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AKADEMIKAI SKAUTAI BUDĖJO JAUNIMO

METUOSE
Eugenijus Vilkas

Po pavykusios, gerai suorganizuotos jaunimo manifestacijos lapkričio
13 dieną 1965 metais New Yorke, turbūt daugeliui lietuvių rūpėjo, ar bus
sėkmingi Jaunimo Metai, ar pavyks šių metų didžiausias įvykis — Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas?
Manifestacijas New Yorke organizavo Komitetas Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti. Vardą komitetui pasirinko patys organizatoriai, be jo
kios vyresniųjų įtakos iš šalies. Mes didžiavomės faktu, kad fil. Romas
Kezys kartu su Lietuvos nemačiusiais jaunuoliais gavo paramos ne tik
iš naujųjų ateivių, bet ir iš senosios išeivijos lietuvių, kuriems teberūpi Lietuvos laisvės ir gerbūvio reikalai. Rūpėjo, ar pasiseks juos vėl
išjudinti 1966 m.?
Jaunimo Metai buvo iškilmingai pradėti Toronte 1965. X. 8-10 įvyku
siame Kanados Lietuvių Jaunimo Kongrese. Tuo metu jau veikė Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso komitetas, sudarytas iš 11-kos centrinių jau
nimo organizacijų atstovų ir penkių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos kviestų narių. Šio komiteto sudarymu rūpinosi PLB valdybos
vicepirmininkas fil. Vytautas Kamantas. Netrukus Vytautui teko didžiulė
našta — pirmininkauti PLJK Finansinei Komisijai, kurios nariai buvo
kviesti PLB valdybos.
Jaunimo Metai Šiaurės Amerikoje buvo uždaryti Šiaurės Amerikos
Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo Toronte lapkričio 26 d. metu.
Fil. Algis Zaparackas, PLJK komiteto pirmininkas, savo žodyje pabrėžė,
kad Kongresas pavyko visais atžvilgiais. Finansinės Komisijos pranešimu,
bendroji Kongreso sąmata pasiekė
95,000 iš kurių 55,000 sudarė aukos
Kongresui. Algis pabrėžė, kad mūsų organizuotam jaunimui rūpi savo
tėvų žemės ateitis, kad jaunimas veržiasi veikti savarankiškai, bet ne
atsisako išklausyti ir vyresniųjų patarimų. Gausūs plojimai, tūkstantinės
banketo dalyvių minios, pritarė Algio baigiamajai minčiai: organizuoti
II-jį PLJ Kongresą 1971 metais.
Toronto suvažiavime, kaip buvo laikraščiuose paskelbta, pirmąja die
ną jau dalyvavo 72 akademikai skautai, 52 ateitininkai, apie 12 neo - Ii
tuanų ir po keletą kitų organizacijų narių. Panašia proporcija vyko
daugelis kongreso darbų Čikagoje ir kitur. Štai į PLJK komitetą nuo
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Iškilmingame PLJK-o Stovyklos atidary
me trys sesės iš Los Angeles, Detroito ir
Čikagos budi prie A.S.D. vėliavos.
J. T anudaičio nuotr.

pirmojo posėdžio pateko šie akademikai skautai: Algis Zaparackas, pir
mininkas; Eugenijus Vilkas, vienas iš trijų vicepirmininkų ir spaudos
informacijos komisijos pirmininkas; Giedrė Rinkūnaitė, PLB atstovė ir
Kanados LB jaunimo sekcijos pirmininkė; Ramunė Kviklytė, Lietuvių
Studentų Sąjungos atstovė ir parodų komisijos pirmininkė; Dalia TallatKelpšaitė, LSS Skaučių Seserijos atstovė ir svečių priėmimo komisijos
pirmininkė.
PLJK komitetas sprendė visus Kongreso klausimus, sudarė komisijas,
ir pravedė kongresą pagal priimtus nuostatus. Ateinantį pavasarį bus iš
leistas Kongreso Leidinys, kuriame bus smulkiau aprašyti įvairūs darbai
ir Jaunimo Metų atsiekimai. Šio leidinio redaktorium yra mūsų fil. An
tanas Saulaitis, S. J. Akademikai skautai nuoširdžiai dirbo ir štai eilė
jų, kurie, mano žiniomis, prisidėjo prie Jaunimo Kongreso pasisekimo.
PLJK Finansinėje Komisijoje dirbo Vytautas Kamantas, pirm., Birutė
Juodikienė, iždininkė, ir Andrius Šenbergas, sekretorius. PLB Jaunimo
Metų Talkos Komisija: Vyt. Kamantas, Giedrė ir Stepas Matai. Studijų
Savaitės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo stovyklos vyr. vadovu buvo A. Sau
laitis, jo padėjėjais buvo Rimantas Griškelis, Žibutė Zaparackaitė ir eilė
kitų akademikų. Stovykloje praleistos dienos liko visiems dalyviams bran
giausios. Čia keturios ideologinės organizacijos gražiai bendradarbiavo ir
sujungė visus svečius ir vietinius į gražią lietuvišką šeimą.
Kongreso metu ir po jo Jaunimo Centre vyko visa eilė parodų. Čia
Ramunė Kviklytė turėjo visą eilę gerų padėjėjų: Algis Trinkūnas, dailės
parodos pirm., Valentinas Ramonis, katalogo leidėjas, Danguolė Markutė,
skautiškos spaudos, Bronius Kviklys, numizmatikos ir pašto ženklų pa
rodos.
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Visi PLJK svečiai Čikagoje buvo globojami Dalios Tallat-Kelpšaitės
ir visos eilės jos padėjėjų: Janina Tallat-Kelpšaitė, Bronius Andriukaitis,
Živilė Paliliūnaitė, Gediminas Bielskus. Visų kongreso dalyvių registra
cija rūpinosi komisija, kuriai pirmininkavo Rūta Domarkaitė ir talkinin
kavo Giedra Gasnerytė, Viktoras Garbonkus, Laima Čepaitytė, Rita Bara
nauskaitė, Pijus Bielskus. Rūtai teko pravesti dar vieną įdomų įvykį: Miss
< v Lithuania, rinkimus. Jai talkininkavo keli akademikai.
Apie Kongreso darbus, tikslus, programas ir talkininkus rašė, ir lie
tuvišką bei anglišką spaudą informavo Spaudos ir Informacijos komisija,
kuriai pirmininkavo E. Vilkas, o talkininkavo Audronė Kubiliūtė, Giedrius
Penčyla ir Justinas Bavarskis. PLJK banketą organizavo akademikai, o
jų pirm, buvo Danguolė Markutė ir Algis Marchertas, iždininkas. Kongre
so programos išleidimas su šimtu apmokėtų sveikinimų buvo spaudos
ko-jos pirm, darbas, viršelis buvo paruoštas sktn. Vandos Aleknavičienės,
o miesto planas Gedimino Bielskaus.
Kituose miestuose Jaunimo Metų komitetams vadovavo: Egidijus Radvenis, Los Angeles, Giedrė Rinkūnaitė, Toronto, Petras Molis, Worchester.
Jaunimo Kongrese dalyvavo 125 atstovai iš septyniolikos laisvo pasau
lio kraštų. Didelė jų dalis buvo skautai,-ės. Tikimės, kad jie savo akimis
pamatę akademikų skautų veiklumą, ateityje palaikys ryšį ir stengsis
steigti ASS vienetus.
Turbūt visada su pasididžiavimu atsiminsime III-sios Dainų Šventės
atidarymą kuomet priešakyje 17-kos kraštų atstovų žygiavo PLB pirm,
ir pirmasis kongreso minties kėlėjas ponas Juozas Bachunas, o šalia jo
mūsiškiai Giedrė Galinytė, Miss Lithuania, ir Algis Zapąrackas, PLJK ko
miteto pirm. Netrukus po to plojimu priėmėme Jungtinėms Tautoms adre
suotą peticiją, kurios tekstą visi gerai žinome: „United Nations!—Con
demn Russian Colonialism in Europe! — Restore Freedom and Indepen
dence to Lithuania!“ Surinkta 140,000 parašų.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas buvo užbaigtas paskelbiant visą
eilę nutarimų. Nutarimų komisijai pirmininkavo Antanas Saulaitis, S. J.,
o ASS atstovu buvo fil. dr. A. Avižienis. Komisijoje dalyvavo 24 nariai,
kurie atstovavo 17 kraštų lietuvius.
Nutarimuose, išreiškiant pagarbą kiekvienam asmeniui ir kiekvienai
žmonijos tautai, pasisakoma principiniai ir griežtai už Lietuvių tautos
išnaudotojų,, naikintojų, nutautintojų ir niekintojų smerkimą.
Žvelgdamas į save, jaunimas daugiau iš savęs reikalauja, negu gi
riasi:’ „reiškia tikėjimą lietuvių tauta.. . reiškia ištikimybę ir ją vykdo
šiais darbais. .. pasižada dėl šio idealo kovoti... siekimai, kuriems ryž
tamės. .. turim ir patys būti stiprūs ir pajėgūs. .. siekimai, kuriems ryžta
mės. .. turim ir patys būti stiprūs ir pajėgūs ... skatina jungtis ... į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę... lietuvių spauda reikalinga jaunimo dėmesio
ir paramos...“
Kreipdamasis į tautą Lietuvoje, jaunimas ja didžiuojasi ir reiškia vie

nybę su tautos kamienu: „didžiuojasi... ypač Lietuvos jaunimu. .. didžiai
vertina jo pastangas išlaikyti tautinę savo individualybę... linki ištvermės
6
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PLJK-o Stovykloj išsirikiavusios A.S.D.
narės klauso stovyklos atidarymo pokalbių.
J. Tamulaičio nuotr.

