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•
Šio numerio pirmojo straipsnio mintys paimtos iš ’’Draugo” dienraštyje
spausdinto rašinio apie mūsų pogrindinę spaudų. Savo temoje autorius Julius
Vidzgiris iškėlė vienų labai įdomų faktų, kurį ir parinkome minėto straipsnio ištrauk ų
antgalvei: 150 metų lietuvių pogrindžio spaudai.
Kadangi akad. skautai liet, pogrindžipo spaudos temų dažnai gvildena savo
susibūrimuose, filisteriai ja dalinasi įvairiomis progomis lietuvių kultūrinėse
vakaronėse, net atskirais leidiniais perspausdina ir platina pogrindžio ’’Aušrų”, —
pateikiame šia proga pluošta minėto rašinio ištraukų,bylojančių apie netolimos
praeities ir laisvosios lietuvių spaudos akimirkas.

•
Patikslinimas: f ii. M. Kižienė laiškeliu mus patikslina, kad praėjussiame
numeryje aprašytoje ASS šventėje Chicagoje (psl. 25) minimas clevelandietis K.
Petraitis nedalyvavo.

9 MV redaktorius suklupo: praėjusio M V numerio’’Sumuštinio maldelės” dešn.
stulpelio viršutinė eilutė turėjo būti: ’’Ačiū tau, miela žemele”, o ne’’miela žmonele”..
Redakcija tačiau linki, kad ši klaida kada nors artimoje ateityje išsipildytų.

•
Dėkojame fil Aid. P lačienei,*” kartūnais” pailiustravusiai rašinio apie draugystę
paraštes.
Red.
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150 METU LIETUVIU

POGRINDŽIO SPA ŪDAI,
JOS PRADININKAI
— 1831 METU
SUKILĖLIAI
Tik cenzūros nežalojamą spaudą galima vadinti laisvąja spauda. Tokia šiandien
yra užsienio lietuvių spauda ir tie neoficialūs leidiniai Lietuvoje, išeiną be cenzūros
leidimo. Pastarieji kartais vadinami pogrindžio spauda, nes jos rėmėjai turi slėptis,
valdžios persekiojami. Prispaudėjai ją vadina nelegalia — neteisėta — spauda, bet iš
tikrųjų ji tokia nėra, nes spaudos laisvė yra visuotinai pripažinta viena pagrindinių
žmogaus teisių ir laisvių. Kartais ji vadinama iš rusų kalbos skolintu madingu
„samizdato” vardu ar pagal jį nukaltu naujadaru „savilaida”. Toks pavadinimas
netikslus jau vien dėl to, kad sudaro klaidingą įspūdį, tarsi mūsų laisvoji spauda būtų
rusiškojo „samizdato” sekinys.
Tačiau pats „samizdatas” — tik pastarųjų dešimtmečių apraiška, kai mūsų
laisvosios pogrindžio spaudos istorija jau turi dviejų šimtmečių tradiciją. Jos pradžia
siekia tuos laikus, kai Lietuva pakliuvo Rusijos vergijon, ir prasidėjo ikr šiol
nesibaigianti kova dėl laisvės.
POGRINDŽIO SPAUDOS IŠTAKOS

Kosciuškos sukilimo laikų atsišaukimai buvo mūsų laisvosios pogrindžio spaudos
užuomazga. Tačiau tikrieji jos pradininkai, sukėlę masinį sąjūdį Lietuvoje ir padėję
tvirtus pamatus šiai tradicijai, buvo 1831 m. sukilėliai, pasitraukę į Vakarus ir čia
pasilikę. Tai ano meto Lietuvos bajoriškieji patriotai, karšti unijos su Lenkija
šalininkai, siekę atstatyti prarastąją Lietuvos-Lenkijos valstybinę nepriklausomybę.
Ruošdamiesi naujam sukilimui prieš Maskvos jungą, Vakaruose jie gamino įvairius
kurstomuosius raštus, partizaninio karo literatūrą, juos slaptai įvairiais keliais gabeno
į Lietuvą, daugiausia per Rytprūsių sieną. Tie raštai buvo spausdinti lenkų kalba, nes
taip anuomet kalbėjo visi apšviestieji Lietuvos sluoksniai. Bet ši XIX-jo amžiaus
pirmosios pusės pogrindžio literatūra iš esmės buvo lietuviška, nes gaminama,
gabenama, platinama Lietuvos žmonių, siekusių savo gimtojo krašto — Lietuvos —
valstybinio savarankumo. Ši spauda gaivino valstybingumo idėją, žadino demokratinį
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Muravjovas karia sukilėlius
sąjūdį ir paruošė kraštą sunkiai spaudos draudimo kovai, kuri prasidėjo, pralaimėjus
1863-64 m. sukilimą.
Kai Muravjovas Korikas, malšindamas sukilimą, 1864 m. uždraudė lotyniškus
rašmenis ir prasidėjo 40 metų trukusi nuožmi kova dėl raidyno, prasidėjo ir naujas
laivosios pogrindžio spaudos laikotarpis, pareikalvęs daug aukų, bet ir atnešęs didžiulę
pergalę: ne tik buvo apginta lotyniška raidė— katalikybės ir vakarietiškumo simbolis,
aneu III. Iena Hern

I'ncMecs

rtc

m e

iii.

