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Senj. Rimas Žukas, Korp! Vytis narys iš Los Angeles, II PLJK foto
grafijos parodoje laimėjo pirmąją vietą. Sekančiam puslapį premijuota
nuotrauka - fil. Erdvilio ir Rymantes Janulaičių šeima.

Ilgą eilų metų Jono Tamulaičio puikios
nuotraukos puošia Mūsų Vyčio puslapius,
o jo kruopštus darbas administracijoj ir
pagalba redakcijoj padėdavo Mūsų Vyčiui
išvysti gyvenimo šviesą. Susidėjus asme
niškom aplinkybėm Jonas savo adminis
tracijos pareigas perleido fil. Alfredui
Kleinaičiui ir jo pagelbininkei fil. Irenai
Kleinaitienei. Jonui už jo puikų, nepails
tantį darbą, padėjimą visur ir visada
nuoširdžiai dėkoju. Tikiuosi, kad jo nuo
traukos ir toliau pųpš, Mūsų Vyčio pus
lapius. Naujajam administratoriui Alfre
dui Kleinaičiui linkiu daug sėkmėš' ir
ištvermės.

Ramunė Kviklytė
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Jaunimo kongrese linksma.

nuotr. P. Norkevičiaus

Šiais metais laisvojo pasaulio lietuvių
jaunimo gyvenime svarbiausias įvykis bu
vo Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas. Mūsų Vyčio redakcija skiria
šį leidinį kongreso prisiminimui. Siame
numeryje pateikiame pluoštą kongresinių
minčių, nuotaikų, kongresinių nuotraukų,
kai kuriuos kūrinius iš kongreso metu
įvykusių parodų, o taip pat mūsų jaunųjų
kūrybos pluoštelį. Pabrėžiame, kad šio
numerio straipsniai, bei kongresą liečia
pasisakymai yra paskirų jaunuolių asme
niškas kongreso įvertinimas.
Tikimės, kad šis numeris Jums bus
gražus Antrojo Pasaulio Lietuvių Kongre
so prisiminimas.
-L

36

5

PIRMOJO PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONGRESO
PIRMININKO ŽODIS
Fii. Algis Zaparackas

Nuoširdžiai dėkoju II PLJK pirmininkui
Romui Sakadolskiui už suteiktą man progą
pasveikinti Antrąjį pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą. Nors jau praėjo šešeri
metai kaip išsiskirstė pirmasis jaunimo
kongreso komitetas, tačiau leiskite man
pridėti jų sveikinimus šiandieną.
Po tūkstančių intensyvaus darbo va
landų, kurios buvo sudėtos šiam kilniam
momentui pažymėti, tegaliu tik džiaugtis
ir sveikinti komitetą, jo padalinius ir
visą lietuvišką jaunimą, kuris įdėjo savo
visą širdį, kongreso ruošai. Jūsų pasi
rinktas šūkis, ’’Jaunimo darbas ir širdislietuvių tautos ateitis” pasiekė visame
pasauly gyvenantį lietuvių jaunimą ir
todėl šiandieną mes matome juos Ameri
kos didmiesty - Chicagoj. Jaunimo darbu
ir pastangomis yra suruoštas šis kongre
sas, o jūs visi, mielas jaunime, kurie da
lyvaujate ir vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjote ar prisidėsite prie kongreso už
sibrėžtų tikslų pasisekimo, esate kongreso
širdis ir lietuvių tautos ateitis.
Džiugu yra matyti, kad šiandieną, šioje
salėje, matau visas kartas, visas genera
cijas, visas mūsų ideologines grupes; visi
susirinko kartu su jumis, mielas jaunime,
švęsti šią jaunimo šventę. Malonu matyti
gausų būrį mūsų tolimų svečių, kuriems
gal pirmą kartą tenka būti Amerikoje, ir
taip pat matyti tokį didelį skaičių jaunų
lietuvių viename susibūrime, o ką be
kalbėti apie tautinių šokių manifestaciją,
kuri laukė jūsų^ sekmadienį.
Galiu tik džiaugtis kartu su visa lie
tuviška visuomene, kad negaila lėšų, ku
rios buvo sukeltos šiam kongresui, nes
jūs vėl parodėte, kad lietuviškas jaunimas yra užsitarnavęs lietuvių visuomenės
_________

paramos ir pagarbos.
Pasaulio valdovai, televizija, radijas
ir laikraščiai jau buvo primiršę ir iš
žemėlapių išėmę Lietuvos vardą ir tik
pavergtos Lietuvos didvyriško jaunimo
pasiaukojimu ir sudėta ant laisvės au
kuro auka, pasaulis vėl išgirdo ’’Laisvės,
Laisvės Lietuvai” šauksmą. Mes, gy
vendami laisvame pasaulyje, ir šiame
kongrese išplėskim šį Laisvės Lietuvai
šauksmą, įtaigokime grįžę savo krašto
vyriausybes, kad tas pavergtų šauksmas
virstų realybe.
Paskutiniai įvykiai Lietuvoje ir šis
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo II-ras
kongresas, teuždega mus visus vienybe,
tėvynės meile, pasiryžimu ir stiprybe
tolimesniems mūsų darbams.
Savo sveikinimą norėčiau baigti su lin
kėjimu, kad Jūsų darbuose, sprendimuose
ir diskusijose būtų įjungtas ir pirmojo
kongreso šūkis - ’’Mūsų jėgos, mūsų ži
nios, laisvai Lietuvai tėvynei!”
Šia proga norėčiau kreiptis į II-rojo
PLJK Pirmininką Romą Sakadolskį: prieš
penkeris metus, I-mo PLJK užbaigimo
spaudos konferencijoje, išsireiškiau, kad
vienas iš maloniausių kongreso momentų
buvo sugebėjimas įtraukti didelį skaičių
jaunimo, kuris vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo prie kongreso pasisekimo, ir
kad sekančiam kongresui, galimas daly
kas, gal vadovaus I PLJK reikalų vedėjas
Romas Sakadolskis. Šiandieną, galiu pa
sidžiaugti, kad mano pranašystė išsipildė.
Šiuo momentu norėčiau, Romai, tau įteikti
pirmininko simbolinę dovaną su sąlyga,
kad už keletos metų pats atliksi panašias
aoeigas, perduodamas ją III-čiojo PLJK
P• - mininkui...
i
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Fii. Antanas Saulaitis, S.J. skaito
pagrindinę paskaitą II PLJK atidarymo
metu.

nuotr.

iš Liet.

Foto Archyvo

Tai buvo pirmasis šios rūšies bandy
AR BIUROKRATIZMAS
mas - tad, aišku, buvo ir nesėkmių. Ne
PATEISINO SAVE?
visi jaunuoliai tuose rinkimuose dalyvavo,
ne visi jais ir domėjosi. Kai kuriems vi
Pirmiausia reikia prisiminti, kad II
sas reikalas atrodė, ’’juokų darbas”. Ta
PLJK nebuvo vietinio jaunimo suvažiavi
čiau pagrindinė atstovavimo mintis buvo mas ar net kurios vienos organizacijos
puiki. Gal tik reikėjo ją truputį daugiau suvažiavimas, o buvo ruošiamas pasauli
išaiškinti ir kai kur tinkamiau įvykdyti.
niu mastu. Ne vienas gal prikiš, kad ruo
Sakysime, ne visur vienaip atstovai šiant kongresą buvo perdaug dėmesio
buvo renkami, ne visur buvo tiksliai va kreipiama į techniškas detales, o per
dovaujamasi rinkimų nuostatais (pvz., am mažai į idėjinę kongreso dalį. Tačiau
žiaus riba). Bet dauguma kliūčių tiktai jautėme pareigą ir atsakomybę sau ir
techniškos, ir antrą
kartą pravedant visuomenei, kuri tiek moraliai, tiek fi
suruošti ne tik
rinkimus jų būtų išvengta. Siūlyčiau ir nansiniai mus rėmė,
idėjiniai,
bet
ir
techniniai
tvarkingą, ge
III PLJK rengėjams šią atstovų mintį
trai suorganizuotą kongresą. Vienas sunpanaudoti.
39
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kūmų ruošiant šį kongresą - nepakartoti
pirmojo kongreso klaidų, o pasimokyti
iš pasisekimų. Ar tai buvo įvykdyta, gal
kas kitas galės objektyviau pasisakyti.
Asmeniškai galiu pasakyti, kad buvome
kupini gerų norų ir vilčių suruošti kongre
są kuo geriausiai, bet kiekvienas klysta...
Gal kai kur suklydome ir mes. III PLJK
rengėjams bus paliktos išsamios bylos,
nusakančios visą šio kongreso rengimo
eigą. Bylose bus ne vien bendri bruožai,
bet ir visos smulkmenos, pvz., įvairių
komisijų atlikti darbai, techniškas darbų
įvykdymas bei sunkumai, darbo įvertini
mas ir pan. Tikėkimės, kad šias bylas
pavarčius, III PLJK rengėjams kongreso
ruošimo darbas palengvės ir jie galės
pasimokyti iš mūsų nepasisekimų ar lai
mėjimų.