ir ryžto... lietuvių tautos kūrybingumo pasireiškimas.. . už vis branges
nį laikome savo ryšį su jumis.. . džiaugiamės kiekvienu žodžiu.. . šitos
viltys jungia mus visus... “
Prasitardamas išeivijos visuomenei bei politinėms ir kitokioms įstai
goms, Kongresas rodo santūrumą ir asmenims pagarbą: „tiki. .. mano...
politiniai junginiai kviečiami.. . prašo Pasaulio Lietuvių Bendruomenę...
kelia reikalingumą... dėmesio nusipelno žurnalas Lituanus ir Lietuvių En
ciklopedija anglų kalba. . . skatina... steigti jaunimo židinius... “
Kalbėdami į tautų jaunimą, nutarimai remiasi visoms tautoms ir visoms
religijoms bendrais žmogiškumo principais, paskelbtais JT Chartoje ir žmo
gaus Teisių Deklaracijoje, tikėdami, kad jaunimas atliks savo vaidmenį
šių dokumentų nuostatams pasaulyje tikrai įgyvendinti: „tokių teisių ir
laisvių taip pat privalo lietuvių tauta... teisės ir laisvės... visų kultūringų
žmonių... ginamos ir saugojamos... prašo... suprasti... okupacijos daromą
žalą.. . kviečia pasaulio jaunimą. .. laukia visų tautų jaunimo pritarimo
ir paramos... “ Iš pasaulio tautų išskirta trumpa pastaba kaimynė rusų
tauta, kurios jaunimas prašomas atsisakyti režimo tironijos ir komunizmo
nusikaltimų ir siekti susipratimo bei pagarbos.
Pasisakydamos ne į asmenis ar asmenų grupes, o už idėjinius prin
cipus, rezoliucijos tonu griežtesnės: „pasisako. .. laiko neteisėtu prievarti
niu aktu... turi būti saugojama... turi būti sudaryta... reikia... turi būti
.. . turi nusistatyti... turime kreipti... turime nejungti ... reikia skirti. ..
privalome... ruoština... turi tapti. .. “
Taigi PLJK nutarimuose apsiribota keliais svarbiais principiniais nu
sistatymais ir keliais praktikiniais nutarimais, išplaukiančiais iš Jauni
mo Kongreso tikslų ir svarstymų, kad rezoliucijos būtų ir teoretinės ir
praktiškos.
Jaunimo Metais buvo dirbama su šūkiu — Mūsų jėgos, mūsų žinios,
laisvai Lietuvai tėvynei! Laikykimės šio šūkio 43-siais akademikų skautų
ir 20-siais Akademinio Skautų Sąjūdžio gyvavimo metais.
7
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JAUNIMO KONGRESO TIKSLAI IR
REZULTATAI
■ " ■
n r- ■
. - - !
i\ ■
Algis Zaparackas

r •

1957 metais Čikagoje įvyko pirmutinis jaunimo kongresas, kuriame
buvo iškeltos įvairios jaunimą dominčios mintys, padaryta visa eilė
išvadų ir nutarimų. Tas jaunimo sąskrydis sutraukė visus veikliausius
jaunimo ir senosios kartos veikėjus iš Kanados ir plačios Amerikos.
Šiais metais, kurie buvo skirti jaunimui, suėjo virš 25 metų kaip Lie
tuvos kraštas okupuotas, virš 16 metų kaip mes Amerikoje ir devyni me
tai nuo paskutinio masinio jaunimo kongreso. Mūsų dabartinis studen
tas jau yra gimęs Vokietijoje. Pilnai išauklėtas ir mokosi Amerikos sis
temoje. Šis studentas, gyvenąs tarp dviejų kultūrų, susiduria su įvairiais
klausimais, o ypač domisi sekančiomis temomis, kurios pagrindinai ska
tino rengėjus ir mane, ruošti Kongresą:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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Jaunimo veiklos silpnėjimas mažesnėse kolonijose.
Atostogos Lietuvoje ir santykiai su kraštu.
Ideologinių organizacijų silpnėjimas, jų veiklos kitimas ir tolėjimas nuo Lietuvoje įgytų papročių ir tradicijų.
Jaunosios ir vyresniosios kartos skirtumai: politikoje, socialinėje
veikloje, kultūrinėje veikloje.
Vakarų valstybių politika liečianti rytinę Europą, ypač Lietuvą.
Lietuviškų šeimų sudarymas ir lietuvybės išlaikymas.
Įtraukimas mišrių šeimų į lietuvišką gyvenimą.
Paruošimas jaunimo studijos pasauliniu mastu.
Parodyti visuomenei jaunimo jėgas meno, mokslo ir politikos
veikloje.
Sujungti visą išeivijos jaunimą į vieningą šeimą.
Pirmą kartą lietuvių išeivijos ir studentijos istorijoje turėti bend
rą studentų stovyklą. Suruošti dalyviams kursus, kurių rezultatus
parsivežtų į savo gyvenimo vietoves ir jas paskleistų likusiems
jaunuoliams.
Parodyti pasauliui, kad ne tik vyresnieji rūpinasi Lietuvos lais-
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vinimo darbais, bet ir čia gimę ir augę jaunuoliai.
13. Gauti kiekvieno lietuvio parašą, surenkant 100,000 parašų po pe
ticija, adresuotą Jungtinėmis Tautoms, reikalaujant laisvės ir ne
priklausomybės Lietuvai.
14. Pasirūpinti kultūrinių ir propagandinių programų siuntimu į pa
vergtą Lietuvą, ypač per Radio Free Europe.
15. Išjudinti veiklą kiekvienoj jaunimo ideologinėj organizacijoj ir jų
skyriuose bei kolonijose.
16. Būdai lietuvybei išlaikyti.
17. Įtraukti jaunąją kartą į visuomeninę veiklą.
18. Sudaryti forumą, kuriame jaunimas galėtų panagrinėti dabartines
išeivijos organizacijas, institucijas ir nusistatyti ateities gaires.
19. Atsikviesti kuo daugiau jaunimo iš kitų kraštų ir juos supažinžindinti su JAV-se gyvenančių lietuvių gyvenimu ir jų veikla.
20. Įkurti Pasaulio Lietuvių Studentų ir Jaunimo Organizacijų Atsto
vybę.
21. Išplėsti „Lituanus“ žurnalą pasaulyje.
Šie klausimai, daugiau ar mažiau, buvo nagrinėjami prieškongresinėje jaunimo stovykloje ir pačiam kongrese.

REZULTATAI IR KOMENTARAI
Išskyrus pagrindines kolonijas, Čikagą, Los Angeles ir Torontą, jau
nimo veikla palengva silpnėja. Ideologinių studentų organizacijų veikla,
kai kuriose vietose, jau visai mirus, ideologinių organizacijų skirtumus
sunku surasti dabartiniuose studentuose. Ateitininkai didžiuojasi savo lau
žais, skautai savo tradiciniais laužais, Neo-Lithuanai kuria taip pat lau
žus ir jeigu kas užrištomis akimis atvestų prie laužo, negalėtum at
spėti kokia organizacija praveda programą. Lietuvių Studentų Sąjunga
vienu metu buvo palaidota, dabar dominuoja studentišką veiklą. Sporto
klubai dar yra Čikagoje, New Yorke, Toronte, o kitur jau persikrikštijo
į populiarius medžiotojų ir meškeriotojų, ar kegeliavimo klubus. Lietu
vos Vyčiai jau 53 metus tęsia savo veiklą, bet mes neradome laiko su
jais pabendrauti. Mes, jaunimas, kuris visados sielojamės ir ieškome vie
nybės veikloje per paskutinius 16 metų, negalėjome suderinti ir suruošti
ką nors bendro ir vieningo.
Jaunimo Kongresas, per savo pirmutinę pasaulio Lietuvių Studentų
Stovyklą, ne tik suartino ir sugebėjo sujungti skirtingose kultūrose išau
gusius studentus, bet dar svarbiau, sugebėjo suartinti ir pagyvinti ideolo
ginių organizacijų veržlumą, sugebėjimą, drausmę ir t. t. Nepaslaptis,
kad vyresnioji karta suskaldė Lietuvių Skautų Sąjungą, bet Jaunimo Kong
reso metu bei Dainavoje to susiskaldymo nesimatė ir nebuvo trynimosi
tarp Korp! Gintaro ir Akademikų Skautų. Neo-Lithuanas, ateitininkas,
santarietis, skautas pasidarė geriausi draugai. Tik deja, vyresnieji nenorė
jo to pastebėti ar tai ideologiniais sumetimais, ar dėl kokių kitų prie
žasčių, ir nei vienas laikraštis šio fakto nėra paminėjęs.
9
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Jaunimo Kongreso didžiausias laimėjimas buvo vieningas jaunimo su
gebėjimas kartu dirbti, kartu dainuoti, kartu valgyti ir kartu planuoti, ana
lizuoti savo ir pavergtos tėvynės ateitį.
;
Jaunimui, kuris augęs ir išauklėtas gyvenamo krašto dvasia, jau
sunku įsivaizduoti kaip jo amerikietis draugas planuoja važiuoti į Rusiją ir
kitus kraštus, o jis negali aplankyti savo tėvų žemės Lietuvoj. Jį traukte
traukia noras pamatyti tą pasakų ir padavimų kraštą, piliakalnius ir
apgriuvusias pilis, pažinti okupanto prislėgtus brolius ir seses, su jais pasi
dalinti gyvenimo džiaugsmais ir liūdesiais. Daug kas norėtų atostogas pra
leisti savo tėvų gimtojoj žemėj, bet deja, okupanto varžtai neleidžia to
padaryti. Jieškoma kitų kelių, beldžiamasi į RFE stotį, bandoma gauti
leidimą transliuoti specialias programas į okupuotus Baltijos kraštus, bet
ir tą geležinę sieną nėra lengva pralaužti. Pasilieka prieinamiausias as
meniškų kontaktų būdas ir atsargus susirašinėjimas laiškais. Jaunoji
karta niekad nėra piršus bendradarbiavimo su okupantu ir jo bendradar
biais, bet ji yra šalininkė jieškoti būdų palaikyti ryšį su pavergta
tauta. Jaunoji karta nebijo susitikti priešą akis į akį ir jam išdėstyti
tėvynėj likusiems broliams daromas skriaudas ir pareikšti savo nusista
tymą kovoti su okupantu iki pergalės.
Jaunosios ir vyresniosios kartos skirtumai buvo vienas iš pagrindinių
paskutinio jaunimo kongreso rezultatų. Tie skirtumai buvo pastebėti ne tik
veikloje, bet ir kūrybos laukuose. Mūsų išeivijoje trūko bendradarbiavi
mo tarp kartų. Kiek įstengė to bendradarbiavimo atnešti Jaunimo Kongre
sas yra sunku pasakyti, bet, stebint jaunimo komitetų veiklą atskiruose
kolonijose, turime pasidžiaugti, kad Philadelphia, Detroitas, Waterburis,
Baltimore, Washingtonas, Montrealis ir kitos kolonijos sugebėjo įtraukti
bendron veiklon ir žilagalvius ir bepradedančius gyvenimą. Tik bendrai
dirbdami galime išlyginti savo skirtumus ir pašalinti visus nesusipratimus.
Lietuviai yra išsimėtę po 18 gyvenamų kraštų. Jie turi visi jausti
pareigą, kad Lietuvos nepriklausomybės atstatymo idėja yra visų- mūsų
pareiga. Todėl Kongrese buvo įdomu išgirsti ir diskutuoti šį klausimą
su kolegomis iš Australijos, Europos ir Pietų Amerikos. Jėgų ir veikėjų
turime visuose kraštuose. Australiečiams yra daug lengviau pamatyti
ir paveikti Ministerį Pirmininką, negu mums Prezidentą. Mums reikalin
ga ieškoti draugų visam pasauly.
Kongreso metu buvo sveika išgirsti nuomones ir susilaukti kritikos
iš savo kolegų iš kitų kraštų, kurie negalvoja amerikoniškai, bet britiškai,
vokiškai, deGauliškai, ir t. t.
Visi delegatai stipriai pasisakė u5 PLB užimtą liniją lietuvybės iš
laikymo darbuose ir siūlė imtis iniciatyvos vadovauti politikos ir laisvini
mo akcijose.
Stovykla, masinė manifestacija dainų šventėje, margumas Kongrese,
vakarinės programos,, opera, šokiai, gastrolės po Ameriką, nebuvo tik
pinigo mėtymas, bet rimtas investavimas į lietuviškų šeimų sudarymą
ir akcentavimas, kad lietuvybei išlaikyti jaunąja! kartai reikalinga kon
centruotis į didesnes kolonijas. Nereikia bijoti pasirinkti pagrindines kolo
nijas kaip New Yorką, Čikagą, Los Angeles, Torontą ir kt. į kurias
10
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turime skatinti mūsų jaunimą važiuoti apsigyventi. Koncentruotos jėgos
pagelbės mums išlaikyti lietuvybę ir pagyvins veiklą. Žinoma, tokios kon
centracijos gali atnešti mums asmeniško nuostolio savo pasirinktose pro
fesijose.
Peticijos parašų rinkimai įrodė mums kiek, kas ir kur įdomaujasi Lie
tuvos reikalais. Mes susitikome su draugiškomis valstybėmis, kurios už
jautė mus, kurios davė mums patarimų ir nurodymų ir žinoma atsirado
ir tokių, kurios jau yra nurašę šį klausimą į istoriją. 100,000 parašų surin
kimas tai buvo, visos išeivijos bendro darbo ir vieningumo pavyzdys.
Radijo bangomis transliacijų klausimas buvo atskirai pristatytas ati
tinkamiems pareigūnams ir tas pradėtas kelias ir užsimojimas turėtų
būti tęsiamas mūsų veiksnių toliau.
Prie šių minčių priklauso ir keletas negativių bruožų, kuriuos norė
čiau čia trumpai paminėti.
1. Mūsų ideologinių organizacijų pareigos jausmo neturėjimas ir dar
bo atsakomybės atsisakymas. Negaliu įsivaizduoti net šiandieną, kad nėra
Čikagoje ateitininkų, skautų, nei Neo-Lithuanų, kurie negalėjo prie durų
padėti bilietus rinkti, aptarnauti registracijos stalus, pabudėti spaudos būs
tinėje, pabudėti Jaunimo Centre per parodas. Negaliu tikėti, kad kai kurios
ideologinės organizacijos dar ir šiandieną nepritaria Kongresui, o dar blo
giau kai vyresnieji ragino savo narius, kad jie ne tik prie kongreso darbų
neprisidėtų, bet atsistatydintų iš pareigų.
2. Nepajėgėm įtraukti antrosios ir trečiosios kartos Amerikos lietuvius
į paruošiamuosius bei Kongreso darbus, ypač Lietuvos Vyčius. Nesis
tengėm pritraukti mišrių šeimų narius į savo bendruomenę.
3. Dar vis pilnai neišnaudojame specialius įvykius, kurie ne tik pri
trauktų vietinius žurnalistus, bet ir išgarsintų lietuvių tautos vardą ir
pristatytų Lietuvos padėtį plačiąjai Amerikos visuomenei.
4. Nepajėgėm pritraukti žinomų Amerikos politikų, visuomenininkų
ar kultūrininkų į banketą. Tikriausia dėl Amerikos vedamos tylėjimo po
litikos Pabaltijo kraštų reikale.
5. Neišleidome Jaunimo Kongreso leidinio, kuris būtų paminėjęs Kong
resą ir jo atsiektus rezultatus.
Ruošėjams teko nugalėti daug kliūčių, bet esame dėkingi lietuvių
visuomenei, kad dauguma Kongreso reikšmę suprato ir nuoširdžiai rėmė.
Ar Kongresas atliko visus užsibrėžtus darbus ir ar buvo vertas dėtų
pastangų ir išlaidų? Tą palieku atsakyti lietuvių visuomenei, kuri objek
tyviai galės tai įvertinti gal but tik po keletos ar keliasdešimt metų.
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Džiaugiasi visi Akademikai Skautai kad Miss Lithuania 1966 rinkimus laimėjo sesė
Giedrė Galinytė iš Bostono.
G. Peniko nuotr.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
12
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Miss Lithuania rinkimai Čikagoje Jaunimo Kongreso metu liepos mėn. 1966 m.
G. Peniko nuotr.