Aneu Illeeuma Iohū UeįiojnyųaHa.
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leayca MHJuyci
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Giesmių knyga rusiškomis raidėmis
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bet spaudos draudimo kovoje galutinai atsigavo liaudies išsaugota lietuvių kalba,
tautos sąmonėje įvyko tas leimamas lūžis, kurį vadiname tautiniu atgimimu.
Vyskupo M. Valančiaus pradėtas, d r. J. Basanavičiaus į aukštesnę pakopą
pakylėtas, draudžiamosios spaudos sąjūdis pažadino naują tautinę sąmonę, ją išvystė
įvairiomis srovėmis ir paruošė nepriklausomos Lietuvos pagrindus.
Todėl nebuvo joks atsitiktinumas, kad 1940 m. vasarą, kai Lietuvai vėl buvo
išplėšta nepriklausomybė, pogrindžio spauda tapo svarbiausiu laisvės ir
pasipriešinimo ginklu. Šiandieniniai leidiniai — tai tęsinys tų lapelių ir laikraštėlių,
kurie pasirodė pirmosios bolševikinės okupacijos metais. Pirmasis žinomas
pogrindžio periodinis leidinys buvo „Laisvoji Lietuva", kurią leido mūsų rašomosios
kalbos tėvo J ono J ablonskio sūnus J onas, buvęs Lietuvos diplomatas Stockholme ir
Berlyne, vėliau tapęs stalininio teroro auka.
RUDASIS TRIMETIS IR TOLIAU

Vokiečių- okupacijos trimečio be cenzūros pasirodę leidiniai-laikraščiai, kaip
„Nepriklausoma Lietuva”, ,J laisvę”, „Laisvės kovotojas” ir kiti, buvo įtakingi
okupuoto krašto viešosios nuomonės formuotojai ir tautinės politikos formuluotojai.
Pogrindžio spaudai priklausė didele dalimi nuopelnas, kad lietuviai veiksmingai
suboikotavo SS legione steigimą 1943 m. ir nesileido pakinkomi į nacių karo mašiną.
Čia buvo padėti tvirti pagrindai pogrindžio spaudai antrosios sovietinės okupacijos
metais.
Nuo 1944 m. rudens iki Stalino mirties 1953 m. laisvoji spauda buvo sudėtinė
partizanų ginkluotosios pasipriešinimo kovos dalis. Kas besuskaičiuos gausybę
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įvairiausių to laikotarpio leidinių, kurių kai kurie ir šiandien kelia tikrų uostabą. Antai
.JLaisvės varpas”. Jungtinės Kęstučio apygardos organas, 1947 .XI.1 buvo išleidęs jau
124-jį numerį. Kai kurie partizanų laikraščiai anuomet pasiekdavo Vakarus, bet
vakariečiai jais tada visai nesidomėjo.
Paskutinis žinomas partizanų laikraštis, pasiekęs Vakarus, buvo Pietų Lietuvos
srities laisvės kovotojų organas „Partizanas” (Nr. 6, 1951 .VII.20). Partizaninę kovą
sustabdžius, pogrindžio spaudos tradicija visiškai nenutrūko, nors kurį laiką, regis,
reiškėsi tik nereguliariais atsitiktiniais leidiniais, lapeliais. Kai kurie jų buvo leidžiami
ir Sibiro tremtyje.
Naujų paskatų laisvajai spaudai davė septintojo dešimtmečio gale įsižiebęs
žmogaus teisių sąjūdis. Pradžioje tai buvo vienkartiniai leidiniai: peticijos, protestai,
teismų aprašymai. 1972.III.19 pasirodė ,.LKB Kronika”, šiuo metu žymiausias, ir
autoritetingiausias pogrindžio leidinys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Už kronikos rėmimą buvo kalinami Povilas Petronis, Juozas Gražys, plačiai
pasaulyje išgarsėjusi Nijolė Sadūnaitė, Ona Pranskūnaitė, Virgilijus daugelis. Dėl to ir
šiandien bausmę atlieka Petras Plumpa, Vladas Lapienis. Teismo tebelaukia Povilas
Buzas, Anastazas Janulis, Genė Navickaitė, Ona Vitkauskaitė.
Neseniai Vakarus pasiekęs laisvosios spaudos bendradarbis Vladas Šakalys
paliudijo, kad Lietuvoje išeina keliolika periodinių pogrindžio leidinių. Tik nedidelė jų
dalis žinoma visoje Lietuvoje, dar mažiau pasiekia Vakarus.
Šalia Kronikos plačiausiai žinoma pogrindžio ,^Aušra”, tęsianti senosios dr.
Basanavičiaus ,,Aušros” tradiciją, einanti nuo 1975 m. Tai tautinio-religinio turinio
laikraštis.
Vilniaus universiteto400 metų sukakties proga pernai išleisti „AlmaMater” keturi
numeriai — po 100 puslapių kiekvienas. Dėl šio leidinio, regis, suimti ir teismo laukia
doc. Vytautas Skuodis ir lituanistas Povilas Pečeliūnas. Galimas dalykas dėl „Alma
Mater” buvo nuteistas ir Antanas Terleckas.