KONGRESAS IDĖJINĖ PRASME
Girdint ir skaitant įvairius kongresui
daromus priekaištus, kartais man kyla
klausimas - ko gi iš tikro norėta, ar
kokios naujos, genialios, niekam nežino
mos idėjos paskelbimo?
Geriau pažvelkime į kongresą iš tei
giamos pusės. Dar kongresan nesuva
žiavus viena mintis buvo aiški - lietuvybė
ir jos išlaikymas. Viso pasaulio lietuviš
kojo jaunimo susidomėjimas šiuo kongre
su liudija, kad lietuviškumas jaunimo
tarpe yra gyvas reikalas. Gyvas, akty
vus dalyvavimas kongrese bei jo paruo
šime rodo, kad jaunimas nėra atbukus
lietuviškumo klausimu. Kongresas nevie
nam jaunuoliui buvo lyg dirva ir pasiruo
šimas platesni m įsijungimui į lietuviš
kąjį gyvenime ar tai būtų Amerikoje,
ar kitur. Siauresniu mastu galvojant pavyzdys Čikaga. Eilė jaunuolių anksčiau
lietuviškoje veikloje nesireiškę, nuošir
džiai dirbo kongreso reikalui. Tikime,
kad ir kongresui pasibaigus jie lietuviš
kajame gyvenime pasiliks.
Ruošiant kongresą taip pat buvo aišku,
kad jei nebus tęstinumo, nebus pokongresinės veiklos; jei kongresas liks tik vien
kartiniu įvykiu, dalis kongreso prasmės
bus prarasta. Kongresas Šį savo tikslą
atsiekė. Panašių minčių išdavoje, gimė
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Jai
pavesta įvykdyti šį tęstinumą, išvystyti

T.n. Vitalija Ruibytė balsuoja teigia
mai, II PLJK parengiamąjam posėdyje.

nuotr. Gulbinsko

jaunimo veiklą ne lokaliniai, bet žymiai
platesne apimtimi.
Pagaliau nepamirškime ir manifestacinio momento reikšmės. Ypatingai jau
nesniems kartais labai svarbu pajusti
tokio didelio suvažiavimo nuotaikas ir
nusiteikimą; pajusti, kad ne vienas taip
galvoji, ne vien tavo kaimynai bendra
minčiai, bet visame pasaulyje yra išsi
barstę jaunuoliai, kurie tiki tais pačiais
idealais ir kuriem lietuviški reikalai
rūpi. O tai jau pradžia.
Ir taip apie kongreso idėjinę prasmę
galėtume dar ilgai kalbėti. Čia pateikiau
tik kelias labai trumpas mintis. Bet jei
kiekvienas
paklaustumėm savęs
"ar
kongresas buvo reikšmingas man?’’, ma
nau dauguma jaunimo atsakytų teigiamai.

___ aaanM
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A.S.S. INASAS

ANTRAJAM PASAULIO

LIETUVIU JAUNIMO
KONGRESUI
Skautavimas atsiekia savo tikslą tada,
kai jis padeda išugdyti pilną žmogaus
asmenybe, sugebančią gyvenime sau ge
riausiai tinkančiais ir prieinamiausiais
būdais tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Mes dažnai klystame duodami gero
skauto vardą tam, kuris būdamas jau
subrendęs ar sulaukęs senyvo amžiaus,
bėgioja po mišką su trumpom kelnaitėm
ir mankština skautukus pagal kariškos
rikiuotės pagrindus. Neneigiu fakto, kad
toks asmuo dažnai yra geras skautas,
bet tuo pačiu noriu pabrėžti, kad to
skauto gerumas priklauso nuo to, kiek
jis pritaiko skautiška ideologiją savo pa
ties gyvenime. Neužtenka kitus mokyti
teoretinių principų, bet reikia ir pačiam
vadui asmeniškam gyvenime jais vadovau
tis. Tie, kurie to nedaro, nėra geri skautai.
Skautavimas jokiu būdu neturi uždaryti
žmogaus į siaurą akiratį, bet turi padėti
šį akiratį plėsti. Juokinga girdėti žmo
nes, sakančius: ’’buvo geras skautas, o
dabar visą laiką praleidžia politikuoda
mas, bendruomenėje, lituanistinėje mo
kykloje, tautiniuose šokiuose ir pan.”
Tokiais asmenimis mes turime tik di
džiuotis ir džiaugtis, tikėdami, kad skautavimo mokykla jiems padeda geriau at
siekti įvairius uždavinius. Akademinės
skautijos plotmėje mes turėtumėm kreipti
ypatingą dėmesį į visuomeninį lavinimą.
Taigi girtina, kad šią vasarą, vykstant
II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui,
didelį įnašą į kongresą įdėjo ir akademi
nės skautijos nariai. Nors kongresinis
darbas ir nevyko organizaciniuose rė
muose, visuose kongreso parengiamųjų

fil. R. Kviklytė

darbų komitetuose ASS nariai^buvo svar
bus reprezentatinis vienetas. Štai keletas
akademinės skautijos talkos apraiškų.
Centriniame II PLJK komitete dirbo šie
ASS nariai:
T.n. Vita Ruibytė - A.S.S. atstovė ir
II PLJK Prezidiumo narė, fil. Nijolė
Stakauskienė - II PLJK būstinės vedėja
ir prezidiumo sekretorė, t.n. Jūratė Ceponkutė - Kanados LB krašto valdybos
atstovė, senj. Algis Jasaitis - JAV LB
CV atstovas, Andrius Markulis - Lietuvių
Skautų Sąjungos brolijos atstovas ir transportacijos komisijos pirmininkas,Finansų
komitete dirbo fil. Laima Šileikytė.
Kontrolieriaus padėjėju buvo senj. Va
cys Garbonkus. Be jo į iždininko štabą
įėjo senj. V. štuopys ir t.n. L. Grybaus
kaitė. Užsienio atstovu komitetui vadova
vo fil. Gailė Mariūnaite.
į komitetą įėjo šie A.S.S. nariai senj. Vacys Garbonkus, fil. Audronė Gelažytė, fil. Jonas Totoraitis, fil. Ramunė
Kviklytė, fil. Danguolė Bielskienė, fil.
Vita Vilutytė. Krautuvėlės administra
cijoje dalyvavo t.n. Rima Krutulytė.
Tvarkos komisijoje dirbo - Mindaugas
Pleškys; registracijos komisijoje Gina
Sabaliūnaitė, senj. Tomas Remys, t.n.
Julytė Sakalauskaitė, senj. Vytenis Gry
bauskas, senj. Mindaugas Griauzdė.
Nakvynių komisijoje - t.n. Roma Misiulytė, senj. Linas Ras’avičius, kand.
Audronė Miglinaitė.
Parodų komisijoje - fil. Jūra Mikonienė.
Peticijos komisijoje - senj. Gintaras
Aukštuolis, t.n. Diana Gelažiūtė.
41
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II PLJK prezidiumas ir komitetų na
riai.

Programų komisijoje - senj. Vladas
Žukauskas.
Transportacij >s komisijoje - senj.
Andrius Markulis, kand. Živilė Karaliūnaitė, t.n. Virginija Petkūnaitė, senj.
Arūnas Krutulis.
Čia surašyti tik parengiamųjų darbų
dalyviai, bet parengiamieji darbai vyko
ne tik centriniame komitete. Jų svarba
buvo daug didesnė pereferijose. Ypatingai
reikia džiaugtis, fil. Antanas Saulaitis
buvo asmuo išjudinus Pietų Amerikos
lietuvių jaunimą ir palyginti labai didelį

42

nuotr. iš Liet. Foto Archyvo

jų skaičių atgabenąs į II PLJK. Atvykus
į JAV-bes nesikratė darbo ir sutiko būti
milžiniškos jaunimo stovyklos - skirtingų
amžių, kultūrų maišaties - viršininku.
Ypatingai stipriai Los Angeles akade
mikai reiškėsi parengiamuose darbuose
kuriems vadovavo fil. Juozas Venckus.
Gal tik vienintelis apgailėtinas dalykas,
kad palyginant maža dalis A.S.S. narių
buvo išrinkti atstovais į II PLJK. Čia
kaltas rinkimų pravedimo būdas. Gaila,
kad dirbantis jaunimas nebuvo kartu ir
reprezentatinis jaunimas.