„Kokį įvykį ryškiausiai prisime
nate iš Jaunimo Kongreso Stovyk
los?“ — Red.
„Kelionė į kalną!“ — senj. Bronius
Andriukaitis, Čikaga.

„Ar Jaunimo Kongreso Stovykla
suteikė Jums stovyklos įspūdį?“ —
Red.
„... būdama skautė, kaž kaip ne
galėjau priprasti prie taip išsi
puošusių mergaičių iš kitų orga
nizacijų, ypač kai su suknelėm
atėjo į laužus.“ — t n. Laima
Čepaitytė, Čikaga.
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Kongreso veikjai ir dalyviai kurių pastangomis pasisekė milžiniškas veiksnys.
G. Peniko nuotr.

,>Ar turite kokių asmeniškų min
čių, liečiančių Kongresx?“ — Red.

„Tos savaitės po Kongreso buvo
man asmeniškai maloniausios, nes
tada buvo progų susipažinti ir
prasmingai pabendrauti su jauni
mu iš kitų kraštų.“ — t. n. Janina
Tallat-Kelpšaitė, Čikaga.
14

„Ar vyktumėt dar kartą į tokį
Kongresą ar į tokią Stovyklą?“ —
Red.
„Vykčiau, jei nebūčiau senučiu
kė!“— t. n. Regina Macnoriūtė,
Čikaga.
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Finansinės diskusijos
vyksta prie registracijos
stalo Jaunimo Kongrese.
G. Peniko nuotr.

Sesė Ramunė Kviklytė
prie aukų stalo meno
parodoje Čikagos Jaunimo
Centre.
G. Peniko nuotr.

Vaizdas PLJK
meno parodoje.
G. Peniko nuotr.
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Užbaigiamasis Kongreso
banketas buvo surengtas
vadovaujant Čikagos
A .S.S. skyriui. Tą darbą
vedė sesė Danguolė
Markutė, kuri čia taria
atidaromąjį žodį.
A. Plėnio nuotr.

Vaizdas banketo salėj,
kurioje dalyvavo virš
1,100 asmenų.
G. Peniko nuotr.

Vienas iš Kongreso pirmų
programos punktų buvo
pastatymas operos
“Lokys” Čikagoje.
G. Peniko nuotr.
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Pasaulio Lietuviu
Jaunimo Kongreso
Komiteto Pirmininkas
FU. Algis Zaparackas.
G. Peniko nuotr.

FU. Ant. Saulaitis, S.J.
suorganizavo ir vadovavo
Kongreso stovyklai
Dainavoj.
G. Peniko nuotr.

v.s. Eugenijus Vilkas,
kuris atliko sunku
Kongreso informacinį
darbą, čia tariasi su t.n.
Livija Bražėnaitė prie
Jaunimo Centro paminklo
Čikagoje.
G. Peniko nuotr.
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Bendras vaizdas Dainų
Šventės salėje įvykusioj po
Kongreso Čikagoje.
G. Peniko nuotr.

Dainų Šventės dalyvės
atydžiai seka dirigento
bruožus.
G. Peniko nuotr.,

■4

Jaunimo atstovai iš kitų
kraštų įžengia į Dainų
Šventės salę.
G. Peniko nuotr.
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KORP! VYTIS ATKŪRIMAS IŠEIVIJOJE
■■

. .

j

Senj. VL Šarūnas

Po didelių Pabaltijo valstybių profesūros ir kitų asmenų pastangų
1946 m. balandžio 1 d. tapo oficialiai atidarytas Pabaltijo Universitetas
Hamburge. Sekančią dieną atskiruose fakultetuose prasidėjo pirmosios pa
skaitos.
Universitetan užsiregistravo nemažai lietuvių studentų, tarp jų ge
rokas skaičius skautų - čių. Studentai skautai tarpusavyje susipažinę, pra
dėjo galvoti apie studentų skautų - čių apjungimą į vieną akademinį skau
tišką vienetą. Tam akstiną davė, tuo laiku, buvęs teisių fakulteto de
kanas vyr. sktn. prof. Vytautas Čepas, suėjęs į kontaktą su vyr. jūrų sktn.
Vladu Šarūnu.
Po dienos, kitos, iniciatoriai apipavidalino tokio akademinio skautiško
vieneto veiklos gaires. V. Čepas siūlė iš karto atkurti, pasisavinti ir tęsti
buvusias Korp! VYTIS tradicijas. Sužinota, kad universiteto vadovybė ne
palanki bet kokios korporacijos atsiradimui universitete. Todėl iniciatoriai
pasirinko legalų kelią: steigti vietininkiją ir vienetą pavadinti Pabaltijo
Universiteto Lietuvių Studentų Skautų - čių Vietininkiją. Gegužės-bir
želio mėn. bėgyje tapo sukviesti keli platesnio mąsto iniciatorių pasitari
mai, išnešimui konkrečių pasiūlymų būsimąjai steigiamąja! sueigai.
Oficialioje steigiamoje sueigoje, 1946 m. birželio 15 d., dalyvavo virš
10 studentų skautų-čių. Iniciatoriai pasiūlė ir susirinkusieji pritarė steig
ti akademinį skautų-čių vienetą, kuris laikysis Lietuvoje buvusių Korp!
VYTIS tradicijų ir tęs jos darbą tremtyje. Naujojo vieneto vadovu vien
balsiai išrenkamas VI. Šarūnas. Taip atsirado universitete pirmasis ofi
cialus organizuotas studentų vienetas, kuris per visą universiteto gyvavimo
laikotarpį buvo pats aktingiausias studentų gyvenimo reiškėjas. Tenka
pastebėti, kad studentai skautai jau pradiniame studentų gyvenime uni
versitete, dar oficialiai nesusiorganizavę, buvo žinomi kaip tvirtas ir stu
dentų pasitikėjimo vertas susibūrimas. 1946 m. V. 7 d. išrinktoji Pabal
tijo Universiteto studentų atstovybė ir 1946 m. XII. 7-8 dd. išrinktoji
anglų zonos studentų atstovybė buvo daugumoje išrinkta iš skautų-čių
atstovų ir jų vadovaujama.
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Organizavimo laikotarpyje 1946 m. L. S. B. vadeivų ir tuntininkų su
važiavimo metu teko susitikti sktn. B. Dainutį. Pasirodo ir Hannover Uni
versitete, neoficialiai paskatinti Pabaltijo Universiteto, studentai įkūrė
skautišką vienetą. Tad atsirado jau du akademikai skautų vienetai. Han
nover studentai sutiko Pabaltijo U-to vienetą laikyti lyg centru kol paaiš
kės tolimesnė akademikų skautų veikla.
Buxtehudeje įvykusio L. S. B. vadų suvažiavimo metu įvyko ir aka
demikų skautų: Augulio, Stasiškio, Kulio, Kairio, Paulionio, Dambaro
ir Šarūno neoficialus pasitarimas. Pasikalbėta dėl ateities veiklos. Sktn.
Augulis žadėjo pradėti akciją apjungimui Lietuvoje buvusių korporantų
ir filisterių.
1946. IV. 28-29 d.d. Augsburge įvyko L. S. S. Suvažiavimas. Suvažiaviman atvyko gausus skaičius buvusių VYČIO Korporantų. Tarpusavyje
sužinoję Korporantai sukvietė sueigą. Sueigoje B. Dainutis ir VI. Šarūnas
painformavo korporantus apie jau įsisteigusių ir veikiančių akademikų
skautų-čių vienetų veiklą. Senieji korporantai su džiaugsmu priėmė
žinią apie Korporacijos atgaivinimą tremtyje. Susirinkę išsirinko laikinu
Korp! VYTIS vadu sktn. Vaclovą Augulį. Naujasis vadas davė sutikimą
veikiantiems skyriams dirbti galimai savarankiškiau iki bus išdirbtos ir
nustatytos veikimo gairės ir priklausomybė. Gražios skautiškos, akademi
nės nuotaikos ir entuziazmo Vytiečių tarpan įnešė atvykęs universitetan
dėstyti prof. vyr. sktn. Stepas Kairys, buvęs Vytauto Didžiojo Univer
sitete Korp! VYTIS filisteris ir vadas.
Jis per eilę sueigų supažindino narius su Korp! veikla, tradicijomis,
statutiniais metmenimis ir t. t.
Su naujų akademinių metų pradžia, 1946. XI. 30., vėl pagyvėjo skau
tiška veikla universitete. Sudaromi semestriniai veiklos planai, priimami
nauji nariai.
1946. XII. 11. vieneto sueigoje priimamas statutas, kuriuo grindžiama
tolimesnė vieneto veikla. Statuto pagrindu paimtas Korp! VYTIS statutas,
iš atminties atkurtas tremtyje esančių filisterių. Naujai priimtu statu
tu pasivadiname mums daug artimesniu vardu: Pabaltijo Universiteto Lie
tuvių Studentų Skautų Sąmburis — S! VYTIS. Dėl suprantamų priežąsčių Korp! vardo negalėjome naudotis. Tuo pačiu metu tapo priimtas prof.
Stepo Kairio atkurtas senjorų iškilmingo pasižadėjimo tekstas. Toje su
eigoje, pagal naująjį statutą, tapo išrinkta nauja, pastovi ir pilnos sudė
ties valdyba, S! vadu tampant vyr. sktn. J. Dambarui. Ši statutiniai iš
rinkta valdyba parodė ypatingą veiklumą visose srityse, universitete ir
už jo ribų.
Ji palaikė intensyvius ryšius su Korp! valdyba, filisteriais, ir su atski
rais jau kitur įsisteigusiais korporacijos skyriais. Valdyba įtaisė gražią
S! vėliavą, pagamino Korp! ženkliukus, senjorų juostas, rengė minėjimus,
pobūvius, stovyklas, dažnas sueigas ir pan.
1947 sausio mėn. universitetas persikėlė į Pinnebergą.
Tais metais, Šv. Jurgio Dienoje pašventinta S! vėliava. Krikšto tė
vais buvo skautų rėmėjai p. Ona Krikščiūnienė ir V. Čepas. Pašven
tinimo apeigas atliko Kapelionas Kun. R. Krasauskas. Išpildžius visus
20
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Mieli Skaitytojai:
Kartą metuose kreipiamės į jus primindami, kad atnau
jintumėte „Mūsų Vyčio“ prenumeratą.

