie
ku prie Lietuvos laisvinimo darbo
neprisidėjęs, ryžosi prievarta pakeisti
veikiantį Alto statutą, bet jam nepa
vyko.”
Tokius užgauliojančius, melagin
gus primetimus negalima nutylėti.
Įdomu, kokiu mąstu “Naujienų” ra
šeiva Lietuvos laisvinimo darbą ma
tuoja? Ar kelionės Vašingtonan su
valdžios vyrais “pabaliavoti” yra pri
sidėjimo prie laisvinimo darbo kriteriumas? Tomas Remeikis yra Alt-ai
įnešęs eilę konkrečių siūlymų, kurie
yra žymiai Lietuvos akcijai svarbes
ni (nors ALT valdyba neradusi reika
lo jų nei vieno vygdyti) negu pasivažinėdami ar sau sakomos prakalbos.
Redaguodamas “Lituanus” žurnalą,
jis atlieka vieną iš svariausių ir efek
tingiausių Lietuvos laisvės idėjai dar
bų- Be to, jis politiniam darbui yra
profesiniai pasiruošęs, ko taip stinga
ALT sąstatuose.
Negalime sutikti ir su “Naujienų”
implikacija, jog vien dr. Remeikis ry
žosi pakeisti statutą. Už statuto keiti
mo reikalingumą pasisakė 17 balsų,
taigi be 2 balsų 50%. Atrodo, kad be
veik pusė tarybos narių supranta de
142
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mokratiniais principais pagrįsto sta
tuto reikalingumą.

• Lapkričio 13 d. Manifestacija bu
vo ambicingiausias masinis Amerikos
lietuvių politinis žygis. Kaip teigia
atsakomingoji lietuvių spaudos dalis
ir laisvoji Elta, jis skaitomas pavy
kusiu.
Čia norime atkreipti dėmesį, kad
šio žygio mintis kilo taip vadinamų
jaunosios kartos atstovų tarpe. Nors
darbuotojų gretose matėsi ryškus skai
čius vyresnio amžiaus lietuvių, visvien nemaža planavimo ir vygdymo
darbo dalis krito ant tų “jaunuolių”
pečių. Iš tikrųjų jie jau ne jaunuoliai,
o mokslus baigę ir profesijas įgiję
vyrai. Svarbu, kad tai naujos lietu
viško politinio darbo pajėgos.
Štai šie nauji, politiniam lietuviš
kam darbe mažai girdėti asmenys,
jaunuoliais vadinami, lapkričio 13 d.
įrodė, kad jie gali sutraukti iki 14,000
žmonių siekusią minią, kad gali per
trumpą laiką sutelkti apie $60,000 lė
šų, kad gali tvarkingai pravesti de
monstraciją, išvystyti vieną gausiau
sių propagandų mūsų spaudoje ir pil
nai įvygdyti visus užsibrėžtus planusTokio asmeninio pasiaukojimo, atsi
dėjimo ir net asmeninės rizikos pri
siėmimo pavyzdžių mūsų visuomeni
niam darbe vargiai ar buvome anks
čiau matę.
Visuomenė savo dalyvavimu ma
nifestacijoje, parama lėšomis, darbu
ir pritarimu spaudoje parodė pasiti-
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kėjimą šiems “keliems New York’o
jaunuoliams” ir jų siekimams. Mes
esame linkę manyti, kad šis parodytas
pasitikėjimas yra lietuvių visuomenės
mandatas šiems asmenims neatitolti
nuo lietuviškosios politinės akcijos
kelio, ir net suaktyvinti savo pastan
gas tolimesnei prasmingai Lietuvos
laisvės darbo vagai.
Šiuo metu, kai esamieji politiniai
veiksniai rodo maža aktyvumo ir
merdi susenusių idėjų ir priemonių
aklygatvyje, naujų jėgų įnešama kompeticija teikia vilčių politinės akcijas
renensansui išeivijos lietuviuose.
• Prieš kiek laiko spaudoje paste
bėjome tikrai malonų informacinį
pranešimą. Skaitėme, kad New Yorko
Lietuvių Gydytojų d-ja paskyrė 1,000
dol. dr. Algirdo Budreckio studijai
apie Lietuvos okupaciją išleisti. Tai
yra ypatingai vertingas ir pavyzdinis
žingsnis.

ASD ir Korp! Vytis vė
liavos įnešamos į Madison
Square Garden salę.
G. Peniko nuotr.

Dažnai spaudoje randame pasisa
kymų, kuriuose džiaugiamasi, kad kai
kurie lietuviai, siekią aukštųjų moks
linių laipsnių, ypač humanitarinėse
srityse, pasirenka Lietuvą liečiančias
temas. Kiti gi nusiskundžia, kad per
mažas procentas studentų lietuviškas
temas ima nagrinėti.
Geriausias būdas juos paskatinti
lietuviškais klausimais rašyti yra su
darymas sąlygų geriausias ir aktua
liausias tezes atspausdinti. Jau eilę
metų jaunosios kartos atstovai siūlo
Altui skirti kas met sumą pinigų ver
tingesnėms tezėms politiniais ar isto
riniais klausimais išleisti. Tačiau iki
šiol tai atgarsio nesusilaukė. Ateityje,
jeigu veiksniai nesiims tuo reikalu
konkrečių žingsnių, jeigu ir kitos or
ganizacijos neseks N.Y. gydytojų pa
vyzdžiu, vis mažiau lietuvių aukštų143
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jų laipsnių kandidatų pasirinks lietu
viškas temas. Jie rinksis daugiau uni
versalias temas, kurios bus aktuales
nės amerikietiškame gyvenime ir ku
rios turės geresnes galimybes išlei
dimui iš universitetinių ar kitų šal
tinių.
Panašiai yra ir su humanitarinius
mokslus baigusiais ir dirbančiais aka
deminį darbą. Jie yra skatinami ra
šyti ir spausdinti. Jeigu norime, kad
jų studijos liestų ir lietuviškus reika
lus, kad jų gabumai pasitarnautų mū