10

JAUNIMO KONGRESAS
KOKS BUVO IR
KOKS GALĖJO BŪTI
Algis Lapšis

Prieš pradėdami nagrinėti Antrojo
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso tei
giamumus ir neigiamumus, pažvelkime
iš esmės į kongresų, kaip jie praktikuo
jami lietuvių visuomenėje, prasme^ ir į
lietuvių veiklos bendrus prioritetus.
Pagrindinis lietuviškų organizacijų
išeivijoje tikslas yra nuteikti vyresnės
kartos lietuvius, kad jie ir toliau liktų
gerais, o taip pat įžiebti lietuvišką mintį
bei tautinį susipratimą jaunime. Tai pa
siekti galima, ugdant broliškumą, o kar
tais ir neišsakytą jausmą, kad lietuvis
pas kitą lietuvį visada rastų bendro rei
kalo supratimą, užtarimą, nuoširdų drau
giškumą, kylantį iš bendrų pergyvenimų
dalijantis mūsų tautos likimu.
Lietuvių išeivijos įžvalgumą pabrėžia
faktas, kad kongresas įvyko, kad plačioji
visuomenė savo pastangomis, mintimis,
o taip pat pinigais gausiai rėmė šį pro
jektą. Galime didžiuotis, kad lietuviai
išeivijoje sugeba tokį kongresą surengti.
Tačiau, pažvelgus į kongreso organi
zavimą ir tos organizacijos iššauktą
bendrą jausmine nuotaiką, tenka sutikti,
kad minėti lietuvių veiklos pagrindiniai
siekiai nebuvo sėkmingai išvystyti: Šiame
kongrese, išryškėjo naujosiom kartos gal
vosenos ir senųjų veiklos metodų skir
tingumas.
Įvykdyti minėtus siekius yra nelengva,
nes tai reikalauja meilės lietuvio lietu
viui, tolerantiškumo ir lankstumo bei
noro suprasti jaunosios kartos idėjas,
savijautą, skonius. Norint tai geriau su
prasti, reikalinga pažvelgti į nelietuviš
ką pasaulį, kuriame dauguma jaunimo

gyvena ir kuriame suformuoja savo as
menybes. Deja, tik retas iš mūsų veikėjų
yra su šiuo klausimu susipažinęs. Ne
atrodo, kad dabartiniai lietuvių veikėjai
būtų kiek geriau susipažinę su dabarti
nio mūsų jaunimo galvosena bei troški
mais.

SAVANORIŠKI AR APMOKAMI
DARBUOTOJAI
Senimui nesuprantama, kad gali jau
nime egzistuoti idėjų, gyvenimo stiliaus
ir prasmės nevieningumas. Jaunimo atsto
vai atstovauja jaunimo nuotaikas... Tas
lūžis, kaip teko pastebėti kongrese, yra
pasiekęs tokį laipsnį, kad daugumai da
lyvių susidarė keistas nerealybės jaus
mas, lyg kad būtų buvę magiškai trans
portuoti dvidešimt ar trisdešimt metų
praeitin.
Gal vienintelė didžiausia priežastis
tokios liūdnos dalykų būklės yra ta, kad
dabartinėj kongreso planavimo būstinėj
teko rasti jaunuomenei naują, nuo pasku
tinio kongreso laikų atsiradusį kūrinį lietuvių jaunimo veiklos profesionalą.
Istoriškai, 1950-67 metų bėgyje nebuvo
jaunimo gretose tokio pobūdžio asmenų.
Žmonės dirbo nereikalaudami atlyginimo
ir tik atsiradus didesnėms išlaidoms
ieškojo finansinės pagalbos. Darbas bū
davo atliekamas dėl bendro visiems rei
kalo.
Iš esmės pati mintis, kad lietuviškos
veiklos pozicijos būtų apmokamos, nėra
netobulos; galima tai surasti ir senimo
43
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organizacijose. Tačiau praktiškai jauni
mo tarpe yra sunku surasti rimtą ir
kompetetingą asmenį,
kuris iš
savo
darbo (studijų ar karjieros) galėtų pa
sitraukti ir
užimti apmokėtą poziciją
jaunimo veikloje.
Tenka pasitenkinti asmenimis, kurie
plačiosios visuomenės ribose nesugeba
funkcionuoti ir siekia lietuviškos veiklos,
kaip savo asmeninio įprasminimo. Rezdltatas aiškus. Tačiau reikia pastebėti,
kad kai atsiranda ta piniginė pagunda
studentiškų organizacijų tarpe, tikrų stu
dentų veikloje dalyvavimas blėsta. Šian
dieninių studentų organizacijų vadovau
jančiam sluoksny atsiduria trečiojo de
šimtmečio mentaliteto atstovai, nes jiems
yra lengviausia su lėšų šaltiniais susi
derėti. Dėkui jų ekskliusyvaus ’’lietuviš
ko veikimo” šitie asmenys nėra susidūrę
su šio pasaulio gyvenimo formom ir
realybėm. Jaunimo veiklos scenoje iškyla
visa eilė neigiamybių. Bandymas apčiuopti
daugiau kaip įmanoma, biurokratizmo iš
ugdymas, atstūmimas naujų jėgų bandant
savas pozicijas išlaikyti ir, galų gale,
sukūrimas tų ’’profesionalų” mintyse idė
jos, kad jie kažkokį ’’autoritetą” turi,
įdomu kaip bus įvertinami tie žygiai, kai
jaunimo organizacijos bus sudarytos vien
iš 40-50 metų amžiaus žmonių?

PERPILDYTA PROGRAMA IR
N E SUDERINIMĄ S

Be abejo, tokia būklė yra ne tik nenaši,
bet platesnėj perspektyvoj, griauna mūsų
išeivijos lietuviško gyvenimo tąsos gali
mybes. Grįžkime prie tikrų studentų da
lyvavimo ir veikb’ 5 vedimo principų. Tegul
studijuojantis jaunimas eina pareigas sa
vo organizacijose ir, tik ypatingais atve
jais, pasikviečia ’’senuosius vilkus” kon
sultuoti. Išvengiant jaunimo veikloje ko
mercijos ar garbėtroškiškų asmenybių,
sugebančių tik mūsųišeiviąpasauly reikš
tis, galime laukti studentiško entuziazmo
atgimimo. Palikime apmokėtas pozicijas
senimo organams, pvz. SLA ir panašioms
organizacijoms.
Kongreso bendras skonis buvo koš
mariškas. Viskas perpildyta ikisienųplyšimo. Iš šalies žiūrinčiam stebėtojui tai
galėjo sudaryti nežmoniško pasisekimo
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įspūdį. Tačiau, toliau pasiklausius, tenka
sužinoti, kad vyksta šokių šventė. Norma
liai , toji didi ir didinga šventė sugeba
Čikagos lietuvių gyvenimą pilnai savaitei
tobulai užimti. Iš tikrųjų, ar nebūtų buvę
įmanoma sukoordinuoti (pagrindiniai abie
jų parengimų rengėjai Čikagoj gyveno)
programas, kad jos būtų suderintos. Teko
daug panašių komentarų girdėti - ”gi aš
ten ir ten noriu dalyvauti”. Reiškėsi
laiko stoka ir pasimetimas. Vieni uždusę
bėginėjo iš vieno parengimo kitan, o kiti
nutarę, kad susidūrė su beviltiška būkle,
nutarė ieškot poilsio naktiniame gyveni
me. Ar čia buvo tik koordinacinio nesu
gebėjimo pavyzdys, ar čikagiškės poli
tikos
’’profesionalų” gretose natūrali
išeitis? Buvo daug teigiamų pavyzdžių
kongreso sąstate - meno paroda, vaidini
mų serija, net patys skoningai išvystyti
skelbimų (programos) plakatai. Tačiau
pasėkoje to viso bėginėjimo ir nesuderin
tų parengimų, neorganizuoto, užtušuoto
biurokratizmo, bendras kongreso Čikagos
fazės įspūdis nekoks.