SUNKUMAI IR VILTYS
Nuo užpernai rudens laisvoji spauda Lietuvoje išgyvena ypač sunkias dienas,
Maskvai užsimojus „disidentus” sunaikinti. Kratos ir areštai nesukliudė pasirodyti
naujiems leidiniams. Tai seniau pasirodęs „V ytis”(žinomi4 nr.), o praėjusį pavasarį —
„Tautos kelias”. Savo pirmajame numeryje „Tautos kelias” pernai balandžio mėnesį
pažymėjo: „Vis plečiasi ir didėja gretos tų, kurie kovoja ir aukojasi, kad tautoje
neužgestų ryžtas atgauti laisvę. Šis besiplečiantis sąjūdis paskatino ir „Tautos kelią”
pasirodyti...... Okupacinė valdžia nęamžina, išsivadavimo valanda ateis, ir Lietuva
Gus laisva ir savarankiška. Tokio įsiti .inimo skatinami ir pradedame pirmąjį žingsnį”.
Yra ir daugiau laisvosios spaudos periodinių leidinių, kurių nė pavadinimų
nežinome. Prie laisvosios spaudos reikia priskirti ir 1946.X1.25 susikūrusiosHelsinkio
susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninės grupės dokumentus bei 1978 .XI.I3
pradėjusios veikti Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komiteto dokumentus, kurių iki
šiol paskelbta daugiau kaip 30. O kur įvairios studijos, pareiškimai, peticijos,
vienkartiniai leidiniai, knygos, kurių pavadinimus kartais sužinome iš Kronikoje
paskelbtų kratų aprašymo.
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Ateities bibliografams nebus lengvas uždavinys suregistruoti visus šiandieninius
laisvosios spaudos leidinius, jei jau dabar nebus stengiamasi juos registruoti. TaČiau ir
toks darbas surištas su dideliais pavojais tiems, kuriuos pasiekia sovietinio saugumo
ranka. Antai, be jau suminėtųjų už laisvosios spaudos rėmimą,kalinami ir teismo
laukia Gintautas Jašmantas, Vytautas Abrutis,. Atlieka bausmę Petras Paulaitis
(kalinamas su trumpa pertrauka nuo 1947 pavasario). Balys Gajauskas (jau kartą
atlikęs 25 m. bausmę), Viktoras Petkus, Henrikas Jaškūnas. gyd. Algirdas
Statkevičius, Julius Sasnauskas ir kiti.
J ulius Vidzgiris