Labai atsiprašome, kad 1966 metais „Mūsų Vytis“ ne
išėjo. Ankstyvesniam redaktoriui atsistatydinus, ilgokai tru
ko kol buvo pakviestas naujasis redaktorius. Šias pareigas
perima senj. Rimas Griškelis, o administracijos darbą ves
senj. Jonas Tamulaitis. Tai naujus, 1967 metus, pradedame
su atnaujintom jėgom ir ūpu.
Jeigu už 1966 m. esate prenumeratą sumokėję, ji galios
1967 m., tačiau jei to dar nesate atlikę, prašome pasinaudoti
atkarpą ir pasiųsti 1967 m. prenumeratą.

Šią proga pakartotinai primename, kad pakeitę savo
adresą nedelsdami apie tai praneštumėte M. V. administra
toriui, nes už grąžintus numerius turime paštui apmokėti.
Pražau būtinai mums pranešti savo Zip Code numerį.
Tikimės ir šiais metais matyti jus M. V. prenumerato
rių tarpe.

Ad Meliorem!
„Mūsų Vytis“
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„MŪSŲ VYTIS“

6818 South Claremont Ave.
Chicago, Illinois 60636

Gerbiamieji,
Siunčiu

v. prenumeratą 1967 metams $4.00 --------

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

Auką

.............................................................................

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

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

Pavardė ir vardas................................................................
Nr., Gatvė.............................................................................

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

Data
Pastabos, nuomonės, pasiūlimai:

Parašas
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S! reikalavimus 21 j un j orai tapo pakelti į senjorus, įsegant K! ženkliukus
ir suteikiant pirmąsias S! spalvas. Šias iškilmes pravedė fii. Stepas Kai
rys. Po visų iškilmių įvyko pobūvis, pasakyta kalbų ir linkėjimų atei
ties veiklai.
1947. II. 14 d. S! vado įsakymu skelbiamas studenčių skaučių atskiro
vieneto steigimas.
S! VYTIS iniciatyva 1947 vasaros metu įvyko pirmoji Akademikų
Skautų-čių stovykla New Kloster miške „Ragainėje“. Stovyklai vadovavo
St. Kairys.
1947. VIII. 6 d. išleidžiami anglų zonos lietuviai skautai į pirmąją
po karo tarptautinę skautų Jamboree Prancūzijon. Šis mūsų reprezentan
tų vienetas čia Pinneberge turėjo savo paruošiamąją stovyklą. S! nariai
juos „minkštino“ ir mokė visokių skautiškų gudrybių, tautinių šokių ir
dainų.
1947 metų gale būrelis pinnebergiečių dalyvavo antroje akademinėje
Žiemos Stovykloje Fishene.
1948. I. 15 d. studenčių skaučių vienetas Oficialiai atsiskiria nuo S!
VYTIS, pasiryždamos atskirai veikti ir glaudžiai bendradarbiauti su
broliais.
Tą vasarą, rugpiučio mėn. 2 d. prasidėjo IlI-ji Jubiliejinė Baltijos
Stovykla. Stovykloje dalyvavo apie 800 lietuvių skautų-čių. Daugumoje
paruošiamuosius stovyklos darbus atliko ir įvairias atsakomingas stovyk
los pareigas ėjo S! VYTIS nariai. Stovyklai vadovavo f ii. vyr. sktn.
Stepas Kairys.
1948 m. man teko išvykti Kanadon ir ten, pagal suteiktus įgaliojimus
atkurti pirmąjį Korp! VYTIS skyrių emigracijoje. Todėl tolimesnės Sąmbūris! VYTIS veiklos Pinneberge negalėčiau atpasakoti. Berods Pabaltijo
Universitetas, tuo pačiu ir S! VYTIS,-gyvavo iki 1949 m. rudens.

XVI ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavime pasijutome lyg daly
vaują šeimos susirinkime. Daug kas
šiais metais jau buvo susitikę Jau
nimo Kongrese ir įprastose jaunimo
organizacijų vasaros stovyklose. To
ronte nesijautė to masių gaivališku

mo skubėjimo ir įtampos, kuri ženk
lino Kongresą. Apie 500 dalyvių, su
važiavę į didžiausią Toronto vieš
butį, Royal York, šildėsi kits kito
draugystėje. Gal tai įtaka vėstančio
metų laiko...
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Suvažiavimas vyko lapkričio 24,
25, 26 dienomis minėto viešbučio pa
talpose. Jį atidarė rengiamojo komi
teto pirmininkas Audrius Šileika.
Atidaryme paskaitą pateikė senj. An
tanas Saulaitis, S. J., tema: „Socia
linės Įtampos Vaidmuo Religijos Kri
zėje“. Antanas, kaip ir visuomet, pa
sidalino su dalyviais savo giliu mąs
tymu suteikdamas žvilgsnį į religi
ją ir jos vaidmenį, kurioje jautėsi
Antrojo Katalikų Bažnyčios Suva
žiavimo dvasia. Jis išryškino įtam
pą tarp vertybių ir institucinių inte
resų ir pabrėžė svarbą siekti įgy
vendinti tikimas vertybes darbais, o
ne moralinių nuostatų skelbimu.
Susipažinimo vakaras vyko Prisi
kėlimo parapijos salėje, grojant mod
stiliaus jaunai kapelai. Kai kurie
skundėsi, kad tempas per greitas. Ta
čiau vėliau, įsivyravus aukštai nuo
taikai, kapelai tapo pripažinti jos
nuopelnai ir vakaras baigėsi daina,
susikabinus ratu rankomis lyg bro
lių ir seserų tarpe.
Penktadienį paskaitą „Laisvojo Pa
saulio Pristatymas Lietuvos Spaudo
je“ skaitė Romas Misiūnas. Po pas
kaitos sekė grupių pokalbiai ir dis
kusijos teoretinėm temom. Pasiskyrstyta į septynias grupes ir paliestos
problemos lietuvių kūrybos, išeivių
psichologijos, ir jaunuomenės pasi
reiškimo srityse. Numatytą vakaro
programą „Eik, Eik“ šokius, teko
perkelti nuo „Darželio Ant Stogo“
į vieną iš mažesniųjų salikių. Kana
dai būnant monarchijos kraštu teko
prisilaikyti jų tradicijų ir užleisti vie
tą karalaitei, kuri lankėsi Toronte.
Skyrių ir C V-bos pranešimų klau
sytojų didžiąją dalį sudarė belaukią
pranešėjai. Broliai iš Worcester vos,
vos suspėjo, atvažiuodami tiesiog iš
vestuvių. Pranešimų eigoje pasida
linta tarp skyrių mintimis ir pata
rimais veiklos išvystimo atžvilgiu
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(Worcester, Rochester, Hamilton,
Buffalo, ir Toronto žada ruošti bend
rą pobūvį). CV Pirmininkas Kęstu
tis Žygas pranešė, kad Tarptauti
nio Skyriaus reprezentacija bus pra
plėsta.
Šeštadienį vyko būrelių diskusijos
organizacinėm temom, Romo Vaštoko paskaita: „Studentas Dviejų Kul
tūrų Įtampoje“ ir suvažiavimo už
darymas.
Iškilmingasis pabaigtuvių balius
surinko suvažiavusius bei svečius
torontiškius į šaunųjį „Canadian
Room“. Šiaurės Amerikos Jaunimo
Metų uždarymą pravedė buvusio
PLJK komiteto pirmininkas senj. Al
gis Zaparackas. Programą išpildė
Čikagos „Antras Kaimas“. Kai kurie
pavaizduoti Lietuvos istoriniai „fak
tai“ nevisai „praėjo“ daliai vyres
niųjų.
Tolimesnės baliaus linksmybės ir
šokiai glaudžiai surišo dalyvius. Ba
liui užsibaigus, dainuota susiėmus
rankomis ir nenorėta skirtis nors ir
kaip administratoriai prašė. Galų ga
le išsiskirstyta, tačiau apie 3 valandą
ryto vėl daugumos susirinkta vieš
bučio priimamajame, aplink fonta
ną. Dainas vedė su gitara Gintaras
Karosas ir Liucija Buivydaitė, o du
detroitiškiai prisidėjo galingai su
akordeonais. Įkarščiui pagavus im
tasi šokti pradedant su suktiniu.
Viešbučio administratorius bei tar
nautojai žiūrėjo su žibančiom aki
mis. Baigiantis, kelneriai atnešė gė
rimo atsigaivinti, o „menedžeris“ pa
žadėjęs sekančiam apsilankymui di
desnę nuolaidą. Dainoms ir šokiams
tik įpusėjus jau dalis suvažiavusių
jų nešėsi daiktus, turėdami keliau
ti namo. Jiems, kaip ir visiems, rei
kėjo spėti grįžti į tolimesnes vie
tas, kur laukė studijos.
Algis Kazlauskas
Australija
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Mūsų Pasiūgėję

AKADEMIKŲ SKAUTŲ PIRMININKO ŽODIS

v. s. fil. Eugenijus Vilkas
Akademinio Skautų Sąjūdžio Pirmininkas
Čikaga. 1966. XII. 11.