STUDIJŲ SAVAITĖ IR
STOVYKLA
Kongreso studijų savaitės programa
taip pat nebe priekaištų. Pirmiausia ji
vyko tolokai nuo lietuviškos Čikagos. Dėl
tam tikro biurokratizino eilė gabią ir
ir pranašių jaunuolių buvo į ją neįsi
leisti dėl perjauno amžiaus. Spaudos atsto
vai buvo išprašomi iš ’’uždaros studijų
savaitės” ir pan. Tačiau ji vis dėlto tam
tikra prasme pasisekė. Buvo sudaryti
glaudesni ryšiai tarp Valst. Kento univer
siteto ir lietuviškos visuomenės. Gal pa
našiai bus galima ateityje padaryti kituose
Amerikos universitetuose.
Kad stovykla įvyko Kanados Kamčatkiškoj uodų užsėstoj užkampėj, buvo tikra
klaida. Žmones atstumai išblaškė. Nedo
vanotinas neregistruotų žmonių formalus
iš stovyklos apylinkių išvarymas. Buvo
žmonių, atvykusių ilgus atstumus taksi
automobiliais. Jie buvo ’’išprašyti”. Įdo
mu, ar toks širdį ir tikrą norą dalyvauti
parodęs žmogus kada nors pasirodys ki
tame lietuvių jaunimo susibūrime? Reikia
apgailėti, kad stovykla neįvyko prieš kon
gresą - būtų galėję žmonės, jau susipažinę,.

12

Mes dainuojam - mums linksma ir ge
ra. Viduryje Rūta Nainytė ir Rima Skorubskaitė.

Susitikom iš visų miestų ir visų pa
saulio kraštų Romuvos stovykloje.

nuotr. P. Norkevičiaus

nuotr. P. Norkevičiaus
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dalyvauti kongrese ir būtų buvet išvengta
uždarų regionalių būrelių susiformavimo.
Kita pastaba yra ideologinių organizacijų
ignoravimas (greičiausiai kylantis iš sto
vyklinės komisijos nesusipažinimo su to
kia esybe ir užsidarymo savo jaunystės
skautavimo atgyventame paramiletarizme).
Kai pereitas kongresas savo stovyklo
je sugebėjo išjudinti ideologines organiza
cijas draugiškos konkurencijos būdu, ši
stovykla suplakė visus į vieną pilką ma
sę. Keista buvo lietuviškoj stovykloj ne
buvo girdėti spontaniškos draugų ir drau
gių būrelių dainos...

KLAIDOS, IŠ KURIU REIKIA
MOKYTIS

Neabejotina, kad užsimojimai šiam
kongresui buvo geri, tačiau išvystymas,
pati konceptualizacija, prioritetai bei dva
sia žiauriai nukrito nuo pereitam kongre
se pasirodžiusio lygio. Pasaulis ir mūsų
jaunimas nuo to laiko yra nemažai pasi
keitė. Šių dienų jaunimas yra daug rim
tesnis ir giliau galvojantis kaip ankstes
niais laikais. Jis nepasitenkina tuščiom
kalbom, pro forma atliktais darbais ir,
kas labiausiai džiuginantis reiškinys,ma
žiau ir mažiau toleruoja hipokritizmą ir
savimeilę. Gal tas lūžis ir kyla iš to, kad
nors dabartinis jaunimas nėra tiek žo-.
dingas lietuvių kalboje, kaip kongreso ren
gėjai, jis save ir savo siekius pasaulyje,
kaip individas, geriau pažįsta, negu patys,
krypčių ir gairių nustatytojai. Atsižvel
giant į naujus žmones ir jų labiau su
brendusį atsineš mą į save ir pasaulį
reikalinga jaunin j susibūrimus perorga
nizuoti į laisvesnio pobūdžio įvykius. Vilkiukiška kontrolė, ir kažkoks rengėjų
vaizduotėj išsivystęs įsitikinimas, kad
dalyviai įpareigoti jiems paklusti, turi iš
mūsų veiklos dingti. Daugumas žmonių
skiria savo atostogas pasidalinti minti
mis su kitais lietuviais, pasižmonėti, at
naujinti senas pažintis ir naujas sukurti.
Daugumas vra profesionalai arba aukštuo

46

sius mokslus bebaigią suaugą žmonės.
Tas "profesionalų” bandymas pravesti
savo ’’tvarką” atrodo lyg farsinės kome
dijos ištrauka. Reiktų pažvelgti į mokslo
ir meno konferencijas, ar amerikiečių
ar lietuvių, - pamatyti, kaip turėtų būti
tvarkomi suvažiavimai. Pagrindinis dar
bas būna atliktas prieš konferencijas, o
jose žmonės laisvai mintimis dalinasi
ir, pagal
norą ir interesą, dalyvauja
oficialiuose posėdžiuose bei paskaitose.
Svarbiausias motyvas yra interesas, o ne
kažkoks varinėjimas. Kol tai nebus mūsų
veikloje įgyvendinta, nebus galima sulaukti
jaunimo įsijungimo didesniais skaičiais į
lietuvišką gyvenimą. Kad įvykdžius šį
siekį, siūlyčiau įtraukti į vadovaujančias
pozicijas (jeigu mums tikrai reikia bai
gusiųjų studijas pagalbos) profesionalus,
kurie yra pademonstravę savo sumanu
mą moksle, tarnybose. Ypatingai reiktų
pritraukti tuos asmenis, kurie turi ad
ministracinį patyrimą darbuose ir kariuo
menėje. Reikalinga žmonių, kurie mokėtų
kitus, kaip suaugusius, traktuoti. Kai užsimojame įvykdyti platesnio masto funkci
ją, palikim mažo prūdo žuvis kitiems
reikalams, bet neskirkime jų vadovais.

MASINĖ AR IDEOLOGINIU
ORGANIZACIJŲ VEIKLA

Kongreso metu pastebėta, kad jaunime
yra noras ir ryžtas dalyvauti lietuviškoj
veikloj. Kad nenueitų šio kongreso pamo
kos atsiminimų archyvuosna, bandykim
imtis pozityvių žygių tęsti ir tobulinti
ateities veiklą. Kongrese buvo pademons
truota, kad be ideologinių organizacijų
oficialaus dalyvavimo gaunasi bendras
veiklos suprastėjimas. Grįžkim prie or
ganizacijų atstovų masinio dalyvavimo,
kaip būdavo studentų sąjungoje daroma.
Išnagrinėkim galimybes sukurti metines
bendras organizacijų stovyklas, kur būtų
įmanoma peržengti pavienių skyrių ar
ideologijų ribas ir išvystyti glaudesnius
ryšius tarp visų užinteresuotų organizaci
jų narių.

14

JAUNŲJŲ KŪRYBA
Sekančiuose puslapiuose Jums pristatom jaunųjų kūrybos pluoštą. Tai dau
giausia poezija mūsų jaunųjų poetų ir me
no darbai, kurie buvo išstatyti II Pasaulio
lietuvių jaunimo kongreso parodose. Šiose
parodose su savo kūriniais gausiai dalyva
vo akademinės skautijos nariai. Gaila,kad
šiame Mūsų Vyčio numeryje sugebėjom
Jums pateikti tik, palyginti negausią mū
sų menininkų reprezentaciją.
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kaip mes bijodavom
naktį ant pievos
kartu laukti plėšiku
- Clevelandas - šnabždėdavom
Tavo lūpos atplyšdavo - Clevelandas...
pievoj su Tavim
plėšiku laukdama
Viešpatie, kiek
drebėdama,
praradau

t.n. Rasa Šilėnaitė

naktis be tamsos - išprievartauta
- kai gyvendavom kaime
ir žemę pažinome
aiški būdavo šviesa
duona buvo darbas
druska buvo prakaitas
naktimis miegodavom

kur dėtis, kai naktį matyti
kai akys voku nebeturi?
per slenkstį peržengę čia paklystam
per ašaras nebematom
druska nebe nuo kaktos
dienomis už duru€ sėdime
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Nuotr. t.n. Marytės Traškaitės.
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Čia
o ne tik
Kitur
Ten

Mes drauge pašokom
virš debesų
Teisybė!
Supomės saulės spinduliuose
siekdami dangų
Gyvenam!
Bėgome vilties vitraže
begalinėje plotmėje
toliau
toliau
toliau
dingdami
džiaugsmo
erdvėse...

t.n. Eglė Aglinskaitė
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. Moterys - Rašalas, t.n. Dianos Gelažiūtės.
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LIETUVOS

19

”Turbūt jau austi nebemoki?” - prieš
keturiasdešimt metų poetas Antanas Miš
kinis klausė jaunosios lietuvaitės. Sesė
Janina Kinkienė dar vis audžia. Pirma
jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese,
šią jauną dailininke sutikome kaip tapy
toją. Šiame kongrese Janinos meniškos
rankos ir siela metėsi į senąjį lietuvai
čių meną - audimą. Savo gražiomis lie
tuviškomis drobėmis Janina dalyvauja ir
amerikiečių parodose, kur svetimtaučiai
gėrisi jos menišku darbu.
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t.n. Janinos Kinkienės audiniai
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I.