Filisteriai K. Jėčius ir J. Dainauskas
knygų kioske, Chicagos skautų
mugėje.
J. Tamulaičio nuotr.
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AR VERTA
JAUNIMUI VAŽIUOTI
I LIETUVĄ
Šio rašinio tikslas yra pasvarstyti klausimą, apie kurį vienaip ar kitaip mes visi
esame galvoję: ar verta išeivijos jaunimui važiuoti į Lietuvą? Iš tikrųjų, klausimas gal
turėtų būti toks: ar išeivijos jaunimas, niekad nebuvęs Lietuvoje, gali įsivaizduoti, kas
ji yra ir kodėl ji turi būti mums tokia svarbi?
1978 metų vasarą man susidarė labai gera proga aplankyti Lietuvą. Mano tėvas
buvo pakviestas Vilniaus universitete skaityti paskaitas. Laimė buvo ne tik todėl, kad
Lietuvoje galėjom pabūti visą mėnesį, bet ir tai, kad gyvenom ne viešbutyje, bet
universiteto bendrabučio patalpose. Tokioms sąlygoms esant, turėjome progos
pastovėti eilėse perkant maistą, važinėti autobusais, skalbtis savo drabužius ir, maža
skale, pagyventi taip, kaip gyvena vietiniai dabartinės Lietuvos gyventojai. Kita
laiminga šio iškvietimo dalis buvo ta, kad turėjome progų išvažiuoti iš Vilniaus ir
pamatyti daugiau Lietuvos; buvau girdėjęs, ir yra teisybė, kad Vilnius— tai dar nėra
visa Lietuva. Man atrodo, kad Vilnius yra tartum išpuoštas langas užrakintoje
krautuvėje.
M ūsų bendrabutis buvo Žirmūnuose, viename iš naujų Vilniaus rajonų. Visi
gyvenami pastatai statyti jau rusų okupacijos metais; išskyrus tuos, kurie skirti
Maskvos draugams, yra gelžbetoninės dėžės. Tai tipiški vidurinės klasės žmonių
daugiabučiai namai, kurie primena Chicagos „Cabrini-Green” neturtingų juodukų
komplektus. Aiškiai matosi, kad nebuvo įdėta jokių pastangų padaryti juos gražius ir
patogius. Keista, kad sistemoje, kurioje visi turi būti lygūs, dauguma gražinimo
pastangų tenka gyvenamiems namams bei vasarvietėms, skirtiems valdžios „did
vyriams”.
Pačiame miesto centre architektūra yra labai įdomi. Operos ir Sporto rūmai,
neseniai baigti, yra labai moderniškos-ir meniškos statybos.
Senamiestis, mano nuomone, yra gražiausia Vilniaus dalis. Ypač bažnyčios
parodo, kokį grožį galima sukurti, kai žmonės turi kūrybos laisvę. Bažnyčių viduje
sukurtos tokios smulkios detalės, kad gražesnių ir skrupulingiau išpuoštų nesu matęs
niekur kitur Europoje.
6
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Man teko susipažinti su daugeliu tautiečių iš skirtingų Lietuvos vietų pastebėti
žmonių skirtumą. Vilniaus gyventojai man atrodė daugiau prisitaikę prie komunizmo
sąlygų. Priešingai jautėsi Kaune; kalbantis su jais, kartais gavosi vaizdas, kad Lietuva
labai greitai atgaus nepriklausomybę. Vilniuje net žmonių pasakojami anekdotai yra
daugiau gilūs ir niūrūs, lyg žmonės bijotų valdžios, o kauniečių juokai yra visai kitoki
— labai atviri ir niekinantys valdžią.
Lietuvoje kultūrinis švietimas yra svarbi gyvenimo dalis. Labai daug žmonių lanko
meno muziejus, operą, teatrą, baletą ir 1.1. Didelė televizijos programų dalis yra
kultūrinėmis temomis. Aktoriai, muzikai, dailininkai, skulptoriai ir kiti menininkai
labai vertinami. Gaila tik, kad jie nėra laisvi kurti visomis Lietuvos istorijos temomis.
Lietuvos jaunimas labai domisi Amerika, bet gal daugiausia moderniška muzika,
automobiliais ir dangoraižiais. Jis daugiausiai klausinėjo apie išeivijos lietuvių
jaunimą: kiek mūsų yra. ar mes bendraujame visi kartu, kas yra tie skautai, ar mes
kalbamės tarp savęs lietuviškai. Visi buvo nustebę, kad aš mokėjau kalbėti lietuviškai.
Man atrodo, kad Lietuvoje gyvenančiam jaunimui yra labai sunku. Jam reikia
mokytis, tuo tarpu jam „plauna smegenis” ir jį bombarduoja propaganda. Daugumas
jaunimo priklauso vienam arba daugiau specializuotų interesų rateliams, pavyzdžiui;
automobilių, muzikos, modelių statymo ir 1.1.
Yra tokia organizacija, kuri vadinasi Komjaunimu. Įstojimas į ją yra visai
savanoriškas, o neįstojus — negręsia bausmė. Bet tik mėgink patekti į universitetą ar
gauti gerą darbą, nebūdamas komjaunuoliu!
Jaunimui sunku įsivaizduoti, kaip yra laisvajame pasaulyje, niekad nemačius
kitokios valdžios sistemos, išskyrus tą, kurioje jis gyvena. Iš tikrųjų, man atrodo, kad
jauniesiems tėvynėje yra sunkiau išlikti lietuviais patriotais negu mums. Komunizmas
suvaržo visus žmones, bet labiausiai jaunimą; anas jaunimas tačiau, nors ir negyvenęs
kitoj sistemoj, labai jaučia tą suvaržymą. Man buvo labai geras pavyzdys, kai viena
studentė ėmė pasakoti, kad ji neturi jokios vilties atvažiuoti į Ameriką, nesjos neišleis.
Tik pasakius prisiminė, kad ji kalba tokioje vietoje, kur gali būti slapta rekorduojama.