Džiaugdamasis 1964-66 metų Akademinio Skautų Sąjūdžio vadovų
ir narių atliktais darbais ir ypatingai praeituose Jaunimo Metuose pasiek
tais laimėjimais, dėkoju jiems visiems už paaukotas dienas ir valandas.
Kiekviena lietuviško jaunimo organizacija arba jos šaka ar skyrius
pirmoje eilėje stengiasi savo gyvenimą išlaikyti, paskui rūpinasi palaikyti
draugiškus santykius su kitomis panašiomis organizacijomis. Žodžiu, jos
stengiasi lietuviškoje visuomenėje išlaikyti sau tinkamą vietą. Bet mes
akademikai skautai būtume dideli savanaudžiai, jei vien prie tų darbų
sustotume, savo kiaute užsidarytume ir savo jaunuosius brolius ir seses
užmirštume.
Mes lietuviai skautai akademikai jau nuo 1924 metų stengiamės ne
tik pratęsti skautavimą studentijos tarpe, bet mokslus užbaigę grįžti į
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovų ir rėmėjų eiles. Todėl kviečiu kiek
vieną Akademikių Skaučių Draugovės, Korporacijos „VYTIS” ir Filis
terių Skautų Sąjungos narį ir narę aktyviai populiarinti ir ugdyti skau
tišką įdėją, dirbti bei skatinti aktyvų darbą skautų ir skaučių vienetuose.
Remkime savo „Mūsų Vytį“ ir platinkime „Skautų Aidą“. Gerbkime skau
tiškos spaudos ir LSS vadovus, patys jų pėdomis sekime.
Ateinančių trijų metų laiko tarpas teparodo akademikų skautų ir
skaučių sugebėjimus pirmauti ne tik universitetuose, bet ir lietuvių skau
tų vienetuose ir lietuviškoje visuomenėje.
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SKAUT. EUGENIJUS VILKAS —
NAUJAI IŠRINKTAS A.S.S.
VADUOS PIRMININKAS
Eugenijus Vilkas priskirtinas prie
mūsų jaunosios vyrų kartos. Gimęs
Lietuvoje 1921 m. Panevėžyje. Bai
gė gimnaziją, studijas pradėjo Vy
tauto Didžiojo Universitete, vėliau
jas tęsė Vokietijoje, Darmstadt’e ir
Čikagoje 1956 m. gavo magistro laips
nį mechaninės inžinerijos srityje. Nuo
1954 m. veda metalo virinimo pro
cesų ir mašinų tyrimo laboratorijas.
Šioje srityje yra skaitęs eilę paskaitų
JAV ir Kanados inžinierių suvažia
vimuose.
Būdamas 10 metų amžiaus įsijun
gė į Lietuvių Skautų Sąjungą ir
visą savo gyvenimo- tarpą yra pa
šventęs skautijai. Tremtyje buvo iš
rinktas į LSS Tarybą, o 1960 m. į
Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausio
jo Skautininko pareigas. 1963 m. at
stovavo lietuvių skautų broliją XI
pasaulinėje skautų Jamboree Grai
kijoje. 1940 m. gavo lietuvių studen
tų skautų Korp! VYTIS spalvas, o
tremtyje vadovavo Korp! sk. Darm
stadt’e ir 1950 m. buvo išrinktas Korp!
VYTIS vadu, ir Akademinio Skautų
Sąjūdžio vicepirmininku, o 1958-60
m. pirmininku.
Eugenijus Vilkas puikiai valdo
plunksną. Jis bendradarbiauja spau
doje, ypač skautiškoje ir MŪSŲ
VYTIS puslapiuose jo rimtų svars
tymų randame dažnai. 1957 m. šį
akademikų žurnalą pats redagavo.
Vedęs skautininkę akademikę Ire
ną Starevičiūtę, augina 4 mokyklinio
amėiaus vaikučius, todėl ir litua
nistinių mokyklų problemos jam la
bai artimos ir jis yra aktyvus šių
mokyklų rėmėjas bei steigėjas.
Praėjusiais Jaunimo Metais, kada
vyko svarbusis Jaunimo Kongresas,
Eugenijus Vilkas, kaip sumani, ener
ginga, su jaunimu suaugusi asmeny
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bė buvo pakviestas vadovauti Kong
reso ruošimo darbams ir vesti infor
macinį darbą.
Vos tik tą darbą sėkmingai atlikęs,
brolis Eugenijus stojo atgal veiklon,
sutikdamas eiti A. S. S. Vadijos Pir
mininko pareigas. Visi akademikai
skautai džiaugiasi šia proga ir linki
mūsų naujam vadui daug sėkmės
ir laimės jo darbe.

Red.

Lietuvių Skautų Sąjungos sueiga išrin
ko naujus Sąjungos, Brolijos, Seserijos ir
ASS vadovus:

Į LSS Tarybą: V. s. Antanas Saulaitis,
j. s. Bronius Juodelis, v. s. Jonė Bobinienė, s. Vytautas Kamantas, s. Romas Ra
čiūnas, v. s. Aleksas Matonis, s. Marija
Vasiliauskienė, v. s. Antanina Kliorienė,
v. s. Bronius Gurėnas, v. s. Flora Kurgonienė, s. Tomas Remeikis, v. s. Ona Saulaitienė, s. Juozas Bružinskas, Česlo
vas Kiliulis, ps. fil. Stepas Matas, s. fil.
Jurgis Gimbutas, ps. fil. Algis Zaparackas,
s. fil. Birutė Kožicienė.
/ LSS Garbės teismą: v. s. Kazys Palčiauskas, v. s. Ona Zailskienė, v. s. Bro
nius Kliorė.
LSS Seserijos Vyriausia Skautininke:
s. Malvina Jonikienė, pavaduotoja v. s.
Kunigunda Kodatienė.
LSS Brolijos Vyriausias Skautininkas:
s. Vladas Vijeikis, pavaduotojas Vytautas
Namikas.
LSS Akademinio Skautą Sąjūdžio Vadijos pirmininkas v. s. fil. Eugenijus Vilkas,
jo pavaduotojas ps. fil. E. Radvenis.
Garbės gynėjai: n. s. Irena Lukoševi
čienė, s. Algimantas Kėželis, s. Jonas
Dainauskas, K! V. s. Ona Ščiukaitė,
ASD.
Į kontrolės komisiją: s. Marija Remienė,
s. Kazys Cijūnėlis, s. Aleksas Karaliūnas.
Rajoną vadai: v. s. Vaclovas TallatKelpša — JAV Vidurio rajonas, v. s. Leo
nardas Eimantas — Kanados raj. ir v. s.
Vytautas Neverauskas — Australijos raj.
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Iš kairės: s. Vladas Vi
leikis, Lietuviu, Skautu
Brolijos Vyriausias
Skautininkas; s. M.
Jonikienė, Lietuvių
Skautų Seserijos
Viriausioji Skau tininkė;
ir v.s. fil. Eugenijus
Vilkas, A.S.S. Vadijos
Pirmininkas.

ČIKAGOS METINĖ ŠVENTĖ

Nepasitenkindami šilta pastoge, akademikai skautai, spalio 29 dieną
išvažiavo į šaltus miškus įteikti entuziastiškiems junjorams ir kandi
datėms korporacijos spalvas. Mašinos slinko kaip tylus karavanas, kol
atvykom į sutartą vietą. Vakaras buvo ypatingai šaltas, bet dangus spin
dėjo žvaigždėmis. Dainuodami visi ėjome į laužavietę, nuotaika buvo
puiki. Sukrovus laužą, dainos tęsėsi toliau ir garsiau, kol pagaliau visas
miškas skambėjo lietuviška daina.
Vyko bruzdėjimas, valdyba bėgiojo vienas su kitu šnibždėdami. Lai
kas jau artėjo. Kandidatės, susimąsčiusios galvojo apie tuos įspūdingus
metus, kai įstojo į A. S. D. korporaciją. Metai buvo pilni prisiminimų,
o šį vakarą juos apvainikuosim pasižadėdami tarnauti Dievui, Tėvynei ir
Artimui.
Pasigirdo komanda žygiuoti į numatytą aikštę, kur buvo išrikiuotos
spalvingos vėliavos. Iškilmingą sueigą pravedė senj. Bronius Andriukai
tis ir t. n. Janina Tallat-Kelpšaitė. Po įžodžio ir spalvų įteikimo sekė
skautininko E. Vilko ir kitų sveikinimai. Kandidatėms didžiausia staig
mena buvo kuomet Korp! Vyties broliai, dainuodami „Tau sesute puikios
gėlės...
kiekvienai mergaitei įteikė po rožę. Po to visi ėjo vienas
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kitą sveikinti. Ypatingai pasisekė tiems trims Korp! Vytis kandidatams,
nes jų tik trys buvo, o sesių trigubai! Susėdę smagiai tęsėm dainas, ir
stebėjom buvusių kandidačių ir junjorų pasirodymus. Vienas juokas
po kito — valandos praskrido. Laikas buvo važiuoti namo, išsimiegoti
ir pasiruošti sekančios dienos įvykiams.
Sekančią dieną Jaunimo Centro koplyčioje visi akademikai su vėlia
vomis dalyvavo šv. mišių aukoje. Pasistiprinimui buvo suruošta kavutė,
kur visi susirinkę į būrį skaniai užkandom. Prisimindami mirusius A.S.S.
narius, nuvykom į Šv. Kazimiero kapines aplankyti ir pasimelsti prie jų
kapų.
Vėliau, tą patį vakarą, buvo suruošta vakarienė Mansion restorane.
Suėjo didelis būrys jaunimo, filisterių ir kitų svečių. Prieš vakarienę
fil. V. Germanas pristatė porą kalbėtojų: fil. V. Statkus painformavo
mus apie veiklą Čikagoje, o vyr. skautininke O. Zailskienė, vyr. skau
tininkas B. Juodelis, Pirmijos pirmininkas E. Korzonas, ir kiti prisidėjo
sveikinimais. T. n. Rūta Domarkaitė ir Romas Kinka dalyvavo meninėje
programoje. Po to, grojant gražiai muzikai, prasidėjo šokiai. Taip ir
prabėgo pasakiškas savaitgalis, kiekvienos kandidatės akys blizgėjo ir
mintys buvo kažkur kitur. Kiekvieną kartą, kai pasižiūriu į juostelę, visą
tą mielai prisimenu.