sų tikslams, tai turime sudaryti są
lygas kai kuriuos jų darbus išleisti
arba bent tų darbų išleidimą paremti.
Šis reikalas yra ypatingai aktua
lus šiandien, kai vis daugiau mums
nepalankios mokslinės medžiagos pa
sklinda per sovietų propagandines
institucijas. Su tokia, Lietuvos lais
vės perspektyvoms nepalankia situa
cija mes galime kovoti tik su rimtais,
aukšto mokslinio lygio spausdintais
leidiniais.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso reikalais tarėsi PLB Valdybos, PLJK Komiteto
bei Finansų Komisijos nariai, ir jaunimo organizacijų pirmininkai.
Už stalo, iš kairės į dešinę, sėdi: Filisterių Skautų Sąjungos CV pirm. dr. Stepas
Matas, Korp! VYTIS CV pirm. Rimas Jakubauskas, Toronto (Kanada) Studentų
pirm. Audrius Šileika, PLB Jaunimo Metų Talkos Komisijos sekr. Jūra Gailiušytė,
JAV LB CV narys jaunimui ir PLJK Komiteto vicepirm. Vaclovas Kleiza, PLJK Ko
miteto sekr. Zita Acalinaitė, PLB JM Talkos Komisijos narė Vida Kasperavičiūtė,
PLJK Finansų Komisijos sekr. Antanas Razgaitis, Korp! Gintaras pirm. Vaidotas
Šimaitis, Santaros—Šviesos Federacijos atstovas Genius Procuta, ir kiti.
V. Pliodžinskio nuotr.
144
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DAUMANTO VARDO 15-TOJI ASS STOVYKLA
Atvažiavome paatostogauti, pato
giai pagulėti prie ežero, pasikepinti
lepinančios saulutės spinduliuose, su
šauniu broliu bei gražia sese prie lau
žo pasėdėti, pasigėrėti iš po Rako
stovyklavietės medžių besišypsančiu
mėnuliu. Bet klydome, ir dar kaip
klydome, pataikėme ne į saulėtą Flo
ridos kurortą, bet j pačią Aliaską. Vos
įžengėme į stovyklavietę, lietus kaip
iš smarkiai atsukto dušo pradėjo pil
ti. Po pirmojo “krikšto”, minutei, šiaip
taip, nors ir labai nedrąsiai ir labai
trumpai nusišypsojo saulė. Per tą aki
mirką stiprūs, miklūs ir t.t. broliai,
suspėjo pastatyti palapines. Sesės,
kaip lietuvišku papročiu priimta, dar
bininkams virė pietus. “Akademikės
bus geros žmonos,” džiaugėsi išalkę
broliai, “kas kitas sugeba tas pačias
dešreles panaudoti pusryčiams, pie
tums ir vakarienei?” “Aš tai niekad
nevesiu akademikę,” samprotavo bro
lis Vytas. “Jeigu žmona nemoka pus
ryčiams ‘haferfliokų’ košės išvirti, ji
iš viso žmonos vardo nėra verta.” Vi
sos akademikės nusiminė.
Sėdim prie laužo. Kojų galiukai,
kuriuos įdedam tiesiai į laužą, iš lėto
smilksta. Apatinė dalis šaltesnė už le
dą. Dainuojam, bet tarp dantų kale
nimo sunku pagauti dainos melodiją.
“Snigs, tikrai snigs! Ir tada niekas
negalės pamatyti mano naujo maudy
mosi kostiumo”, dejuoja sesė, ir grei
tai velkasi trečią megstinį. “Nieko,
netaip blogai”, liūdnai sesei duoda pa
tarimus draugai, “pabuvus šioj sto
vykloj nebeturėsi į žiemos stovyklą
važiuoti.” Ketvirtą valandą ryto, pir
mą kartą stovyklų istorijoje, be švil
puko šauksmo, sukyla stovyklautojai

ir naujose virėjų plytose toliau kepi
na į ledinukus sušalusias kojas.
Prašvitus išsirikiuojama pirmam
vėliavos pakėlimui, kurio metu ofi
cialiai susipažįstame su visais stovyk
los viešpačiais. Vyriausias viešpats tai
brolis Juozas Kregždys, berniukų gal
va — Vytas Mišelis, sesių — Janina
Tallat-Kelpšaitė, adjutantas — ener
gingas, visada linksmas Bronius An
driukaitis. Stovyklavimo bėgyje su
sipažinome ir su kitomis asmenybė
mis, su kuriomis vertėjo skaitytis.
Pirmiausia, visada maloniai reikėjo
šypsotis broliui Giedriui Penčylai. Ne
taip nusišypsosi, arba visai nenusi
šypsosi ir jis tuoj į stovyklos laikraš
tėlį įdės, ir tada stovyklinė karjera
sugadinta. Iš viso šioj stovykloj su
visomis Giedrėmis reikėjo skaitytis.
Priskaitant brolį Penčylą, jų buvo ke
turios ir visos “big shots”. Viena lau
žą praveda, kita kaip lakštingala dai
nuoja, trečia padeda broliui Giedriui
stovyklą laikraštėlyje garbinti. Ka
dangi kiekvienoje stovykloje pilvo
reikalai labai svarbūs, neprošalį buvo
draugiškai ir su virtuvės etata sugy
venti, ūkio viršininkui broliui Kęs
tučiui, kai sesė Violeta nemato, drau
giškai akį pamerkti. Tik su virėjom
buvo blogiau. Vos koks brolis įtikina
ispanišką sesę Audronę, kad tik ji
viena, ir tik ji tokią skanią, aromatiš
ką kavą išverda, kai atvažiuoja gel
tonplaukė Rūta ir visą savaitę kara
liauja virtuvėje ir net “haferfliokų”
košės išverda. Savaitgalį jau ji pra
dingsta ir aplink puodus šokinėja
Danguolė su Ramune. Ką padarysi,
nevisada gali laimėti.
Nežiūrint aliaskietiško oro, stovyUETUVOS
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Pašnekesio metuy “Daumanto” stovykloje.