Tada ji greitai pradėjo sakyti, kad studentai turi labai daug darbo ir todėl niekur negali
išvažiuoti. Net mano šeima ir aš turėjom atsargiai kalbėti vietose, kuriose galėjo kas
nors klausytis. Kartais man buvo labai nejauku ir norėjosi išeiti iš tokių vietų ir pabėgti
nuo kp suvaržymo. Nuvažiavus į Lietuvą, tuoj pat pajunti komunistinius varžtus.
M ano bendrą nuotaika, pabuvus Lietuvoje, buvo gana liūdna. Ten eiliniai žmonės,
atrodo, gyvena be laisvės vilties, jie tik egzistuoja, nusilpninti priverstinės propagan
dos.
Mano atsakymas į klausimą „Atverta išeivijos jaunimui važiuoti į Lietuvą?” — yra
TAIP. Viena priežasčių būtų pamatyti dar vieną naują pasaulio vietą. Kiekviena
valstybė turi savo charakterį, bet Lietuva yra skirtinga ne vien tik todėl, kad ji rusų
okupuota, bet kad joje yra daugiausiai nepasitenkinimo ir pasipriešinimo
komunistinei valdžiai iš visų okupuotų kraštų pasaulyje. Vis daugiau tų bevilčių
tautiečių prieina išvados, kad jiems gana tik egzistuęti, ir jie jungiasi prie aktyvių
disidentų ir rezistentų.
Bet svarbiausia priežastis, kodėl išeivijos jaunimui verta važiuoti į Lietuvą, yra:
MES NEGALIM PAJUSTI SAVO KILMĖS ŠAKNŲ TIK IŠ KNYGŲ IR
PASAKOJIMŲ.
junj. Algis Korzonas t
Chicago
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VIENGUNGIU
GYVENIMAS
Šiomis dienomis didelis skaičius vyrų ir moterų nutaria likti nevedę arba atidėti
vedybų ryšius vėlesniam laikui. Šie žmonės pasirenka gyvenimo būdą, kuris anksčiau
buvo rezervuojamas tik vedusioms poroms. Šiandieniniai viengungiško gyvenimo
motyvai yra plačios apimties: nuo tikslo iškilti profesijoje iki pasitenkinimo savo
socialiniame gyvenime. Reikia pasakyti, kad nevedusieji to tikrai išmoksta ir
sėkmingai išsilaiko savo pasirinktoje kasdienybėje.
1970 metais vienas iš keturių žmonių Amerikoje liko viengungiu,-e. Daugelis
išsiskyrė, kiti liko našliai, tretieji liko viengungiais savo asmeniniu pasirinkimu. Šių
žmonių (Viengungių) skaičius gausiai didėja. Klausimas: kas mūsų visuomenėje
atsitiko ir ko galime tikėtis ateityje?
Šių dienų tyrinėjimai rodo, kad vyrai ir moterys veda-išteka maždaug dvejetą metų
vyresni, negu tie, kurie kūrė šeimas prieš 20 metų. Šių laikų vedybų amžiaus vidurkis
yra 24,5 metai vyrams ir 22.1 metai moterims. Toliau: vedusių porų išsiskyrimo
skaičiai daugėja smarkiu laipsniu. Duomenys rodo, kad per paskutinį dešimtmetį
statistika pasikeitė90 nuošimčių! ,,Wall Street” žurnalas pranašauja, jog kiekvienais
metais bus daugiau skyrybų negu bus.pirmą kartą įvykstančių vedybų. Tuo pačiu metu
našlės skaičiais pralenkia našlius vyrus santykiu 5:1: tuo būdu moterys pragyvena
vyrus aštuoneriais metais. Pagaliau, dirbančios moterys profesijose pakilo 51
nuošimčiu. Tradicinė, gerai žinoma ,,branduolinė” šeima (su tėvu, motina ir vaikais)
dabartiniais laikais atstovaujama tik pusei Amerikos gyventojų.
Kiti pagrindai, keliantys viengungiško gyvenimo antplūdžio populiarumą, yra šie:
atlaidūs persiskyrimo nuostatai bei teismų procesai, naudingas ir lengvai prieinamas
apsisaugojimas nuo vaikų turėjimo. Tuo pačiu pasakytina, kad, kai anksčiau lytiniai
ryšiai tarp vyrų ir moterų buvo charakteringi tik vedusioms poroms, šie ryšiai dabar
pasidarė didele nevedusiųjų gyvenimo dalimi. T ai rodo dabartinių laikų pasikeitusios
pažiūros į lytinius ryšius, apsisaugojimo metodų vartojimą ir net į liberališką abortą.
Kadangi atrodo aišku, jog daugumas mūsų gali tikėtis praleisti didesnę savo
gyvenimo dalį kaip viengungiai, naudinga yra žinoti, kad gyvenimas dabar siūlo
tokiems asmenims daugiau laisvės ir daugiau galimybių profesijose.
Šiomis dienomis vis daugiau moterų stoja į profesinį darbą. Tas rodo, kad mes
moterys esame sumanios ir kad galime pačios save išlaikyti. Yra matoma, kad
darboviečių diskriminacija prieš moteris, praeityje labai įprasta, dabar beveik visai
išnykusi. Darbdaviai šiuo laiku žvelgia į moteris kaip individus, o ne vien kaip į
moteris: žiūri, ar mes esame kvalifikuotos tam tikrai profesijai. Tai viena priežasčių,
kodėl moterys atideda vedybas ir pašvenčia savo laiką bei pastangas įsigyti profesiją.
Tuo būdu moteris gali gėrėtis savo pasirinktu gyvenimo būdu, o ekonominis saugumas
leidžia jai progos daryti savo asmeniškus nuosprendžius.
Viengungiškas gyvenimas duoda moteriai ypatingų išimčių: kurios tikrai
nepalyginamos su vedybų ryšiais: ji turi pilną savarankiškumą, valdymą ir net atvejų,
būti neatsakinga, jei toji nori. M oteris gali didžiuotis savo tvirtu finansiniu pagrindu, ji
gali keliauti, kraustytis iš šeimyninių priemiesčių į gyvenvietes prie savo darboviečių ir