Viena iš buvusių kandidačių

ŽIEMOS STOVYKLOS LINKSMYBES
IR VARGAI

Grįžau namo ir jaučiuosi lyg su juodukų „Karaliumi“ būčiau de
monstravusi Marquette parke. Teisingai mama sakė „Užsidėk botus,
palakstyk po sniegą, ir tau užteks, kitaip dar toj akademikų stovykloj
galvą nusisuksi.“ Galvos nenusisukau, bet — skauda, oi, skauda! Atsi
stoju, ir savo patogią vietą autobuse užleidžiu portfeliuotam ponui. Pono
akys išsiplečia kaip du apskriti saldainiai ant pagaliukų, kuriuos galima
pirkti vieškelių užeigose. Įsikabinu į autobuso štangą ir balansuojuosi
lyg kildama aukštyn į Caberfae kalnelių viršūnes.
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„Mes atvažiavom čia slidinėti,
šiltoj kavinėj pasėdėti,
Padurnavoti, pabaliavoti,
Baltajam sniege pasivolioti.“

Atvažiuojam. Visur balta, balta, ir kažkodėl man į galvą šoka seni
dar darželyje išmokti eilėraščio apie kaminkrėčio nosį žodžiai, „ir paliko
ji balta kaip iš sniego ištraukta“. Neturiu daug laiko apie poeziją ir ka
minkrėčio nosį rūpintis, nes prisistato brolis Viktoras Garbonkus ir iš
kišenės reikia traukti pinigus. Pagaliau, valei, ant kalnų! „Kas čia per
kalnai!“, dejuoja vienas brolis. „Lygumos, ne kalnai.“ Aš stovėdama ant
tų lygumų jaučiuosi lyg Alpėse. Esu beveik geriau linkusi sėdėti šiltoje
kavinėje ir gerti kavą, o ne slidinėti ir sniege voliotis, bet nejaugi pasiro
dysi liurbė ir visai moteriškai giminei gėdą padarysi? Drąsiai leidžiuos
nuo kalno — visi draugai senai sustoja, o aš leidžiuos ir leidžiuos. „Dieve!“
karštai meldžiuosi, „tik Tu man pakely neatsiūsk medžio ar kitos tokios
pat kaip aš besileidžiančios būtybės.“ Dievas išklauso.
Grįžtam atgal į kabinas. Visur vyksta pasiruošimai Naujų Metų
sutikimui. Kabina nr. 5 tai grožio salionas. Sesė Jane, apsirengusi paklo
de ir su turbanu ant galvos, duoda grožio patarimus. „Ai! Ai! Ai“ dai
nuoja brolio Algio akordeonas. „Prastai!“ dejuoja ,ZUPĖ‘, „visi mano
kabinoj įsimylėję, tik aš su Jurgiu — laisvi viengungiai. Tokioj atmosfe
roj nesiseka nieko organizuoti.“. „Gelbėkit! Gelbėkit!“, rėkia vargšė sesė,
išėjusi iš grožio saliono. Sniego sviediniai negailestingai jieško aukos.
Pripildome išalkusius pilvus. (Apie stovyklos meniu, daug papasakoti
negalėsiu, nes buvau taip išalkusi, kad neatsimenu ką valgiau). Krinta
ir krinta lengvos, baltos snaigės. Laukiame naujųjų metų. Kad būtų links
miau, broliai Pijus ir Kęstutis skaito poeziją.

„Jei nori kalnu žemyn važiuoti,
Į gražias seses nereik žiopsoti,
Tik reikia drąsą didžią turėti,
Minkštos vietos nesigailėti.“

Dainuoja sesių sekstetas. Brolis Griškelis ir Vaidas Kvedaras praveda
naujų stovyklautojų krikštą. Krikštas nieko sau. Šampanas skanus.
Kiti, pastebiu, du kartus stoja į ratą ir krikštyjasi, kaip senovės lietuviai
pagonys dėl tų baltų, lininių marškinių. Atrodo, per metų eigą ne
daug keičiamės.
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Atvažiavom slidinėti, su draugais pasikalbėti. ..

Bet draugas mano sau kitai. .,

Imu bėgti — per vėlai!
28

A.S.S. ŽIEMOS STOVYKLA
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Metu galo laukiame kantriai .. .

Dainas dainuojame linksmai ...

Bet reikalai pasikeitė, kai “vaikutį" įvežė!

Nuotraukos R. Griškelio
29

1966 - 67
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Pradeda dūduoti įvairios triūbutės, ir į salę įžygiuoja senieji barzdoti
metai (Algis iš Australijos). Triukšmas didėja. Ir tarp sprogstančių
šampano kamščių į salę mažoje lovytėje su groteliais įskrieja nau
jųjų metų kūdikėlis: „Algis Zaparackas“. „Ilgiausių metų!“ — salės sie
nos dreba, kamščiai šokinėja. Visi sveikinasi. Naujų metų kūdikėlis
linksmai po salę lovytėje važinėjasi ir šiektiek skundžiasi, kad už gro
telių besėdėdamas negali sesių pasveikinti. Kiti broliai šypsosi. Stovyk
los viršininkas brolis Vytukas Januškis pradeda plokštelių muziką. Tu
rėdami „svingerį“ viršininką visi „svinginame“.
Kitą rytą užsispyrę akys nenori atsimerkti. „Pusryčiai! Kepti kiau
šiniai! Apdeginti blynai! Kava su pienu!“, žadina kažkoks nepaslaugus
brolis. Akys atsimerkia. Kaip kulka nulekiu valgyti. Iš lėto renkasi kitos
užsimiegoję sielos. Laiku nepavalgysi ir badauk visą dieną.
Šį kartą ant kalnų slidinėti sekasi geriau. Išmokau sustoti. Visą
dieną sninga. Gražu. Nuo kabinų stogų lyg aštrūs kardai kaba ledinukai.
Vakare stovyklą aplanko netoli gyvenąs kun. Olšauskas ir stovyklautojams
atlaiko bendras mišias. Lauke tamsu. Šviečia mėnulis, kurio šviesoje
matosi tamsūs medžių siluetai. Išlėto rusena skautiškas laužas. Visi sto
vime broliškame rate. „Aš pasižadu“, kartoja keturios sesės. Broliai sega
gėles. Skamba daina. Ant rusenančio laužo krinta baltos snaigės. (Kai ko
jos mirksta sniege, šiltas laužas ir romantiškas mėnulis neužtenkamai
šildo.)
Juoką, dainą ir skambų akordeono garsą perkeliam į kitą pusę vieš
kelio — „Stockade Inn“. Marquette parko 69 gatvės bernelių klubui pasta
tome medernišką Traviatos versiją. Kandidatės pakankina visus senuosius
vilkus. Alfredukas su Bronium Ž. šoka mirštančios gulbės baletą. Kita
ketveriukė su dviem Jurgiais priešakyje modernišką Can-can. Živilė pa
sirodo kaip Tarzano žmona, o pats stiprusis tarzanas — brolis Sanča.
Vargšui Broniui A. atiteko beždžionės rolė. Jumoristas Rimas Vėžys
paskaito studiją apie pornografinę literatūrą. Čia nutariu būti ant saugio
sios pusės ir žiūrėti į kunigėlį — juokiuosi tik kai jis juokiasi. Griškelis
diriguoja. „Balselis eina per girias, Mišelis kelia vestuves“, visi dainuoja
me. Salę užlieja „juke box“ muzika. Vytukas šoka. Šoka ir visi kiti.
Kitą rytą pusę šešių, kad tikrai visi paskutinį rytą puikiai paval
gytų, einame su daina, akordeonu ir baltu, šaltu sniegu visų kelti iš
lovų. Stovykla miega kaip užmušta. Iš ryto per pusryčius viešpatau
ja tyla. Visi skirstosi pavieniui, ir tikrai nesijaučia lyg stovykla jau bai
gėsi. Net nepadarome tradicinio rato, kuriame sesės, įsikibusios į brolių
alkūnes, šluosto tradicines ašaras. Brolis Viktoras bėgioja po stovyklą
ir renka savo moterų haremą. Jane tempia turtus į savo raudoną limu
ziną. „Kur dingo mano dvi blondinės?“, rūpinasi Alfredukas. Ką padary
si, negali visą gyvenimą stovyklauti. Važiuojame ir mes.

Ramunė
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ČIKAGA
• Gerai išsimiegoję po Jaunimo Metų
kongreso, Čikagos akademikai nutarė, kad
vėl laikas pavargti ir darbo dienos savait
galį nuvažiavo į Wisconsin Dells, tradi
cinę laivelių kelionę. Žvalusis brolis Va
ciukas jau šeštą valandą ryto laukė kitų
akademikų prie Dariaus ir Girėno pamink
lo. Apie pusiaudienį susirinko ir kiti mie
galiai. Iškyla buvo puiki, linksma, ir šal
ta. Irklavome, lenktyniavome, vakare prie
laužo dainavome. Brolis Donatas, nuta
ręs, kad sesėms trūksta gracijos, mokino
kaip gracingai ir moteriškai lipti į laive
lį, brolis Pijus pasižymėjo kaip stipriau
sia Julieta, geriausia futboliste buvo iš
rinkta sesė Dalia K., o antrosios „Trojaus Elenos“ vardą užsitarnavo sesė Dan
guolė, nutarusi pasivaikščioti 30 pėdų
gylyje, ir ta pačia proga nusitempusi vie
no brolio laivelį į gelmes.
• Prieš Kalėdas Čikagos akademikai
Vijeikio spaustuvėje, skaičiavo, klijavo ir
visam svietui siuntė Vydūno šalpos fon
do atvirutes. Darbas ėjosi gerai, kol ne
nutarė padėti Korp! Vytis inžinerijos ir
matematikos departmentas. Tie, kurie ga
vote 9 korteles ir 15 vokų dėkokite mūsų
profesionalams skaičiuotojams.
• Romas Kinka iš Anglijos ir sesė Ja
nina Tallat-Kelpšaitė beveik gyvybes pa
aukojo dėl Vydūno fondo. Baigus darbą ir
einant per gatvę į juos trenkė automobi
lis. Janina liko sveika; bet vargšas Ro
mas gerą mėnesį gulėjo lovojesu sužeis
ta koja. Bet nieko, kaip lietuviškas filo
sofas sako, ligi vestuvių pasveiks. Ba
landžio mėnesį jis su sese Janina sumai
no aukso žiedus. Vėliau jaunieji planuoja
gyventi Anglijoje.
• Balandžio 1 d. prie altoriaus eina ir
kita mylima Čikagos pora. Visada akty
vus brolis Vytas Mišelis veda Danutę čyvaitę.
Nuo jų nedaug atsilieka .ir brolis Jur
gis Gaučys, kuris kuria tikrai skautišką,
akademišką šeimą, vesdamas t. n. sesę
Nijolę Leiputę.
• Čikagos akademikai sevikina Joną ir
Ireną Žukauskus, sulaukusius labai gra
žaus sūnaus Lino ir linki, kad jis būtų
puikus futbolistas ir linksmas dainininkas
kaip brolis Jonas.
• Senj. Justinas Bavarskis apleido Čika
gą ir lapkričio mėnesį patraukė į New
Yorką laimės jieškoti.