J. Tamulaičio nuotr.

kla buvo puiki. 99 kartus dainavome
“Buvo kartą vasara žalia”, turėjome
“hayride”. tai yra. dantis kalendami,
važinėjome traktorium, ant kurio,
kaip ant kalėdinio stalo, buvo pabars
tyta šieno. Turėjome progos ir kūno
muskulus pramankštinti: broliai iš
kasė gilią, gilią duobę, vilkiukams pa
statė brolio E. Vilko suprojektuotą
“Vilko tiltą” kurio idėja pagrista Tar
zano vijoklinės virvės supynė, paspardėme futbolą, pažaidėme tinkli
nį. Turėjome progos ir išminties pasi
14B

semti. Buvo perskaityta fil. V. Stat
kaus Įdomi paskaita apie suaugusių
jų skautavimą- Brolis Lapšys iš Bos
tono davė daug diskusijų iškėlusi pa
šnekėsi apie politiką ir lietuvi jau
nuoli. Savaitgalio metu, minint žuvu
sius už Lietuvos laisvę partizanus,
buvo trijų paskaitų ciklas. Paskaitą
apie rezistencinę veiklą Lietuvoje da
vė fil. J. Dainauskas, apie partizanų
veiklą kalbėjo VI. Ramojus ir apie
šių dienų jaunimą gyvenantį Lietu
voje ir jo pažiūras į laisvę, kalbėjo
senį. Tomas Leonas. Apie Jaunimo
Metus ir ateinantį Jaunimo Kongresą
turėjome net du kalbėtojus. Pirma sa
vaitgalį stovyklą aplankė Jaunimo
Kongreso pirmininkas brolis Algis Zaparackas, o antrą savaitgalį mus ap
lankė ir išsamiau su Jaunimo Metų
tikslais ir veikla supažindino Vaclo
vas Kleiza, L. Bendruomenės C. V.
narys.
Stovyklą aplankė ir viešnios iš
Kernavės tunto. Norėtume padėkoti
Lituanikos tunto ponioms, kurios mū
sų virėjas išgelbėjo iš didelių nelai
mių. Taip pat širdingai ačiū kun. G.
Kijauskui, S.J , kuris stovykloje at
našavo mišias.
Stovykloje visi stovyklautojai bu
vo tikrai puikiai susigyvenę. Aišku,
ir stovyklos vadovybė buvo puiki.
Kas iš mūsų ir dabar be gero žodžio
neprisimena visada malonaus, bet vi
sada teisingo, brolio Juozo, kuris sto
vykloje palaikė tikrai puikią tvarką.
Malonu išgirsti, kad stovykla praėjo
be vienos alaus skardinės. Ne vienas
stovyklautojas pasakė, kam linksmin
tis, kai stovykla ir taip linksma. Ir
dabar, jeigu Giedrė, kaip tada prie
laužo, paklaustų apie stovyklą: “Ar
ne faina, ar ne faina?” visi drauge atsakytumėm “Sure. Sure. Sure”.
rk
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ASS PRIE RAMIOJO VANDENYNO
Š. m. spalio mėn. 17 d. Los Angeles
skautės-tai akademikai ASS šventę pradė
jo pamaldomis’ Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Dalyvavo ASD ir Korp. “Vytis” vėliavos ir
nemažas būrys ASS narių.
Šv. Mišias atnašavo ir pritaikintą pa
mokslą pasakė skautų dvasios vadas kun.
A. Valiuška, pažymėdamas, kad jūs aka
demikai pasiryžę ir toliau, pagal be galo
gražų ir kilnų šūkį, tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir artimui, stengtumėtes jį įgyvendinti
savo širdyse ir darbuose.
Po pietų 4 vai. įvyko naujų valdybų
rinkimo sueigos
1966 m. Los Angeles ASS valdybos:
ASD: pirm. t.n. G. Prušinskaitė, sekr.
-ižd. t.n. I. Janušauskaitė, kand. globėja
t.n. D. Šimonytė.
Korp! Vytis: pirm. senj. A. Karalius,
sekr.-ižd. senj. R. Anelauskas, junj. tėvū
nas fil. E. Radvenis.
FSS: pirm. fil. V. Pažiūra, sekr. fil. D.
Navickienė, ižd. fil. G. Leškys.
Šios valdybos bendrame posėdyje lapk
ričio mėn. 14 d. ASS pirmininku išrinko
fil. L. Grinių.
Išrinkus naujas valdybas 6 vai., senųjų
valdybų valdžioje, įvyko bendra ASS su
eiga. Joje 3 kandidatės ir 4 juniorai davė
iškilmingą pasižadėjimą. Sesėms spalvas
uždėjo jų globėja t.n. R. Aukštikalnytė, o
broliams — jų tėvūnas fil. E. Radvenis.
Į filisterius pakeltos 2 sesės ir 4 bro
liai. Pakeltąsias pasveikino fil. M. Mikėnienė, pažymėdama, kad akademikės džiau
giasi, nes jų gretos vis didėja naujomis ir
geromis narėmis. Palinkėjo dirbti jaunes
nių sesių labui.
Pakeltuosius pasveikino fil. V. Pažiū
ra, pažymėdamas, kad šiandien visų aki
vaizdoje duotas jūsų be galo kilnus ir pras
mingas pasižadėjimas laisva valia, tebūnie
mums visiems tuo kelrodžiu ir skautiškos