8

11

1.1. Taigi, kaip moterys gali praleisti tokią galimybę pasilikti laisvomis, netekėjusiomis
M an atrodo, kad vienintelis atvejis, kai moteris praleidžia šią progą ir išteka, yra tada,
kai ji negali finansiškai išsilaikyti. Tada ji susiranda vyrą.
♦

♦

♦

Nors viengungiai ir didžiuojasi savo asmenine bei bendruomenine laisve, daugelis
jų norėtų vesti ar ištekėti ateityje. Vis dėlto, mes dar esame visuomenė, kurioje labiau
mėgstama turėti legalų partnerį. Nors daugelis moterų ir pasišvenčia pilno laiko
profesijai, jos eventualiai norėtų ištekėti; virš 90 nuošimčių Amerikos gyventojų
galiausiai ir veda ar išteka. Jų tikriausias tikslas 'yra kurti šeimas, turėti vaikų, ko
viengungiaudami negali pasiekti.
Be abejo, nevedusio gyvenimas yra gausesnis pramogomis, tačiau lieka dar ir
tamsesnėje gyvenimo pusė. Jei šviesioji dalis yra platesnė savarankiškumj ir laisve, tai
tamsiuoju atveju nevedusį laikome vienišu, atsiskyrusiu ir nuliūdusiu. Daugelis šios
grupės žmonių pergyvena atsiskyrusių žlugimą, praranda savo asmeninį pasitikėjimą,
jaučiasi tolimi nuo kitų. Jiems, eventualiai, reikia stengtis „turėti gerus laikus”.
Anot mokslinių tyrinėjimų:
Daugelis viengungių daugiau geria, rūko, jiems
daugiau atsitinka automobilių nelaimių. Tiek pat iš jų nukenčia nuo vėžio ligos.
• Pagal sveikatos statistiką, viengungiai lanko daktarus daug dažniau, negu vedę
žmonės.
• Protinės Sveikatos instituto duomenimis, niekad nevedę asmenys į protines
ligonines patenka septynis kart dažniau, negu šeimos žmonės; išsiskyrėliai ten patenka
dešimt kart dažniau.
• Straipsnis Amerikos Medicinos žurnale pranešė, kad vedusieji ilgiau gyvena,
negu viengungiai kiekvienoje minėtoje kategorijoje.
• Pagaliau, neapsivedusių grupės žmonės du kart daugiau nusižudo, negu
vedusieji; išsiskyrę tris kart daugiau žudosi, o našliai net keturis kartus daugiau.
Girdėdami tokią liūdną informaciją, galime spręsti, kad vienišas gyvenimas nėra
nei sveikas nei patartinas. Deja, gyvenimo būdas negali iš.anksto būti pasirinktas; šią
eigą nustato arba ..užkrauna” pafs gyvenimas. Mano nuomone, nežiūrint viengungių
pasisekimo dabartinėje aplinkoje, mes kol kas esame visuomenė, pirmenybe duodanti
..porų” sistemai. Galima tikėtis, kad taip liks dar daugelį ateinančių metų.
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GINTA REMEIKYTĖ

Princesės rūbai

Kai buvau šešerių,
mėlyni naktiniai marškiniai
buvo mano ilgi ir puikūs
princesės rūbai.

Dabar tik vieno
princo laukiu.
Gal kada nors vėl
naktiniai marškiniai
bus princesės rūbai.

Arkime kartu

Aš noriu nušiaušti rūbus prieš vestuves,
tiktai sunku užbaigti net juostelę.

Kai paklaus bernelis,
,,ar tu moki auscie? Ar tu moki verpete ?”
Atsiliepsiu: ,, Arsime abudu.
Ir nupinsiu jajam savo rūtų vainikėlį.
Kaip padėkosiu Dievui, suradus dar bernelį,
kurs to pasiteirautų ?
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Kosinoso kūdikis

Šiapus
Švelni juostelė kasose glosto mano kūną,
įsuptą į jeans.
Simon & Garfunkel serenadose ryškėja
čiurlioniškosios vizijos.
Chemijos paskaitoje senolių tartimi klausiu,
kodėl mano molekulės' nesuauga su šia žeme.
Profesorė liepia klausti tėvo.

Anapus

Nuoginančiai nuplėšdami manuosius jeans,
jie vos ne vos pastebėjo mano austą kaspinėlį.
Jie nėrėsi į akmeninius tonus, o aš skendau
monotoniškose liaudies lyrikose.
Istorijos paskaitoj gramatiniai tiksliai paklausiau,
kodėl mano molekulės nesuauga su šia žeme.
Profesorius pabalo ir trenkė knygą —
ji subyrėjo ties mano kojom.Esu jų nepažįstama, tik apsilankanti sesuo,
Skausmais pagimdyta į fiziškai netikrą visatą.
Mano molekulės neprikaltos.
Todėl galiu visur skraidyt,
.gyventi pilnaty.
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VITA MUSONYTĖ

(Redakcijos pastaba:
1978 m. pradžioje Vita Musonytė, šiuo metu siekianti psichologijos doktorato,
paruošė anketą tirti jaunų išeivijos lietuvių galvoseną apie vaikinų ir mergaičių
draugystę. Paruošusi, ji taip pat apklausinėjo būrį studijuojančių ateitininkų bei
skautų ir savo tyrinėjimo suvestinę paskelbė Ateities žurnalo 1980 m. spalio numeryje.
M V redakcija spėja, kad Vitos suvestinio rašinio ištraukos bus įdomios ir mūsų
žurnalo skaitytojams.)