• Čikagos naują ASD valdybą sudaro
sekančios sesės: Živilė Paliliūtė — pirm.
Janina Tallat-Kelpšaitė—;vice pirm., Lai- t
ma Čepaitytė — kand. globėja, Irena Žu
kauskienė — ižd., Irena Srugytė — sekr.
• ) KorpIVytis valdyba susideda iš sekan
čių brolių: pirm.
Viktoras Garbonku's,
vice pirm. Bronius Andriukaitis, sekr., ižd.
Jonas Totoraitis, junjorų tėvūnas Gedimi
nas Bielskus, arbiter elegantiarum Pijus
Bielskus.
• i Į dabartinę Vydūno Šalpos Fondo val
dybą įeina šie asmenys: Vytautas Miku-.,
nas pirm., Amalija Jagutienė, Ramunė
Kviklytė, ir Alfredas Kulys.
. i
• Į lietuvių studentų sąjungos Čikagos
skyriaus valdybą įeina sekantys akademi
kai: ASD atstovė Rita Balaitė, Korp! Vy
tis atstovas Jurgis Gaučys, valdybos iž
dininkė Rūta Domarkaitė. Sesė Rūta L.
S. S. centro valdyboje eina tarptautinių
skyriaus vedėjos pareigas.
• Čikagos metinė ASS šventė buvo kaip
tikros lietuviškos vestuvės, kurios tęsėsi
tris dienas. Prasidėjo penktadienį su ap
klausinėjimais, per kuriuos tikrosios narės
kankino vargšes kandidates, šeštadienį
„mes drebėjome visi drauge“ Čikagos „fo
rest preserves“, kur dėl gaisro pavojaus
negalėjome sukurti laužo oficialių pakė
limų metu. Sekmadienį klausėme bendrų
mišių, lankėme mirusius kapinėse, val
gėme bendrus pusryčius ir vakare šau
niam restorane kartu baliavojome, klau
sėmės iškilių kalbėtojų, nuoširdžių svei
kinimų, įdomios programos ir gerai pri
sišokome ir prisidainavome. Pagal bro
lį Germaną Čikagoj situacija gerėja:
pernai per šventę pakelėm 15 sesių ir
vieną brolį, šimet pakėlėme 9 seses ir
3 brolius.
• Gruodžio 11 d., Jaunimo Centre, įvy
ko prieškalėdinė Korp! Vytis ir ASD su
eiga. Sueigos metu vyko registracija žie
mos stovyklai ir brolio Pijaus dėka buvo
rodomos filmos, kaip ekspertai puikiai sli
dinėja po Kanados kalnus.
• Kalėdų vakarą Čikagos akademikai
skautai ir labai gausus svečių būrys rai
tėsi ir kraipėsi baleto salėje suruoštuose
ASD ir Korp! Vytis kalėdiniuose šokiuose.
Jeigu manote, kad per kongresą nebuvo
vietos kur šokti, reikėjo atsilankyti į aka
demikų „Go! Go!“. Jeigu nemokėjai ženk
lų kalbos, su dama susikalbėti nei- ne
bandyk. Jeigu įkvėpei orą, nebuvo kur jo
iškvėpti. Likome turtingi.
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• Žiemos stovyklos metu sekančios ASD
narės pasipuošė spalvomis: Agota Valinskaitė, Elena Siurnaitė, Virginija Bobinaitė,
ir Laima Balčiauskaitė.
• Fil. pirmininkas brolis Merkys po sun
kios operacijos gulėjęs ligoninėje jau sveiks
ta namuose.
• Gruodžio 18 d. Jaunimo Centre įvy
kusioje sueigoje tėvas G. Sabataitis, S.J.,
skaitė paskaitą.
• Gruodžio 27 dieną mirė K,orp! Vytis
mecenatas ir Vydūno Fondo didelis rėmė
jas Pranas Gudas. Nors ir sulaukęs gilios
senatvės, Pranas Gudas visada buvo jau
nas dvasioje ir šviesus asmenybėje. Dar
bas Lietuvai buvo dalis jo gyvenimo. Jis
ypatingai buvo pamilęs akademikus skautus
ir visą lietuvišką jaunimą. Visas savo
santaupas iš pašalpos skirdavo mūsų
fondui ir šelpdavo ligonius, bei studentus
išsimėčiusius po visą pasaulį. Jo prisi
minimui Čikagos akademikai laidotuvių
koplyčioje ėjo garbės sargybą, fil. Bro
nius Kviklys pravedė akademiją.
• Jaunimo Centro 100 dolerių vakarienės
proga ir Čikagos akademikai paaukojo
$100.00. Vakarienės metu svečių priėmi
mui vadovavo akademikės skautės.
• Tėvui Kubiliui rimtai susirgus, Čika
gos akademikai jam linki daug sveikatos.
• Čikagos akademikai džiaugiasi į sa
vo tarpą sulaukę dviejų naujų, labai veik
lių brolių: Rimo Griškelio iš Detroito
ir Vytauto Januškio iš Cleveland©.

CLEVELANDAS

• 1966 m. spalio 28 d. įvyko ASS sueiga,
kurioje buvo išrinkta nauja valdyba su
sidedanti iš sekančių narių:
Fil A. Juodikis — pirmininkas, fil. M. Švarcienė — sekr., fil. S. Mockuvienė — ižd.,
fil.’ A. Giedraitis — v. pirm., fil. S. Matas
— narys, fil. G. Matienė — kand. globėja,
fil. K. Gaižutis — junjorų tėvūnas. Tiki
mės, kad su tokia gausia valdyba ir veikla
bus gausi.
• Lapkričio 20 d., įvyko Clevelando ASS
skyriaus metinė šventė. Programoje fil.
S. Matas tarė pagrindinį žodį. A. Gied
raitis rodė filmas iš Jubiliejinės stovyk
los. Fil. Giedrė Matienė pristatė naujas
kandidates ir fil. K. Gaižutis—naujus
junjorus. Korp! Giedros vardu sveikino
L. Žilionytė. Plieno inžinierių korporaci
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jos vardu — R. Kudukis ir svečias iš Det
roito, Jaunimo Kongreso pirmininkas, bro
lis A. Zaparackas perdavė skautiškus
linkėjimus. Programą pravedė fil. V. Kamantas. Po oficialios dalies buvo dainos,
šokiai ir juokai.
• Gruodžio 16 d. įvyko ASD atskira su
eiga, kurios metu temas perskaitė Guoda
Stuogytė ir Birutė Simonytė. Buvo nutar
ta sekančioje sueigoje šioms kandidatėms
užrišti ASD spalvas.
• Clevelando ASS skyrius naujų metų
proga ruošė uždarą Naujų metų sutikimą.

DETROITAS
• Detroitiškiai taip yra patenkinti su
savo valdybomis, kad nutarė ir toliau se
kančiais metais leisti joms viešpatauti.
Sesėms vadovauja Rūta Bulgarytė, o bro
liams — Algis Alantas.
• Šalta, ne šalta, lyja ar sninga, detroi
tiškiai tikri skautai, savo metines šven
tes beveik tradiciniai ruošdami prie lau
žo. šiais metais tokioje šventėje ASD
spalvos buvo užrištos sekančioms sesėms:
Danai Jurkšaitytei, Reginai Grigaitytei,
Valentinai Hotraitei. Įdomu pabrėžti, kad
sesė Valentina yra jau trečios kartos lie
tuvaitė ir tik iš mamos pusės, puikiai
kalba bei dainuoja lietuviškai, o temą lie
tuviškai parašyti jai buvo labai įdomus
užsiėmimas. Kadangi detroitiškiai broliai
per metus snaudė ir neužsiaugino junjorų
buvo importudtas vienas j un j oras iš To
ronto, brolis Algis Malkauskas. Šventėje
dalyvavo ir sesė Ramunė 'Kviklytė iš Či
kagos ir brolis Arūnas Dailydė iš Toronto.
• Detroitą aplankė brolis Eugenijus Vil
kas ir, susikvietęs visas vyriausias ir gar
bingiausias Detroito ASS galvas, svarstė
ką veikti ir daryti, kad skyrius gyventų
ir žydėtų.
• Studentų suvažiavimo metu ASD primininkė Rūta Bulgarytė susižiedavo su
mokyklos draugu Arthur Foja.
• Per Kalėdų atostogas sesė Žibutė Zaparackaitė nutarė siekti aukštesnių vir
šūnių ir patraukė slidinėti į Aspen, Colo
rado. ASS nariai sveikina sesę Žibutę kaip
busimąją daktarę — Žiba jau priimta į Uni
versity of Michigan medicinos mokyklą.
• Jūratė Jokštaitė įsigijo magistrės laips
nį meno srityje Ann Arbor universitete.
• Brolis Rimas Griškelis jau nuo vasa
ros paliko Detroitą ir persikėlė į Čikagą.
Sako čia daug smagiau. Kažin kodėl?
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"Nebijok pupyte, aš tau parodysiu kaip
reikia gerai slidinėti!”
R. Griškelio nuotr.