veiklos tikslu. Anot Korp! Vytis Garbės
nano a.a. prof. M. Biržiškos: “Kiekvienas
kai esame vieni, savęs paklauskime ar pa
kankamai prisidedu prie Lietuvos laisvini
mo, ar seku savo artimųjų tautiečių Sibiro
ir Varkutos vargus ir aš jiems padedu?”
Į tuos klausimus duokime sau vienokį ar
kitokį atsakymą. Visad prisiminkime Korp!
“Vyties” šūkį Ad Meliorem!
Oficialioji sueigos dalis baigta Tautos
Himnu ir išneštos vėliavos. Sekė tradici
nis pakeltųjų sesių ir brolių sveikinimas,
palydint dainomis.
7 vai. vakare įvyko ASS 41 m. sukakties
minėjimas, kartu su kviestais svečiais. Mi
nėjimui vadovavo 1965 m. ASS pirm. fil.
V. Varnas. Ta proga įdomų pašnekesį pra
vedė fil. dr. A. Avižienis. Remdamasis
moksliniais daviniais jis konstatavo, kad
vaikų, kurie paraleliai mokomi dviejų kal
bų, smegenys daug greičiau ir geriau išsi
vysto, negu tų, kurie išmoksta tik vieną
kalbą. Padarė išvadą, kad kaip tik vaikų
labui lietuviai tėvai turėtų mokyti sa. o
vaikus ne vien tik anglų kalbos.
Minėjimas baigtas daina, “Atgimė Tė
vynė”. Po to sekė filmos iš ASS stovyklos
ir vaišės.
Akademikas

ČIKAGOS SKYRIAUS METINĖ
ŠVENTĖ
1965 m. lapkričio mėn. 6 d. įvyko Čika
gos ASS skyriaus metinė šventė Lawrence
Armour Day School patalpose. Pagaliau tą
nekantriai laukta diena buvo atėjusi. Visi
suvažiavome į salę kuri spindėjo rudenišku
jaukumu. Atvažiavę radome svečius akade
mikus iš Klevelando ir Detroito. Netrukus
prasidėjo pirmoji šventės dalis, uždara na
rių sueiga. Salėje išsirikiavo Akademikių
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Gausi grupė sesių, gavusių ASD spalvas Čikagos metinės šventės metu. Priekyje,
centre skyriaus pirm. Danguolė Markutė, antros eilės viduryje kandidačių globėja
Raminę Kviklytė.
J. Tamulaičio nuotr.

Draugovė ir Korp! Vytis, buvo įneštos vė
liavos ir sugiedotas himnas. Sueigai vado
vauti perėmė ASD pirmininkė t.n. Danguo
lė Markutė ir, kandidačių globėjai t.n. Ra
mūnei Kviklytei padedant, buvo pravesti
kandidačių į tikrąsias nares pakėlimai. Ra
munė pristatė 15 kandidačių ir sesėms Lai
mai Čepaitytei, Živilei Paliliūnaitei, Erikai
Lungaitei, Irenai Srugytei, Irenai Gergaudaitei, Marytei Svaraitei, Danai Koncytei,
Daliai Koncytei, Giedrai Gasnerytei, Graži
nai Kremerytei, Mildai Pikelytei, Rūtai
Domarkaitei, Margaritai Janickaitei, ir detroitiškėms Žibutei Zaparackaitei ir Rūtai
Bulgarytei draugovės spalvas užrišo f ii.
skt. Sofija Statkienė.
Korp! Vytis pasižadėjimą pravedė sky
riaus Korp! Vytis pirmininkas senj. Gie
drius Penčyla. Naujam senjorui Pijus Bielskui spalvas užrišo Jaunimo Kongreso pir
mininkas senj. Algis Zaparackas iš Detroi
to. Visai sueigos eigai vadovavo senj. Juo
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zas Krėgždys. Oficialiai daliai pasibaigus,
visi broliai nekantriai laukė sveikinimų ir
naujas tikrąsias nares papuošė baltom gė
lėm. Senj. Pijui Bielskui prisegėm raudoną
rožę ir savo auksiniais balsais padainavo
me.
Sekė skani vakarienė, kurios metu pro
gramą pravedė f ii. Vytautas Germanas.
Šios didelės šventės proga žodžiu sveikino
vyr. skautininke O. Zailskienė, vyr. skau
tininkas fil. Bronius Juodelis, rajono vadas
vyr. skaut. V. Tallat-Kelpša ir Korporaci
jos Gintaras, Korp! Neo-Lituania, ir Stu
dentų Ateitininkų atstovai.
Buvo gauta
daug sveikinimų raštu. Šventės paskaiti
ninkais, jaunimo metų dvasioje, buvo pa
rinkti dų mūsų jauni akademikai. Senj. Al
gis Zapareckas davė bendrą apžvalgą apie
Jaunimo metus ir akademikų veiklą. ASD
centro valdybos pirm. t.n. Audronė Kubiliūtė kalbėjo apie skautiškumą akademi
kų skautų sąjūdyje.
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Toliau sekė meninė programos dalis.
Pirmiausia pianinu paskambino Ramūnas
Krikštopaitis. Po jo klausytojus roman tįs
tai nuteikė “Gintarių” kvartetas: Rūta Do
markaitė, Giedra Gasnerytė, Dalia Koncytė, ir Dana Koncytė. Joms gitara akom
panavo Antanas Gelažius. Šokiai ir links
mos dainos tesėsi ligi gilios nakties, kol
pagaliau, dar nedingus skautiškai nuotai
kai, visi turėjom skirstytis namo.
Sekantį rytą, 12 vai. Jaunimo Namų
koplyčioje Šv. Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė tėvas J. Kubilius. Po mišių su
vėliavomis nuvažiavome į kapines kur jau
palaidoti trys A SS nariai: garbės narys
prof. S. Kolupaila, Čikagos Korp! Vytis
vėliavos mecenatas K. Kasponis, ir mūsų
širdyje visada gyvas, tragiškai žuvęs sen j.
Arvydas Rimas. Kun, Kubilius pravedė
maldas ir ant mirusiųjų brolių kapų padė
jome vainikus.
Grįžome į Jaunimo Namus kur su šilta
kava ir įvairiais gardumynais laukė kelios
sesės. Sunku buvo skirtis. Daina vis aidėjo
per salę. Skautiška nuotaika viešpatavo
kol išsiskirstėm namo, išsiveždami gražiau
sius prisiminimus.
T. n. Rūta Domarkaitė