Šešėlis tylumos
Yra
baltas.
II.
Kalbėjome labai tyliai
Būdami
Tarp lapų.
III.
Tavo muzika plaukia aplink

Mus: glostydama
Mano kūno siluetų.

Rudenį
Tu skridai.
Laisvė - kaip paukščio,
Spalvotų lapų ore.
Tavęs
Aš ieškodavau naktį,
Grįždama tik mėnulio pilnaty.

Ir tu grįžai

Pavasarį saulės spinduliai
Tau primindavo
Dievų šaltas lūpas
Grįžai
Vienišas, bet aš buvau seniai išėjusi.
J'-;;:".''''.

Jis
Nešioja kaukę, padarytų iš tikrų
Beždžionės plaukų. Su tikru
Beždžionių kvapu.
Kartais
Ja užsidėdamas su stikliniais pirštais,
Dažnai
Su savo aštriais pirštų kaulais.
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Tu dažnai vaikščioji
Kai saulė, kaip metalinis sviedinys leidžiasi.
Ir tavo šešėlis krenta
Nuo peilio aštrumo horizonto
Juodas prie mano veido.
"Aš noriu verkti
Palaikyk mane ant savo kelių"

Tamsus šešėlis skraido
Kaip viesulas
Ir krenta
Staigiai dengdamas žemę.
"Nupaišiau tau paveikslą,
Čia saulė kyla
Ir čia juoda ponia stovi. Žiūrėk
Kokios didelės jos akys".

Juokdavomės.

r

Šešėlis
Dabar išdidus
Vaikščioja pirmyn ir atgal.
Nematau nei akių
Nei ramios kūno spalvos
Tik juodas rūbas vėjo glostomas.

■

vyr. sk. Daiva Karužaitė
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Sūnus. Montage kolažas, t.n. Dianos
Gelažiūtės.
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Ms

tai va kas (Marytei)
vėl sėdime
toj pačioj vietoj
M

nors
nors
nors
nors

1

draugai išėję
vanagai išlėkę
slibinai išgaišę
nuo aistros seniai atbrendome

■

dangus be išvaizdos temsta
beskaitant Tavo senus laiškus
labai nesavi
jaučiasi namai
■

t.n. Rasa Šilėnaitė

...

kartais
ateina
su tokiu liūdesiu
lyg obuolio sėklos
badmetį pranašautų

&

V.

kad net nesinori

-M v ■

’ i'

■'.M.''.

prie vartų laukti
■

namo pareinančios

57

25

58

26

PIRMIEJI STOVYKLOS
ĮSPŪDŽIAI
IR ATSIMINIMAI
Liepsnojantis laužas, gera nuotaika,
jaunatviškas entuziazmas, tie patys ar
panašūs siekimai subūrė į vieną šeimą
lietuvišką jaunimą, suvažiavusįiš skirtin
gų kraštų ir kultūrų. Daugelis iš mūsų
atvažiavo į stovyklą bendraudami tik su
vietos lietuviais,o išvažiavome susipažinę
su daugeliu, atvykusiais iš kitų vietovių.
Primityviškas gyvenimo būdas ir stovykli
nės nuotaikos privertė mus pabendrauti ir
mintimis pasidalinti.
Kad stovykla nebūtų nuobodi ir kad
visi dalyviai galėtų susipažinti buvo su
daryta programa. Ji buvo įvairi. Klau
sėmės prelegentų, dalyvavome pratybiniuose būreliuose, susikaupimo ir links
mose valandose. Bet vien tik ta programa
nepadaro stovyklos gera ar bloga. Dalyviai
nustato, ar stovykla sklandžiai praeina, ar
pasilieka tik nepasisekusi manifestacija.
Kongreso stovyklose dalyvių netrūko.
Pirmiausia minėtini stovyklos rengėjai ir
vadovai kurie mėgino įtraukti dalyvius į
bendrą programą ir sukurti gerą nuotaiką.
Stovyklautojai nustatė stovyklos tempą ir,
savo dalyvavimu bei įsijungimu į bendrą
veiklą, padarė stovyklą geresne. Gal sto
vykloje kartais trūko klausytojų paskaito
se, kartais įvyko ūkinių bei technikinių
nesusipratimų, bet dažniausia visi nesu
sipratimai baigdavosi įdomiais nuotykiais.
Dalyviai tikrai paliko stovyklą susipažinę
su jaunuoliais iš kitų kraštų, praplėtė savo
akiratį bei pažiūras apie lietuvybės svarbą
ir išlaikymą, iškėlė draugystės svarbą ir
lietuviškai sustiprėjo išeivijoje.
Kadangi aš pati negaliu perduoti ir
išreikšti visų stovyklautojų stovyklinių
minčių ir įspūdžių, pateikiu kelių sto
vyklautojų pasisakymus, kurie momentai
jiems stovykloje paliko didžiausią įspūdį.

Danguolė Kviklytė

VLADAS ŽUKAUSKAS (Beverly Shores,
Indiana J.A.V.)
- Iš stovyklos įspūdžių daugiausia atsi
menu Braziliją ir maisto trūkumą. Tik
vieną kartą vakarinės programos metu
išgirdau šį tą lietuviško iš Brazilijos. Tai
buvo tik į lietuvių kalbą išversta viena
braziliška daina.
Maistas buvo menkas ir to paties ma
žai. Vakarinės programos buvo per daug
mėgėjiškos. Dažnai vadovai nesugebėdavo
pravesti dainų. Mano nuomone, vietoje ta
lentų vakarų turėjo būti laužai, prie kurių
ir tas mėgėjiškumas būtų geriau tikus.
Nežiūrint šių mano pastabų, stovyklą lai
kau pasisekusia. Nuotaika buvo gera ir
visi dalyviai labai draugiški.

PAULIUS KURAS (Windsor, Kanada)
- Didžiausią įspūdį paliko merginos.
Todėl kad buvo malonu susipažinti ir kar
tais nemalonu. Po merginų - įdomios
paskaitos, nuotaika puiki ir todėl 500
žmonių galėjo taip gražiai, jaukiai sutarti
švankiai ir smagiai gyventi.

ALMA VILKAITĖ (Los Angeles,
Kalifornia)
- Neskaitant fakto, kad jaunimas toks
įvairus ir įdomus, atvykus iš įvairių pa
saulio kraštų, yra labai sunku pasakyti kas
paliko didžiausią įspūdį. Man visa sto
vyklos programa patiko ir aplamai sto
vykla paliko labai gerą įspūdį.
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ŽIVILE JURAITYTĖ (Sao Paulo,
Brazilija)

VYTAUTAS ŽAGARSKAS (Cleveland,
Ohio, J.A.V.)

- Man patiko labai graži Kanados gam
ta. Gyvenimas palapinėse neįprastas.
Įspūdingas bendravimas su įvairių kraštų
lietuvišku jaunimu.

- Didžiausią įspūdį stovykloje man pa
liko įvairių kraštų lietuviai, ju veikla,
dainos, kultūra ir merginos.

HENRIKAS ANTANAITIS (Australija)

MINDAUGAS PLESKYS (Čikaga, Illinois,
J.A.V.)

- Didžiausią įspūdį
vakarinės programos,
vakaras. Buvo įdomios
tos ypač L. Sagio ir F.

man paliko laužai,
ypač susikaupimo
kai kurios paskai
Strolios.