"Nors tu ir besmegenis bet vis vien esi
protingiausias ič visų čia atvykusių bro
lių.!
R. Griškelio nuotr.
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LOS ANGELES
• Niekas tiek daug nestovyklauja kaip
mūsų Los Angeliškiai. Pradedant su dar
bo dienos savaitgaliu, jau jie turėjo tris
stovyklas. Rugpiūčio paskutinį savaitgalį,
visi susipakavę savo turtus ir nuosavą van
denį, patraukė į Los Angeles skautų nau
jai nusipirktą primityvią stovyklavietę. Sto
vyklai vadovavo senj. Rimas Aneliauskas.
Kalakutinės savaitgalį, kol vidurio rytų
ir Kanados jaunimas dalyvavo Toronte
studentų suvažiavime, Los Angeles aka
demikai vėl stovyklavo savo tradicinėje
rudens stovykloje. Ir naujus metus sutiko
bestovyklaudami ir beslidinėdami nuo aukš
tųjų Mammoth kalnų. Sako, juos paly
ginus su mūsų Caberfae Kalnais, tai mū
siškiai — tik kurmių išknisti pakilimai.
• Rudens pradžioje f ii. Gytis Kvedaras,
beslidinėdamas nusilaužė koją, bet nieko,
ligi žiemos stovyklos pasveiko.
• Spalio 16 d. įvyko L. A. metinė šven
tė. Šventėje pagrindinį žodį tarė fil. Liū
tas Grinius, o savo poeziją skaitė Aloyzas
Mučinskas. Spalvomis pasipuošė keturios
sesės: Danguolė Razutytė, Živilė Gimbutaitė, Genė Dambrauskaitė, ir Dalia Aušrotaitė.
• Buvo išrinkta ir dabartinė ASD valdy
ba, į kurią įeina sekančios sesės: Ina
Janušauskaitė — pirm., Rima Rozenblataitė — sekr. ižd., Giedra Gustaitė — kan
didačių globėja ir Danguolė Razutytė —
arbiter elegantiarum. Korp! Vytis pirmi
ninko pareigas eina Aloyzas Mučinskas,
o filisterių pirmininko — Edmundas Kuli
kauskas.
• Šį rudenį žiedus sumainė dvi Los Angeliškių poros: Ina Stadalninkaitė su bro
liu Mindaugu Petoku ir brolis Algis Ton
kūnas su Nijole Mickūnaite. Kalėdų proga
brolis Vytautas Jusionis dovanojo deimantą
kand. Daivai Tamulaitytei.
• Kalėdų metu iš visų Amerikos kam
pų namo grįžo Los-Angeliškiai. Iš Ari-

zonos Albinas šeškas, iš Čikagos sesės
Dalia ir Dana Koncytės (kurios nors ne
iš Los Angeles, bet jaučiasi kaip iš Los
Angeles). I Čikagą mainams buvo atsius
ta sesė Giedra Gustaitė.
• Kalėdų vakarą, Tautiniuose namuose
visas L. A. jaunimas turėjo progos links
mai pabaliavoti ir smarkiai pasišokti aka
demikų suruoštuose kalėdiniuose šokiuo
se.
• Gruodžio 11 akademikai skautai su
rengė prezidento Griniaus 100 m. gimimo
minėjimą.
SAN FRANCISCO
• San Francisco akademikai džiaugiasi,
kad jų skyrius auga ir didėja. Iš New
Mexico neseniai atsikraustė fil. Sigita Tomkuvienė, o iš Detroito t. n. Jūratė Šeputaitė.
• Metų veikla buvo pradėta su savait
galio iškyla prie jūros, kur visi turėjo
progos pasimaudyti, o vakare prie lauželio
padainuoti.
• Lapkričio 13 d. įvyko ASS metinė
šventė. Iš ryto visi drauge išklausė šven
tas mišias Santa Clara universitete, po
to, sueigoje, buvęs partizanas p. Vokietai
tis davė paskaitą apie rezistencinę veiklą
Lietuvoje.
• Naujoji ASS valdyba susideda iš se
kančių asmenų: fil. Vaidotas Baipšys
— pirm., fil. Aldona Kudirkienė — sekr. ir
fil. Viktorija Melinauskienė — ižd.

GAUTA PAMINĖTI:
Po metų poilsio STUDENTŲ GAIRĖS
vėl atsiranda studentų rankose. Nr. 43-čias
pasirodė prieš studentų suvažiavimą To
ronte prieš kelis mėnesius. GAIRES re
daguoti apsiėmė Skirmantė Makaitytė iš
New Yorko. Linkime Skirmantei sėkmės,
laimės ir ypač kantrybės, apsiėmus šį dar
bą. Sveikiname visų bendradarbių pas
tangas.

REDAKTORIAUS ŽODIS

Apsiimdamas redaguoti šį akademikų skautų žurnalą, norėčiau padėkoti už pa
sitikėjimą mano sugebėjimais, kurį parodė tie asmenys, kurie kvietė mane į šias
pareigas. Darbą pradedu žinodamas, kad nebus lengva išlaikyti tų gražių tradi
cijų, prie kurių MŪSŲ VYTIS yra pripratęs. Tačiau dedu daug vilčių, kad prie
to darbo prisidės ir visi mano broliai ir sesės akademikai. Šis leidinys nėra mano,
bet mūsų visų. Mūsų talentai, bendrai paėmus, gal nėra kaip rašytojų ar literatū
ros mėgėjų ir mes nepradėkime su pretenzijom, kad mūsų leidinys turėtų būti kitoks,
negu mūsų pačių veidas. Tas mūsų veidas moka šypsotis, gali būti rimtas, dažnai
susikaupęs skautybės klausimais, ir begalo įdomus. Tą veidą mes visiem ir parodykim.

RED.
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Trys kandidatės taria
“Aš pasižadu..
Detroito skyriaus
pakėlimuose gruodžio
mėn. 1966 m.
R. Griškelio nuotr.

Čikagos A.SS. skyrimts
sueigos dalyviai. Sueigoj
buvo rodomos
slidinėjimo filmo s ir duota
informacija apie
artėjančią Žiemos
Stovyklą.
R. Griškelio nuotr.
35

38

Sumuštinis
Ij
H
i

KAIP TAPTI “SVINGERIU”
Sukritikavo mane šiandien, kad aš, atleiskit, nemoku „enjoyinti“
gyvenimo! Sako, kad aš partijose „nesvinginu“ ir, kad nemoku „turėti
gerų laikų“. Jeigu, tą išgirdus mano veidas nepavirto panašus į sau
lėtekį, tai atleiskit vėl, kad esu jau tiek pasenęs ir sudžiūvęs, kad net
grynos lietuviškos kalbos nebesuprantu.
Mergytė, kuri, pasirodo, mane taip detaliai pažįsta, yra tik pasiekus
tą magišką amžių, kuris tik pradedant lankyti kolegiją gali būti pergy
venamas. Šio stebuklingo laikotarpio studentai yra lengvai atpažįstami,
nes jie laiko save nemažiau genium, o visą likusį svietą nedaugiau dur
nium. Deje, tuomet jie visi logiškai tampa arba durniais arba nepalygina
mai aukštų intelektualinių gabumų Kuopa. Aš turiu savo nuomonę ir
mano ji telieka.
Ši, viską žinanti, stebuklingai gabi ir tikrai „svinginanti“ Kuopa ga
lėtų mums pasenusioms vargšams padėti. Jie gi sakosi esą bajaviausi iš
visos tautos. Tegul jie man, sugriuvusiam kaulų maišui, paaiškina kaip
tapti jų kuopos nariu. Jokio dokumento dar nesu matęs, kuris mane tuo
klausimu nušviestų, tad spėju, pagal savo palyginamai menką išmany
mą, apie tą „tikrąjį kelią“ vedantį į kuopišką pasaulį.
Kiek mano skaudanti avelės galvelė supranta, aš turiu pradėti mokytis
nedaugiau kaip 17.7 minučių ir tik kas antrą dieną, ruošdamas pamokas
tokiose paprastose srityse, kaip matematika, literatūra, kalbos, fizika, che
mija ir t. t. Daugiau laiko joms skirti neapsimoka, nes su laiku gali dar
už profą daugiau išmanyti, kas virstų tragedija, nes jis gautų neišma
nėlio kompleksą, o tai būtų visiškai nemandagu.
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Būdamas vyriškos genties asmuo, turiu pradėti nešioti ilgus plaukus,
būtinai nešukuoti ir, reikalui esant, truputį pasipudruoti. Nors tikrai neži
nau ar reikės, bet planuoju rytoj bėgti į krautuvę, nusipirkti ružavą sijo
nėlį ir, jeigu liks pinigų, gal net ir baltą apatinuką. Kam gi čia smulkintis! Kyla mintis, tačiau, atsidūrus publikoj, ką reiks daryti su savo minisijonu, jeigu reikalas kils eiti į gerą vietą. Gali būti stačiai nepatogu eiti
į „vyrų“, o apie „moterų“, tai nei klausimo nėra! Turiu būtinai negrįžti
namo prieš 4 vai. ryto. Be išimties! Kuo vėliau, tuo geriau. Būtų beveik
mirtina nuodėmė atsigulti tą pačią dieną, kada atsikėlei. Miegas juk tik
laiko gaišinimas. Beto, ilgiau galima tą pačią patalinę palikti nemainytą.
Turiu be išimties vengti virimo, skalbimo, plovimo, ir tų visų įvairių
„imu“, nes neįmanoma „svinginti“ kada stovi pasilenkęs virš puodų ar
savo nudėvėtų vilnonių kojinių.
Be mašinos tai kaip be kojų, o su mašina kojų nereikia. Čia geras
kuopiškos logikos pavyzdys. Jeigu savo rubliais nebali išsikombinuoti, tai
bent iš tėvų „ratus“ nukniauk. Jie visvien nieko svarbaus su ja neatsiekia.
Gi autobusu gali darban vykti, o maisto krautuvė tik už 7 blokų.
Nors ir esu girdėjęs patarlę apie rūkymą, kad „vienam cigaretės gale
ugnis, o kitam asilas“, turiu visvien be savo kasdieninių 20 filtrukų nepa
sitenkinti, nes tai gali labai neigiamai paveikti krašto ekonomiją. Beto,
nieks neįrodė, kad tai kenkia žmogui. Senieji taip galvoja vien todėl, kad
keliasdešimt tūkstančių rūkorių savo karjeras baigė pūsdami dūmą žiedo
formoj.
Ir, galų gale, visuomet žiūrėti į namus ir šeimos narius, kaip varg
šus tarnus, kurie mane visais atvejais aptarnaus. Jie vis vien geresnio
užsiėmimo neturi, o aš esu studentas ir mokinuos. Kas gali būti svarbiau?
Be abejo, yra ir tokių punktų kaip LSD, laisvos jungtuvės, psiches
klausimai, Dievo mirtis, egzistencializmo reikšmė negrams, Viet Namo
fiaskas, Kennedizmas, ir t. t. Apie šiuos klausimus galiu prasmingai gal
voti tik tapęs pilnateisiu kuopiečiu, nes prieš tai, mano nuomonės yra tik
durnių tauškalai.
Prieinu išvados, kad tapti „svingeriu“ reikia turėti nemažai suteiktų
materialinių turtų, eilę tarnų, daug laiko, nesimokinti, nemiegoti ir atsisto
jus ant dėžės rodyti pasauliui kaip jis kvailai tvarkosi. Todėl —siūlau, kad
sukiltų visi tie durniai, tie tarnai, kad stotų į Kuopos eiles, kur mes visi,
geltonų kasų apdengtomis ausimis klausydami radio galėsim patraukti po
dūmą ir savo nešvariose vilnonėse kojinėse linksmai pastipti.

Rimkelis
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3. Frequency of issue: bi-monthly. Ex
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