CLEVELANDAS
• Rugsėjo mėn. 26 d. fil. Giedrės ir Stepo
Matų namuose įvyko Cleveland© ASS sky
riaus sueiga. Ši sueiga tikrai pasižymėjo
narių gausumu. Sueigos metu buvo skaity
tos net dvi įdomios paskaitos: Raimundo
Kudukio “Aktyvus Lietuvių Dalyvavimas

Amerikos Politikoje” ir s. Vlado Bace
vičiaus “Aplankant Dabartinę Lietuvą”.
• Spalio mėn. 17 d. buvo einamųjų rei
kalų sueiga kurioj buvo pranešta apie žie
mos stovyklą, metinę šventę, ir t.t. LSS su
važiavimo, šiais metais įvykusio Clevelande, proga, Cleveland© akademikai skautai
surengė susipažinimo vakarą.
• Pasitraukus buvusiai Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso Finansų Komisijai, PLB Valdyba sudarė naują šios sudėties
PLJK Finansų Komisiją:
Vytautas Kamantas — Pirmininkas,
Milda Lenkauskienė ir Jūra Gailiušytė —
vicepirmininkės, Birutė Juodikienė — iždi
ninkė, Andrius Šenbergas — sekretorius,
kun. Jonas Grigonis ir Algis Garlauskas
— nariai.
DETROITAS
• Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso
pirmininkas A. Zaparackas buvo išvažiavęs
į Kaliforniją atostogoms. Būdamas tenai
ragino jaunimą gausiai dalyvauti Jaunimo
Kongrese, kuris įvyks birželio 30 d. iki
liepos 3 d. Čikagoje.
• T. n. Žibutė Zaparackaitė vasarą pra
leido Los Angeles, kur aktyviai dalyvavo
Los Angeles akademikų veikloje.
• Sveikiname mūsų tikrąsias nares: Auš
rą Anužytę - Klimienę, Ireną Putriutę Lišauskienę ir Viktoriją Vizgirdaitę kurios
šiais metais sukūrė naujas šeimas. Linki
me joms daug laimės ir džiaugsmo nauja
me vedybiniame gyvenime ir laukiame iš
jų daug prieauglio savo organizacijai.

Clevelando ASS skyriaus
nariai po sueigos fil dr.
Maty, namuose
V. Bacevičiaus nuotr.
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• Sveikiname buvusią pirmininkę t.n.
Violetą Ogilvytę ir kol. Vitali Šeputą kurie
neseniai susižiedavo. Tikimės, kad ir toliau
Violeta mum veikloje padės.
• T.n. Gina Staniulytė vasaros atostogas
praleido bekeliaudama po Europą.
• 1965 m. lapkričio 6 d. Čikago ASS
šventėje kandidatės Rūta Bulgarytė ir ži
butė Zaparackaitė buvo pakeltos Į tikrąsias
nares.
• Lapkričio 7 d. Detroite, kand. Genutė
Rukštelytė tapo tikrąja nare.
• Gruodžio 19 d. ponų Brazų vasarna
myje įvyko ASS sueiga kurios metu junj.
Rimantas Sukauskas ir Valdas Duoba buvo
pakelti j senjorus. Po pakėlimų įvyko at
skiros sueigos kur ASD išrinko naują val
dybą kurią sudaro t.n. Žibutė Zaparackaitė,
t.n. Rūta Bulgarytė ir t.n. Birutė Šileikaitė. Korp! Vytis naujas pirmininkas yra
senj. Algis Janušis, o ASS pirmininkas —
sen j. Algis Alantas, šioj sueigoj buvo
nustatytos veiklos gairės sekantiems me
tams. Sueigą linksmai užbaigėm su dainom.
• Gruodžio 25 d. pp. Alantu bute įvyko
ASS bendra “Kalėdinė Eglutė”.

LOS ANGELES
• Šiais metais Los Angeles ASS skyriaus
pirmininku buvo išrinktas fil. Liūtas Gri
nius. J filisterių valdybą įeina sekantys as
menys: fil. V. Pažiūra — pirm., D. Na
vickienė — sekretorė ir A. Leškys ižd.
Korp! Vytis valdyba susideda iš sekan
čių senjorų: Algis Karalius — pirm., Gi
das Radvenis — junjorų tėvūnas ir Rimas
Aneliauskas — ižd., sekretorius.