ANTANAS SAULAITIS (Sao Paulo,
Brazilija)

- Stovykloje man didžiausią įspūdį pa
darė keletas dalykų. Kai prieš uždegant
stovyklos aukurą buvo giedami kelių vals
tybių himnai. Štai vienintelė atstovė iš
Švedijos viena pagiedojo to krašto himną,
o visi tyliai klausėsi. Patiko ratelis val
gykloje po tarptautinio vakaro, kada visi
dainavo Brazilijos lietuvių jaunimo iš
mokytą dainą, o juk kiek anksčiau braziliečiai buvo susirūpinę, kad niekas jų
draugiškai nepriima. Gražu buvo, kai visa
stovykla atsistojo triukšmingai ploti po
1400 skaidrių montažo ’’Kelias į Nepri
klausomybę”; kai paskutinį vakarą saulė
leidosi, ežeras papuoštas švelniomis vil
nimis, o stovyklautojai ramiai vaikštinėjo
, ar sportavo, nė nepagalvodami, kad po
stovyklos ir II PLJK uždarymo gal nieka
dos gyvenime nebesusitiks; kai visa sto
vykla susikaupimo valandėlės metu ėjo
eisenoje sekdami dvyliką šviesų ir baltų
kryžių į vėliavų aikštę; kai buvo užkurtas
14 kraštų lietuvių jaunimo aukuras ir apie
12 ar 15 fotografų sutūpė ratu tas liepsnas
fotografuoti.

VIKTORAS BARZDŽIUS (Buenos Aires,
Argentina)
- Didžiausią įspūdį stovykloje man pa
liko gamta.

60

- Mano vienos dienos įspūdis - geras
stovyklautojų susigyvenimas, entuziazmas
ir bendrai gera draugiška nuotaika.

BROLIS IŠ VOKIETIJOS
- Pirmiausia man atrodė, kad sto
vykloje, kaip ir visam kongrese, buvo
labai perdėtas registravimasis! Įsiregis
truoti, išsiregistruoti. Registruotis norint
alaus atsigerti, registruotis autobusu va
žiuoti ir 1.1. Labai perdėtas biurokratiz
mas. Pav. mačiau kaip viena mergaitė,
kuri norėjo išvykti prieš užsibaigiant sto
vyklai, buvo šešis kartus siunčiama iš raš
tinės į redakciją ir atgal,o išsiregistruoti
reikėjo palapinėje prie redakcijos. Iš
vada - bandyta padaryti tobulą tvarką, c
išėjo tobula maišatis.
Dar labiau man krito į akį (tiksliau
sakant į ausį), kad kai kurie Brazilijos
lietuvių vadovai visiškai nesistengė su
savo delegacijos nariais bandyti kalbėti
lietuviškai. Net per stovyklos garsiakal
bius kai kurie asmenys pranešinėjo por
tugalų kalba. Būtų pateisinama, jei pra
nešimas būtų buvęs lietuviškas ir tik pa
kartotas portugališkai. Bet tik pranešimas
vien tik portugališkai yra įžeidimas visai
stovyklai ir visam kongresui. Asmenys,
kurie save vadina lietuvių jaunimo vado
vais, turėtų skatinti jaunimą kalbėti lie
tuviškai. Jeigu to nedaro, netinkamai el
giasi, turėtų būti išskirti iš lietuvių tarpo
kaip ’’persona non grata”. Tokių lietu
viškojo jaunimo vadovų niekada niekam
nereikia! Mums svarbu ne kiekybė, bet
kokybė.
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JAUNIMO PETICIJOS
REIKALU

Antrojo Pasaulio lietuvių Jaunimo kon
greso didieji įvykiai jau praeityje. Iš ke
turių kontinentų, iš keturiolikos valstybių
suvažiavę, pasisėmėm daug žinių ir užsiangažavom naujiems uždaviniams. Dabar,
sugrįžę į gyvenamąsias vietas ir trumpai
pailsėję, turime ryžtis užbaigti ankstyves
nius užmojus ir ruoštis naujiems.
Vienas pagrindinių Jaunimo kongreso
darbų dar yra neužbaigtas. Tai Jaunimo
kongreso komiteto paskelbta JAUNIMO
PETICIJA, kuriai dabar turime skirti savo
dėmesį ir pastangas. Turime angažuotis
ir kitus jungti į Jaunimo peticijos parašų
rinkimo darbą.
Jaunimo peticija siekiame atkreipti
pasaulio, o ypatingai Jungtinių Tautų ge
neralinio sekretoriaus Kurto Waldheimo
dėmesį į nesibaigiančias sovietų vykdomas
represijas pavergtoje Lietuvoje. Mus ska
tina mūsų brolių ir seserų atviras pasi
priešinimas, jų laisvės šauksmas, kuris
įpareigoja dėti visas pastangas jungtis ko
von už žmogaus ir tautos teises pavergtoje
Lietuvoje!
Todėl, atsikvėpę nuo didžiųjų praeitos
vasaros darbų, iš naujo pasiryždami skel
biame Jaunimo peticijos parašų rinkimo

vajų! Kreipiamės į visus laisvame pasau
lyje gyvenančius lietuvius, o ypatingai
jaunimą, jungtis į šį darbą.
Parašus turime rinkti visur, ypač ki
tataučių tarpe: darbovietėse, mokyklose
ir universitetuose, prie bažnyčių ir par
duotuvių, parengimuose, gatvėse ir kitur.
Jaunimo peticijos komisija, atlikdama
parašu rinkimo koordinacinį darbą,palai
ko rysius su visais Jaunimo metų komi
tetais ir Jaunimo kongreso ryšininkais.
Raginame kreiptis į vietinius JK-so tal
kininkus, kur bus teikiama informacija
ir dalinami bei surenkami peticijos la
pai, arba kreiptis į Jaunimo peticijos
komisiją, adresu:
2100 S. 49 Court,
Cicero, III. 60650.
Visi raginami jungtis į parašų rinkimo
darbą. Ryžkimės surinkti 500,000 parašų.
Savo parašu ir parašų rinkimu protestuo
kime prieš Lietuvos pavergėją ir lietuvių
tautos naikintoją!
Jaunimo darbas ir širdis - lietuvių
tautos ateitis!

Antanas Kizlauskas,
Jaunimo peticijos komisijos
pirmininkas
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Tautinių Šokių Šventės metu lietuviai
sveikina JAV prezidento žmoną Pat Nixon.

II PLJK dalyviai iš'Ūragvajaus.
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II PLJK spaudos konferencija. Iš k. į
d. Algis Norvilas, Juozas Šlajus, Romas
Sakadolskis ir Ramunė Kviklytė.

nuotr. Ro Maletos

DARBAS TIK PRASIDĖJO!
’’Darbas nepasibaigė, o tik prasidė
jo!” - Taip viešai visiems pareiškė II
PLJK pirmininkas Romas Sakadolskis.
Po kongreso darbų malonu nusnūsti, sau
lutėje pasideginti, tingisi net draugams į
kitus kraštus laišką suraityti. Bet iš da
lies smagu prisiminti kaip buvo, draugų
tarpe padiskutuoti, nuotraukas pasižiūrėti,
pakritikuoti. Kaž kaip aiškiai dabar mato
si, kas buvo negerai, kurios paskaitos
traukė miegoti, kokias kvailas klaidas
kongreso rengėjai darė, stebėti kai kurių
kraštų labai nutautėjusį jaunimą, ir kaip
kitaip mes surengtumėm tokį kongresą,
jeigu jį tik ruoštumėm. Pasidalinus ma
žiau ar daugiau kritiškom idėjom vėl
smagu snūstelėti ir laukti, kada vėl kas
nors, ką nors, verto kritikuoti surengs.