Šią anketą užpildė 19 studenčių ateitininkių, 10
skaučių akademikių ir 10 studentų ateitininkų (pastan
gos apklausinėti skautus akademikus nesulaukė rezul
tatų). Visi iš Chicagos ar jos apylinkių.
Mergaičių amžiaus vidurkis — 21 metai (atei
tininkių — 22; skaučių — 20), vaikinų — 22 metai.
Iš 29 mergaičių 22 (t.y. 76%) jau buvo draugavusios
su vaikinu bent šešerius mėnesius: iš 13 ateitininkių —
19 (68%), iš 10 skaučių — 9 (90%). Iš 10 vaikinų 7 buvo
draugavę su mergaite bent pusę metų. Anketos užpil
dymo metu 11 mergaičių (38%), iš jų 4 ateitininkės (21%)
ir 7 skautės (70%) turėjo pastovų berniuką, bet tik vienas
vaikinas (10%) turėjo pastovią mergaitę. Iš pastovų
draugą turinčių 11 mergaičių 6 (t.y. truputį daugiau kaip
pusė) draugavo su lietuviu, iš tų 4 ateitininkių tik viena
draugavo su lietuviu, o iš 7 skaučių 5 turėjo lietuvį drau
gą. Vienintelis tuo metu draugavęs studentas atei
tininkas draugavo su lietuvaite.
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Aplamai, lietuvaitės patrauklesnės už ameri
kiečius. 41% visų mergaičių su tuo sutiko, 14% nesutiko, o
45% neturėjo nuomonės. Gi 60% vaikinų sutiko, 30% — ne
ir 10% buvo be nuomonės.
Aplamai, lietuviai vyrai patrauklesni už
amerikiečius. Vos 17% mergaičių su tuo sutiko, tiek pat
nesutiko, o daugumas (66%, t.y. du trečdaliai) neturėjo
nuomonės. Tuo klausimu vyrai daugiau pasidalino (30%
— sutiko; 30% — ne, 40% — be nuomonės).
Lietuviai vyrai ne tokie mandagūs kaip amerikie
čiai vyrai. Šiuo klausimu mergaitės pasidalino po treč
dalį (34.5%) sutiko, tiek pat nesutiko, o 31% neturėjo
nuomonės). Gi vaikinų didžiulė dauguma (80%) buvo be
nuomonės, penktadalis (20%) nesutiko, o sutinkančiųjų
nebuvo.

SElMMTM

Lietuvaitės per daug ambicingos. Mažai (tik 10%)
lietuvaičių taip galvoja, beveik du trečdaliai (62%)
nesutiko, ketvirtadalis (28%) neturėjo nuomonės
Truputį daugiau (20%) vaikinų sutiko, bet didelė
dauguma pasidalino lygiomis — (po 40%) arba nesutik
dami, arba nepareikšdami nuomonės.
Yra sunku prieiti prie lietuvaičių, nes jos vis laikosi
prie grupės. Šiuo klausimu buvo apylygiai atsakyta, su
kiek mažesne proporcija be nuomonės. Vaikinų po 40%
sutiko ir nesutiko, o likusieji 20% buvo be nuomonės.
Mergaičių 45% sutiko, 31% nesutiko, o 24% buvo be nuo
monės. Tik ir čia pastebimas tas pats skirtumas tarp
ateitininkių ir skaučių: pusė ateitininkių galvojo, kad
lietuvaitės laikosi prie grupės, kai tuo tarpu pusė
skaučių su tuo nesutiko.

uVElDROOĖU,
Vt»DROt>Ė.UL...

Lietuvaitės per daug įsivaizdina, šiuo klausimu
mergaičių nuomonės pasidalino: maždaug po trečdalį
sutiko (31%), nesutiko (38%) ar neturėjo nuomonės (31%).
Vaikinai truputį labiau linko nesutikti: taip (20%), ne
(40%), be nuomonės (40%).
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Lietuvaitės laukia berniuko iniciatyvos susipažinti
ar pasimatyti, o amerikietės pačios imasi iniciatyvos.
Šiuo klausimu mergaitės ir vaikinai nedaug kuo skyrėsi,
apytikriai pasidalindami tuo klausimu, tik truputį
mažiau vaikinų abejojo tuo klausimu. Mergaitės: taip,
laukia — 38%; ne, nelaukia — 34.5%; be nuomonės —
27.5%. Vaikinai: taip, laukia — 40%; ne, nelaukia — 40%;
be nuomonės — 20%. Įdomus skirtumas tarp skaučių ir
ateitininkių; daug didesnė skaučių proporcija (60%, net
didesnė už vaikinų) mano, kad pačios lietuvaitės imasi
iniciatyvos (20% — ne, nelaukia; 20% — nežino), kai tuo
tarpu beveik pusė ateitininkių (47%) galvoja, kad lietu
vaitės iniciatyvos nesiima (21% — ne, nelaukia; 32% —
nežino).