Naują ASD valdybą sudaro sekančios
sesės: Gražina Prusinskaitė — pirm., Dai
va Šimonytė — kand. globėja ir Ina Janušaitytė — sekretorė, ižd.
• Šią vasarą Kalifornijos Pacifiko kran
tų akademikai visą savaitę stovyklavo pa
sakiškame Big Sur. Narių skaičium šį sto
vykla buvo viena gausiausių. Per savaitga
lį stovyklautojų skaičius viršijo 70. Savai
tės metu patenkinti stovyklavo 2 broliai ir
13 sesių. Apylinkės “rangers” stebėjosi
kokie gražus “the Lithuanian boy scouts”.
Stovyklos viršininkas buvo Šarūnas Ka
ruža.
® Los Angeles skyrius gailisi praradę du
aktyvius narius Danutę Janutienę ir Do
natą Janutą, kurie pabaigoje vasaros per
sikėlė į San Francisco apylinkę, kur Do
natas Berkley universitete lanko teisės mo
kyklą. Ta proga Los Angeles akademikai
Gražinos Prušinskaitės bute išvykstantiems
suruošė linksmą atsisveikinimą. Danutė ligi
šiol ėjo L.A. skyriaus korespondentės pa
reigas. Šiuo metu jos pareigas perėmė Ina
Stadalninkaitė.
® Padėkos dienos savaitgalį Los Angeles
ir apylinkių akademikai patraukė į Mam
moth kalnus kuriuose įvyko sėkminga kelių
dienų slidinėjimo išvyka.
• Vasaros metu L.A. akademikės, norė
damos būti madingos ir šaunios, pasikvietė
į sueigą ponią Tamulaitienę su savo su
kurtų rūbų paroda. Naujas madas mode
liavo jos duktė Daiva Tamulionytė. Į su
eigą buvo kviečiami ir svečiai.
• Gruodžio 18 d. Gimbutienės rezidenci
joje įvyko linksma ASD ir Korp! Vytis ka
lėdinė sueiga.

ASD ir Korp! Vytis cen
tro valdybių nariai susiti
ko Clevelande studentu su
važiavimo proga. Iš kai
rės: A. Glodas, A. Kubiliūtė, R. Jakubauskas, R.
Kviklytė ir V. Gedmintas.
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• Fil. Jonas Navickas šiuo metu eina Los
Angeles skautų tunto tuntininko pareigas.
• Fil. A. Avižienis ir Senj. E. Janulaitis
net iš Los Angeles dalyvavo lietuvių žygy
je į Jungtines Tautas. Ateinantį semestrų
dr. Avižienis su šeima persikels į Meksiką
kur jis profesoriaus Meksikos universitete.
WORCESTER
• Š. m. rugsėjo mėn. 18 d., Maironio Par
ke įvyko ASS Worcesterio Skyriaus Metinė
Šventė. Šventės programa prasidėjo 3 vai.
p.p. su vieša ASS Sueiga. Sueigų atidarė
ASS skyr. pirmininkas senj. A. Glodas ir
sekretoriavo t.n. Dalia Palubeckaitė.
Pirmiausia buvo pakviestas senj. R. Ja
kubauskas, Korp! Vytis C V-bos pirminin
kas, kuris pasveikino visus šventės daly
vius ir davė pranešimų apie praėjusių ir
ateities Korp! Vytis veiklų. Toliau sekė
fil. P. Molis, FSS skyriaus pirmininkas,
kuris visus painformavo apie numatytų
FSS ir ASS CV-bos veiklų. Po to trumpų
žodį tarė fil. R. Molienė, Worcesterio ASD
kandidačių globėja, ir senj. V. Baziliauskas,
Wore. Korp. Vytis skyr. pirmininkas.
Taip pat šventės proga sveikino atsto
vai iš sekančių skyrių: fil. M. LecRnickas,
Clevelando FSS, t.n. G. Ęarosaitė, Bosto-

Worchesterio ASS sky
riaus nariai metinės šven
tės metu. Viduryje naujai
pakeltieji nariai (iš kai
rės): A. Palubeckaitė, A.
Jakubauskas ir D. Mar
cinkevičiūtė.
E. Meilaus nuotr.

no ASD, t.n. A. Bartytė, New Yorko ASD,
senj. J. Bačanskas, New Yorko, FSS.
Po sueigos sekė fil. A. Saulaičio, S.J.
paskaita “Akademikų uždaviniai studenti
joje ir visuomenėje”. Paskaita buvo labai
įdomiai paruošta ir sukėlė daug minčių aka
demikų ir atsilankiusios visuomenės tarpe.
6 vai. vakare įvyko iškilmingas ASD ir
Korp! Vytis vėliavų šventinimas. Vėliavas
pašventino kun. A. Jankauskas. Vėliavų
mecenatai buvo p. Palubeckiene, p. M. Glodienė, p. K,, černa ir fil. dr. H. Jakubaus
kas. Vėliavos pasiuvo p. Palubeckiene.
Po vėliavų šventinimo įvyko uždara ASD
ir Korp! Vytis sueiga, kurios metu tikros
narės pasižadėjimų davė A. Palubeckaitė
ir D. Marcinkevičiūtė ir senj. A. Jaku
bauskas.
8:30 vai. vakare įvyko šventės meninė
programa kurią išpildė N. Lingertas, dai-
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Pamaldos akademinėje “Daumanto" stovykloje. Pamokslą sako kun. Gediminas Kijauskas. S.J.
J. Tamulaičio nuotr.
nininkas iš Bostono, v.s. A. Venclauskas
su deklamaciją ir pirmą sykį Worcestery
pasirodęs kvintetas iš Cleveland© “Antanas
ir Vėjūnės”.
Programą sekė linksmi šokiai, šventė
praėjo su dideliu pasisekimu. Į ją ir šokius
atsilankė virš 200 svečių.
• Į Worcesterio ASD skyrių įstojo t.n.
L. Bražėnaitė, kand. V. Kisielaitytė ii’ kand.
M. Matonytė, o į Korp! Vytis skyrių junjorai — A. Garsys, J. Pipiras, P. Norke
vičius ir A. Gedmintas.
• Per spalio 31 dienos sueigą, Worceste
rio ASS surinko iš savo narių ir paaukojo
$25.00 lapkričio 13 d. Žygio parėmimui.
• New Yorko žygyje dalyvavo sekantys
nariai: fil. P. Molis, fil. R. Molienė, fil.
V. Mantautas, t.n. D. Palubeckaitė, t.n. A.
Vedeckaitė, t.n. G. Česnaitė, t.n. E. česnaitė,
t.n. D. Marcinkevičiūtė, t.n. S. Stoškaitė,
senj. A. Glodas, sen j. R. Jakubauskas, sen j.
D. Glodas, senj. V. Gedmintas, junj. A.
Gedmintas ir junj. P. Nakrošius.
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• Worcesterio ASS skyriaus nariai gau
siai dalyvavo Jaunimo Kongrese Toronte.
Į Torontą nuvyko: fil. P. Molis, senj. D.
Glodas, t.n. S. Stoškaitė, fil. A. Norkevi
čius, t.n. G. Česnaitė, senj. A. Glodas, t.n.
D. Palubeckaitė, senj. R. Jakubauskas, senj.
V. Gedmintas ir senj. V. Baziliauskas. Kon
gresas visiems patiko, tik galia, kad kiek
viena programos dalis buvo ruošiama skir
tingoj vietoj ir reikėjo lakstyti iš vienos į
kitą vietą per miestą.