Kongrese buvo padaryta eilė nutarimų
(žiūr. toliau), kurių įgyvendinimas yra
kiekvieno lietuvio jaunuolio pareiga. Jei
gu kongresas būtų buvęs vienkartinė ma
nifestacija, jis tikrai nepateisintų savęs.
Dažnai visuomenės tarpe girdime klau
simus: ’’Koks
buvo kongreso tikslas,
kiek tūkstančių dolerių suaukota, kad jau
nimas galėtų palėbauti”. O tas jaunimo
kongreso tikslas yra būti ugnimi, kuri
uždegtų jaunimą, kad jų darbas ir lie
tuviška dvasia įgyvendintų jaunimo sie
kimus Lietuvai. J kongreso nutarimus
žvilgterėkim kaip į atsakingą pareigą,
kuri turi būti įvykdyta. Jeigu jaunimas
nešoks į darbą, o tik lauks kol kiti tą
darbą atliks II PLJK nutarimai pasiliks
tik popieriaus lapas ir Pasaulio lietuvių
jaunimo organizacija tik įdomi idėja.
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ANTROJO PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONGRESO
NUTARIMAI

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongreso atstovai, susirinku iš Argenti
nos, Australijos,
Austrijos, Belgijos,
Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Jungti
nių Amerikos Valstybių, Kanados, Ko
lumbijos, Urugvajaus, Venezuelos ir Vo
kietijos į Kent Valstybinį Universitetą,
vieningai skelbia Antrojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso, vykstančio 1972
Jaunimo metų birželio 30 - liepos 16
dienomis šiaurės Amerikoje, nutarimus:
1. Jaunimo susiorganizavimo reikalu
a. Jaunimo Kongresas steigia Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungą (PLJS), kuri
veiks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) rėmuose, jungs lietuvių jaunimo
organizacijas bei paskirus asmenis ir
rūpinsis bendru jaunimo veiklos planavi
mu bei derinimu;
b. bendravimo ir bendradarbiavimo
būdus PLJS sutars su PLB Valdyba;
c. pagal sąlygas kraštuose bus stei
giami PLJS vienetai, kurių narių amžius
ribojamas 16 - 30 m. Kraštų LB valdybos
prašomos priimti kraštų LJS valdybų pir
mininkus pilnateisiais kraštų LB valdybų
nariais;
d. PLJS Valdybos pirmininkas įga
liojamas sudaryti valdybą, pasirūpinti
PLJS statuto paruošimu ir prastatymu
Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso atstovams tvirtinti iki 1972 Jaunimo
metų pabaigos.
2. Jaunimo ryšių reikalu
Jaunimo Kongresas pageidauja PLJS
rėmuose sudaryti pagrindinį ryšių centrą,
kuris rūpintųsi:
a. informacijos apie lietuvių padėtį
surinkimu ir skleidimu gyvenamų kraštų
spaudoje, radijuje ir televizijoje;
b. informacijos skleidimu lietuvių
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jaunimo tarpe knygomis, plokštelėmis ir
aplinkraščiais;
c. prieinamiausių sąlygų sudarymu
enciklopedijoms ir kitoms knygoms pla
tinti;
d. naujo informacinio leidinio ruo
šimu ir platinimu lietuvių jaunimo tarpe;
leidinys leidžiamas lietuvių kalba, tačiau
tam tikra jo dalis turi būti ir vietinėmis
kraštų kalbomis; leidinio paskirtis - ne
tik informuoti apie lietuvių jaunimo veiklą,
bet taip pat ryškinti ir jaunimo nuomones
bei nuotaikas;
e. atskirose vietovėse organizavimu
ryšių vienetų kurie informuoja pagrindinį
centrą;
f. paskirų kraštų lietuvių aprūpini
mu tikybinių apeigų reikmenimis (pvz.
giesmėmis, maldomis ir 1.1.)
g. duomenų rinkimu apie atskirų
kraštų lietuvius, jų darbus bei atsiekimus;
h. okupuotos Lietuvos informavimu
apie išeivijos lietuvių pastangas per lais
vojo pasaulio informacinius šaltinius.

3. Talkos atskiriems kraštams orga
nizavimo reikalu
Jaunimo Kongresas, atsižvelgdamas
į Vasario 16
gimnazijos Vokietijoje,
Urugvajaus, Argentinos ir Brazilijos lie
tuvių kelių metų kvietimą siųsti iš Siaurės
Amerikos mokytojus bei kitus lietuviškos
veiklos talkininkus, prašo PLB Valdybą
ruošti talkos kadrus, kurie JAV ’’Peace
Corps” pavyzdžiu atliktų šiuos uždavinius:
a. ištirtų kuriose pasaulio vietose
yra trūkumų ir pageidavimų tokius asme
nis siųsti;
b. paruoštų asmenis, kurie sutiktų
ilgesniam laikui apsigyventi tokiose vie
tose su tikslu talkininkauti ten gyvenan
tiems;
c. sektų šio darbo pasekmes iki tol,
kol vietovės jaustųsi pakankamai tvirtos
savo jėgomis darbą tusti toliau;
d. rūpintųsi reikalingomis lėšomis
šiam projektui įgyvendinti.
4. Lietuviškos šeimos reikalu

Jaunimo Kongresas, pasisakydamas
jaunos lietuviškos šeimos, esančios tautos
egzistencijos centre, rūpesčiais:
a. skatina tėvus savo vaikus mokyti
lietuvių kalbą ir juos auklėti lietuviškoje
dvasioje bei kultūroje;
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b. atsižvelgdamas į reikalingumą
sudaryti geresnes sąlygas jaunai lietu
viškai šeimai vaikuose ugdyti tautiną
dvasią, siūlo parūpinti priemonių (pvz.
knygų, plokštelių, žaidimų ir t.t.) bei
saktinti jomis naudotis;
c. matydamas reikalingumą jungti
mišrias šeimas į aktyvų lietuviškąjį gy
venimu, sudarant sąlygas bendrauti ir
susipažinti su lietuvių kultūros reiški
niais, prašo kraštų LB valdybų sudaryti
tokio įsijungimo sąlygas.
5. Lietuviško švietimo reikalu
Jaunimo Kongresas lietuviško išeivi
jos švietimo reikalu siūlo:
a. kreipti ypatingą dėmesį į lietuvių
kalbos kursų ruošimą mišrių šeimų ne
lietuviškai daliai, ypač atsižvelgiant į
Pietų Amerikos ir kitų mažų kolonijų
lietuvių padėtį;
b. sudaryti komisiją,kuri pasirūpin
tų leidiniu, apibudinančiu lietuvių ir kitų
baltų įnašus paskiriems gyvenamiesiems
kraštams ir pasauliui, akivaizdžiai pri
statančiu vietoves, susijusias su lietuviš
ku gyvenimu, tinkamu vartoti lituanisti
nėse mokyklose;
c. knygas, plokšteles bei magneto
fonines juostas, vartojamas lietuvių kal
bos kursams anglų kalba, parengti taip
pat vokiečių, ispanų ir portugalų kalbo
mis ir siųsti į tas kalbas vartojančias
vietoves;
d. PLB švietimo Tarybai:
i. sudaryti išeivijos lituanistinių
mokyklų mokytojų komisiją dabartinei li
tuanistinio švietimo padėčiai nagrinėti;
ii. ruošti lietuvių kalbos vadovė
lius ne tik anglų, bet ir kitomis kalbomis,
pritaikant juos vartojančiųjų amžiui;
iii. išleisti lietuvių-ispanųir lietuvių-portugalų kalbų žodynus;
iv. paruošti technikinių bei griež
tųjų mokslų terminų žodyną;
v. išleisti lietuvių kalbos kišeni
nius žodynėlius;
vi. rūpintis siųsti JAV LB Švie
timo Tarybos leidžiamas ’’Švietimo Gai
res” ne tik šiaurės Amerikoje bet ir kitur
gyvenantiems mokytojams be veikian
čioms mokykloms; ir