ČIKAGA
• Naują Čikagos skyriaus ASD valdybą
sudaro sekančios sesės: pirm. t.n. Janina
Tallat-Kelpšaitė, vicepirm. t.n. Danguolė
Markutė, kand. globėja t.n. Regina Mocneriūtė ir korespondentė t.n. Laima Čepaitytė.
• Čikagos skyrius reiškia padėka Čika
gos broliams ir sesėms kurie gražiu darbu
prisidėjo prie sėkmingos Daumanto vardo
stovyklos pravėdimo. Dėkojame: stovyklos
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viršininkui J. Krėgždžiui, komendantams
Janinai Tallat-Kelpšaitei, ir Vytui Miseliui, adjutantui Broniui Andriukaičiui, laikraštėlioe rdaktoriui Giedriui Penčylai, ūkio
vedėjui Kęstučiui Dailydei ir šeimininkėms
Rūtai Domarkaitei, Danguolei Markutei,
Ramūnei Kviklytei ir Audronei Giedrai
tytei.
• Čikagos akademikai skautai buvo ryš
kiai įsijungę į lapkričio 13 d. manifestaci
jos darbus. Senj. Juozas Kregždys buvo
Čikagos lietuvių komiteto pirmininkas. Senj.
Giedrius Penčyla ėjo finansų komiteto pir
mininko pareigas. Didelė dalis Čikagos sky
riaus narių dalyvavo New Yorke arba dar
bu prisidėjo prie žygio sėkmės.
• Rugsėjo 12 d. brolio G. Penčylos kieme
įvyko po-stovyklinis vakaras, kuriame buvę
stovyklautojai vėl turėjo progą sudainuoti
“Buvo karta vasara žalia” ir pasigardžiuo
ti brolių paruoštu “barbecque”, pažiūrėti
brolio Broniaus Andriukaičio skaidrių iš
stovyklos, bei linksmai pasišokti ir prisi
minti neseniai prabėgusias, linksmas stovy
klos dienas.
• ASD kandidačių apklausinėjimui ir te
mų skaitymui buvo paskirtos 5 ASD su
eigos. Jose temas skaitė šios sesės.

ASS Dvasios Vado kun.
Jono Kubiliaus, S.J. 25-ių
kunigystės metų pagerbi
me dalyvavusių akademi
kų skautų grupė. Iš kairės
— J. Tamulaitienė, J.
Kregždys, L. Čepaitytė, E.
Vilkas, tėvas J. Kubilius,
A. Stepaitis, L. Stepaitienė, R. Kviklytė, V. Stat
kus, A. Karalius ir V. Vij eikis.
J. Tamulaičio nuotr.

1. Lietuviškas “getto” — Irena Gedgau
daitė,
2. Thomas Mann pasaulėžiūra — Gie
dra Gasnerytė,
3. Skirtumai tarp Europos ir Amerikos
universitetų — Milda Pikelytė,
4. Lietuvių Bendruomenė — Laima Če
paitytė,
5. Burtai lietuvių tautosakoje — Živilė
Paliliūnaitė,
6. Religija ir kultūra — Rūta Domar
kaitė,
7. Alkoholis — Irena Srugytė,
8. Lietuvybė ir žmogaus asmenybės vystimasis — Erika Lungaitė,
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9. Pasakos — Margarita Janickaitė,
10. Simbolizmas lietuvių liaudies mene —
Gražina Kremerytė,
11. Nudizmas — Dalia Kuncytė,
12. Rasinė problema Amerikoje — Dana
Koncytė,
13. Sapnai — Marytė Svaraitė.
• Spalio 29 d. Palos Park miškuose Či
kagos AS D turėjo laužų kurio metu mėly
nais kaklaraiščiais pasipuošė sekančios se
sės: Irena Srugytė, Erika Lungaitė, Irena
Gedgaudaitė ir Milda Pikelytė. Čikagos
AS D širdingai dėkoja ponams Druskiams
už leidimų pasinaudoti jų žeme ir už ska
nias vaišes po laužo.
• Vasaros stovyklos metu Donatas Vasi
liauskas buvo pakeltas į senjorų eiles. Me
tinės šventės metu Korp! Vytis spalvomis
pasipuošė Pijus Bielskus

Du manifestantai prie Jung. Tautų rūmų.
G. Peniko nuotr.