vii. rūpintis, kad visų kraštu mo
kytojams ir mokykloms būtų siunčiami
JAV ir kiti£ kraštų mokytojų studijų sa
vaičių medžiaga.
6. Kultūrinės veiklos reikalu
Jaunimo Kongresas, vertindamas lie
tuvių kultūros reikšme tautiniam jaunimo
brendimui,
a. pageidauja sudaryti sąlygas infor
macijos pasidalinimu apie lietuvių, ypačiai
jaunimo, kultūrinį gyvenimą, ir
b. skatina veikiančius lietuvių fondus
remti lietuvių jaunimo kultūrinę veiklą
ypačiai neturtinguosiuose kraštuose.
7. Lietuvių tautos reikalu
Jaunimo Kongresas, pasisakydamas už
lietuvių tautos laisvę ir Nepriklausomos
Lietuvos Respublikos atstatymą,
a. skatina visus lietuvius šalinti
tarpusavio nesutarimus ir bendromis jė
gomis, nežiūrint politinių įsitikinimų, ko
voti už Lietuvos laisvę ir lietuvybės iš
laikymą išeivijoje,
b. ragina išeivijos lietuvių jaunimą
skirti pavergtos Lietuvos okupantą nuo
okupuoto lietuvio ir domėtis pavergtos
Lietuvos kūrybiniu gyvenimu bei objekty
viai jį vertingi,
c. skatina prie PLJS steigti politi
nių reikalų komisiją, kuri
i. rūpintųsi skubiu politinių infor
macijų perdavimu visiems PLJS viene
tams,
ii. palaikytųtiesioginius ryšius su
lietuvių centrinėmis politinėmis instituci
jomis,
iii. rūpintųsi informacijos telki
mu apie okupuotą Lietuvą ir atitinkamais
atvejais pareikštų savo nuomonę,
iv. paruoštų konkrečios politinės
akcijos būdų ir strategijos vadovėlius,
d. kreipiasi į pasaulį, reikalauda
mas Lietuvai, Molotovo - Ribbentropo
paktu 1940 m. sovietų okupuotai, laisvo
apsisprendimo teisės. Kadangi
i. Lietuvoje nuolatos pažeidžia
mos žmogaus teisės, paneigiama tautos
laisvo apsisprendimo teisė ir trukdomas
ekonominio, socialinio, kultūrinio bei re
liginio gyvenimo natūralūs išsivystymas,
ir
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ii. lietuvių tauta, iškankinta so
vietų rėžimo, nuolatos, o ypačiai paskuti
niuoju laiku, pakartotinai kelia laisvės
balsą, kurį rodo Simo Kudirkos, Vytauto
ir Gražinos Simokaičių šuoliai į laisvet,
17,000 Lietuvos gyventojų religinės lais
vės peticija, Romo Kalantos, Stonio, An
driuškevičiaus ir Želikausko susidegini
mai ir eilė kitų įvykių, todėl mes,lietuvių
tautos dalis laisvame pasaulyje,reikalaujame Lietuvai ir kitom Pabaltijo tautom
laisvo apsisprendimo ir žmogaus teisių,
pažymėtų Jungtinių Tautų Chartoje ir pri
pažintų Sovietų’ Sąjungos, kaip Jungtinių
Tautų narės ir prašome Jungtines Tautas
pasmerkti Sovietų Sąjungą kaip tautų priespaudėją ir įtakoti ją grąžinti toms tau
toms laisve,
e. konstatuoja, kad Lietuva yra pa
vergta ir joje varžoma religinė laisvė ribojamas klierikų skaičius, uždarinėja
mos bei griaunamos bažnyčios, neduodarni leidimai naujų bažnyčių statybai,
baudžiami ir kalinami kunigai už religinių
pareigų vykdymą, ypačiai draudžiamas reIlginis vaikų bei jaunimo auklėjimas, drau
džiama religinė spauda, persekiojami ti
kintieji ir t.t., griežtai pasisako prieš są
žinės laisvės bei religinių teisių laužymą
ir prašo visų tikybų vadovybes:

1. atkreipti dėmesį į dabartiną
Lietuvos religiną padėtį,
ii. atkreipti laisvojo pasaulio dė
mesį į religinį persekiojimą Lietuvoje,
iii. paskelbti maldos dienas pa
minėti Lietuvos ir kitų pavergtų tautų
tikinčiųjų kančią,
iv. pasmerkti sovietų tikybos ir
žmonių persekiojimą Lietuvoje ir visoje
Sovietų Sąjungoje.
8. Visuomeninės veiklos reikalu
Jaunimo Kongresas skatina jaunimą
sudaryti studijinius būrelius, kur būtų
išsamiai paliečiamos Lietuvos bei lietu
vybės problemos, rašyti gyvenamo krašto
kalba lietuviškomis temomis ir veržtis į
gyvenamo krašto politiką bei kultūrą.
9. Jaunimo kongreso reikalu
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas įvyks 1975 metų gruodžio mė
nesį Pietų Amerikoje.
Antrasis Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresas

1972 Jaunimo metų
liepos mėnesio 8 diena
Kentas, Ohio, JAV

1972 Jaunimo darbas ir širdis-lietuvių tautos ateitis!
e"A'.
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II PASAULIO
LIETUVIUI
JAUNIMO
KONGRESAS
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ANTROJO PASAULIO
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO

PAREIŠKIMAS
HH

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas, parengiamuosius darbus pra
dėjęs atskiruose kraštuose ir kolektyviai
vykdęs Chicagoje, Kento universitete,Ro
muvos stovykloje bei Toronte, į pasaulio
lietuvius kreipiasi šiuo pareiškimu:
Nuoširdžiai dėkoja visiems įgalinu
siems Kongresą įvykdyti: visų savo insti
tucijų darbuotojams, visiems rėmėjams
ir aukotojams.
Kongreso nutarimams vykdyti ir jau
nimo veiklai ryškinti bei planuoti Kongre
sas įsteigė Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungą, kuri:

Australiečiai
ėmimo vakare.
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užsienio atstovų pri

1) veiks Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ribose, glaudžiai su ja bendraudama
ir bendradarbiaudama;
2) atskiruose kraštuose bus savaran
kiška ir autonomiška pagal vietos sąlygas
bei galimybes;
3) jungs lietuvių jaunimo organizacijas
ir organizacijoms nepriklausantį jaunimą
ir derins bendrą lietuviškąją jų veiklą.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga sa
vo pirmininku išrinko Antaną Saulaitį, SJ
ir valdybos nariais - Nėlidą Zavickaitę
iš Argentinos, Edmundą Andriuškevičių
iš Urugvajaus, Emantę Mikuckytę ir Vilių
Ambrozevičių iš Brazilijos. Jaunimo Ko
munikacijos Centras sudaromas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir jam vado
vaus Romas Sakadolskis.
II PLJK Prezidiumas

Torontas,

1972 Jaunimo Metų liepos 16 diena

nuotr. Gulbinsko
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KONGRESO VADU
PAGERBIMO DAINA
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Sakadolskis musuc vadas Jis Samsonas Lietuvos,
Visos mylim Sakadolskį
Dėl jo ūSu ir barzdos.

Jei išalkę, nemiegoję,
Sau nesukite galvos,
Jums nakvynių karalienė,
Palapinę kombinuos.

Jeigu Romas, kiek supykęs,
Ims ką nors ir sumaišys,
Turi gerą sekretorę, Tuoj Nijolė pataisys.

Šlajus plečia propagandą,
Dalia ruošia parodas,
O Jolita Kisieliūtė,
Surenka visas žinias.

Kasparas viešai pareiškė,
Kad jo simbolis Vytis,
Ir nesvarbu, kas ką šneka,
Su balandžiu neskraidys.

Jasaitytė liberuota,
Jos net Romas neįveiks,
Gaus į kailį mūs vadovas,
Jeigu straipsnio neįteiks.

Mykaliukas kaip granitas, Neapgaus jo moteris,
Nors flirtuoji, merki akį Piniginė jo širdis.

Šoksim tango, kaip pietiečiai,
Ir klausysimės dainą,
Jei nebūtu Gedimino,
Būtu liūdna ir graudu.

Turim savo secret service:
Grieką Stepas tuoj atras,
Nerūkykit ir negerkit,
Ir pamirškit merginas.

Kentan norime važiuoti,
Algis tarė griežtą ne.
Tenai žada susirinkti
Išrinktoji vien minia.
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Ypatinga padėka J. Kelečiui, L. Barauskui, L. Lapinskienei už gražų pa
statymą ’’Mindaugo” ir ’’Uodo” MUSU VYČIUI paremti; Čikagos A.S.S.
skyriui ir
A.S.S. centro valdybos nariams už didelį darbą, įdėtą į
pastatymus.

PRENUMERATOS KAINA
METAMS: JAV ir Kanadoje $5.00; D. Britanijoje 1 sv.; kitur $3.00 (JAV).
Metinė garbės prenumerata $10.00. Prenumeratą ir aukas prašome siųsti
administratoriui.
Straipsniai su autorių pavarde, slapyvarde ar inicialais nevisada išreiškia
skautų vadovybės, leidėjo ar redakcijos nuomone. Rankraščiai taisomi
redakcijos nuožiūra kalbos, formos ar stiliaus atžvilgiu.
MUSU VYTIS (OUR KNIGHT) is a magazine published quarterly by the
Collegiate Division of the Lithuanian Scouts Association, Inc.

Yearly subscription $5.00, single copies $1.25.
MANAGING EDITOR:

Alfredas Kleinaitis
9207 S. Sawyer
Evergreen Park, Il’inois 60642

MŪSŲ VYČIUI AUKOJI: F.S.S% centro valdyba - $301.50, A.S.D. Čikagos
skyrius $100.00, Korp! Vytis Čikagos skyrius $100.00, F.S.S. Čikagos
skyrius $100.00, Dr. A. Marchertas %5.00, Dr. Algis ir Laima Pauliai
$10.00, Ona Ščiukaitė $10.00, Už visas aukas tariame skautišką ačiū.

Nr. 2

38