• Šiais metais t.n. Aušrelė Druskyte ir
senj. Bronius Andriukaitis sėkmingai bai
gė mokslus. Aušrelė gavo B S biologijos srytyje baigdama Roosevelt universitetą, o
brolis Bronius baigė “Recreation” George
Williams Kolegijoje.
• Čikagos ASD ir Korp!' Vytis nariai
sausio mėn. 8 d. nekantriai laukia dar vie
nų, grynai skautiškų-akademiškų, vestuvių.
Tą dieną brolis Jonas Žukauskas ir sesė
Irena Sabaliūnaitė sumaino žiedus.
• ASS dvasios vado tėvo Juozo Kubiliaus
25 metų kunigystės pagerbime oficialiai
dalyvavo ir Čikagos akademikai skautai.
• Čikagos skyrius “Mūsų Vyčio” reika
lams paaukojo $200.00 dol. Taip pat pasky
rė $20.00 doL auką Žygiui į Jungtines Tau
tas paremti.
• Dr. Vydūno vardo šalpos fondas pasku
tiniu metu suskato daugiau veikti ir ruo
šiasi veiklą dar išplėsti. Fondo tarybą su
daro: dr. St. Budrys, filisteriai: J. Dainauskas, dr. J. Gimbutas, A. Kėželis, Ed.
Korzonas, Br. Kviklys, V. Petrauskas, A.
Vengris ir E. Vilkas. Gruodžio 14 d. nau
ju Fondo Tarybos pirmininku išrinktas
fii. Jonas Damauskas, sekretorium fii. Br.
Kviklys. Komplektuojama Fondo valdyba.
Vydūno šalpos Fondas yra jau sušelpęs
daugelį mokslus einančių studentų ir atei
tyje ruošiasi tai daryti. Visais fondo reika
lais rašyti šiuo adresu: Mr. J. Dainauskas,
4429 So. Talman Ave., Chicago, Ill. 60632.
• Į naują Korp! Vytis valdybą įeina se
kantys asmenys: Bronius Andriukaitis —■
pirmininkas, Gediminas Bielskus — vice
pirmininkas, Jonas Nalis — sekretorius.
• Lapkričio 21 d. Jaunimo Namuose įvy
ko bendra Korp! Vytis ir ASD sueiga ku
rios metu akademikai skautai dalyvavę žy
gyje į Jungtines Tautas davė savo prane
šimą ir pravedė įdomias diskusijas.
• Į naują Čikagos Liet. Studentų S-gos
skyriaus valdybą įeina sekantys akademi
kai skautai: ASS atstovas ir vicepirm. Ge
diminas Bielskus, pirmininkas Rimas Rač
kauskas ir sekretorė Rūta Domarkaitė.

Nuoširdžiai dėkojame J. Scinckui (3.00 dol.)
G. Šileikaitei (2.00) ir V. Varnui (1.00)
aukomis parėmusiems “Mūsų Vytį”, {patin
gą padėką reiškiame ASS “Daumanto” sto
vyklos vadovams paskyrusiems 200.00 dol.
auką “Mūsų Vyčiui”.
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STATEMENT OF OWNERSHIP MANAGEMENT AND CIRCULATION
(Act of October 23, 1962; Section 4369, Title 39, Unites States Code)

1. Date of filing:
14, Nov. 1965
2. Title of publication: Musu Vytis (Our
Knight).
3. Frequency of issue: bi-monthly. Ex
cept in July and August.
4. Location of known office of publica
tion: 6402 S. Talman, Chicago, Ill. 60629.
5. Location of the headquaters or gene
ral business offices of the publishers: 57
Vermont St., West Roxbury 32, Mass.
6. Names and addresses of publisher,
editor, and mahaging editor: PUBLISH
ER: Collegiate Division, Lithuanian Scouts
Association, Inc. 57 Vermont St., West Rox
bury 32, Mass. EDITOR: Vytautas Germa
nas, 3418 W. 66th St. Chicago, Ill. 60629;
MANAGING EDITOR: E. Zabarskas, 6402
S. Talman Ave., Chicago, Illinois 60629.
7. Owner (If owned by a corporation,
its name and address must be stated and
also immediately thereunder the names
and addresses of stockholders owning or
holding 1 percent or more of total amount
of stock. If not owned by a corporation,
the names and addresses of the individual
owners must be given. If owned by a part
nership or other unincorporated firm, its
name and address, as well as that of each
individual must be given): Lithuanian
Scouts Assoc., a not for profit Illinois
Corporation, 8531 S. Kenton, Oak Lawn,
Ill.

8. Known bondholders, mortgages, and
other security holders owning or holding
1 percent or more of total amount of bonds,
mortgages or other securities (If there are
none, so state): none.
9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases
where the stockholder or security holder
appears upon the books of the company as
trustee or in any other fiduciary relation,
the name of the person or corporation for
whom such trustee is acting, also the state
ments in the two paragraphs show the
affiant’s full knowledge and belief as to
the circumstances and’ conditions under
which stockholders and security holders
who do not appear upon the books of the
company as trustees, hold stock and secur
ities in a capacity other than that of a
bona fide owner. Names and addresses of
individuals who are stockholders of a cor
poration which itself is a stockholder or
holder of bonds, mortgages or other se
curities of the publishing corporation have
been included in paragraphs 7 and 8 when
the interests of such individuals are equiv
alent to 1 percent or more of the total
amount of the stock or securities of the
publishing corporation.
10. This item must be completed for all
publications except those which do not car
ry advertising other than the publishers
own and which are named in sections 132,
231, 132, 232, and 132.233, Postal Manual.
Average No copies
each issue during
proceeding 12 months

A. Total No. or copies printed (net press run)
B. Paid Circulation
1. Sales through dealers, street vendors and counter
sales.
2. Mail subscriptions
C. Totalp aid circulation
D. Free distribution
E. Total distribution
F. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing
G. Total

Single issue nearest
to filing date

525

550

none
450
450
45
495
30
525

none
445
445
45
490
60
550

I certify that the statements made by me above are
correct and complete

POD Form 3526 Aug. 1963

V. Germanas, Editor
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Viršelis:

Tradicinis dainų ratas “Daumanto” stovykloje.
J. Tamulaičio nuotr.
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