Aš neatsisakau galimybės, kad mano vyras, žmona
bus nelietuvis.-ė. Daugiau kaip pusė lietuvaičių tokią
galimybę priėmė (taip — 55%, ne — 14%, be nuomonės —
31%), tuo tarpu vaikinų — tik kas penktas (taip — 20%, ne
— 40%, be nuomonės — 40%).

Išvados
Iš šių duomenų negalima daryti jokių apibend
rinimų apie lietuvių jaunimo galvoseną draugystės
klausimais, nes šis nedidelis anketą užpildžiusiųjų skai
čius vargiai reprezentuoja platesnę jaunimo
pupuliaciją. Duomenys parodo tik atsakančiųjų galvo
seną. Vis dėlto galima matyti tam tikras tendencijas.

Ž.iemos stovykloje
senj. A. Lelis
iš Detroito ir
t.n. F. Bobinaitė:
laukia
12—tos valandos
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AMERIKOS LIETUVIO CREDO

LIETUVA, TU
Dr. Jokūbas Stukas
40 metų vadovaująs
ESI
liet, radijo valandai
New Jersey mieste.
MAN
VISKAS
Dėkoju Tau, Viešpatie, kad leidai man gimti Lietuviu . . . Nors ir išvydau pasaulį
šioje Atlanto pusėje, bet pamilau Lietuvą nuo vaikystės dienų. Dėkoju už tą didį
paveldėjimą: už brangiuosius tėvelius, brolius, lietuvių parapiją, bičiulių daugybę ir už
Lietuvos Vyčiuose surastą taurią ir mylimą žmoną, kuri nė kiek nemažiau sielojasi tėvų
kraštu.
Išgirdęs minint Lietuvos vardą ar jį perskaitęs spaudoje, susižavėdavau sielos gelmėse
dar vaikas būdamas. O gerasis Dieve, kaip galiu Tau atsidėkoti už tai, kad turiu garbę
vadintis lietuviu?
Raskite bent vieną kitą tokį kraštą, kuris taip garbingai ir humaniškai šaunių
kunigaikščių vadovaujamas valdė didžiausius Europos plotus! Raskite kitą gražesnę,
garbingesnę ir senesnę kalbą už mūsiškę! Suraskite ištvermingesnę šalį, tiek daug
iškentėjusią ir dar tebekenčiančią dėl savo egzistencijos! Nerasite kitos šalies darbštesnės
už mūsąja. Tik per trumpą nepriklausomybės laiką ji parodė pasauliui kiek daug laisvėje
padarė pažangos mokslo, meno, kultūros ir ekonominės gerovės srityse. Nerasite nė kitos
tokios gražios šalies laukais, kalneliais, ežerais ir miškais. Kiek ten daug gražių
mergužėlių kaip lelijėlių, ir vyrų, kaip ąžuolų? Nėra pasaulyje kitos tokios tautos, kuri
galėtų didžiuotis samanotose bakūžėse ir širdyse sukurtų gražiausių dainų gausybe.
Ir šiandieną pasaulio spauda nuolat mini lietuvių laimėjimus sporto, meno, mokslo
srityse ir mūsų pastangas tėvų žemei išlaisvinti.
Kantrusis Visagalis Dieve, šiuo paprastu rašinėliu noriu viešai išreikšti savo meilę
brangiai Lietuvai, nes jaučiu, kad ji yra manyje taip, kaip Tavo Sūnus dangiškoje
duonoje, nors esu tik smėlio dalelė, vėjo atpūsta į šią svetingą žemę. Taip norėčiau ją vėl
pamatyti ir priglausti nors saujelę jos žemės prie savo krūtinės, kaip relikviją. Juk ji
palaiminta praeities didvyrių, laisvės kovotojų krauju. Lietuva man viską davė, kaip
giedama Vyčių Himne, todėl aš visą gyvenimą jai skiriu.
O Tu, brangioji Lietuva, esi Mindaugo Karalija, garsiųjų kunigaikščių Kęstučio ir
Vytauto didžioji žemė . . .! Tu esi Donelaitis, Baranauskas, Valančius, Basanavičius,
Vydūnas, Kudirka, Maironis, Čiurlionis ... Tu knygnešių, savanorių kūrėjų švyturys. Tu
Vasario 16-toji su Smetona, Grinium, Stulginskiu. Tu partizanų viltis, tremtinių
paguoda. Tu naujo laisvės ryto aušra.
O man, Lietuva, tu esi saulelė motinėlė. Nuo pat maunystės tu įsi mano laimės
spindulys. Tu visų mano darbų tikslas. Tu ... tu ... esi man viskas!
JOKŪBAS J. STUKAS
15

18

SKA ČZT27V17VK147pASIRENGIMAS, ASMENYBĖ, „FILOSOFIJA”
Šio rašinio rėmuose skautininko terminas bus taikomas berniukų arba mergaičių
vadovui-vadovei (pradedant draugininko,-ės pareigomis), nežiūrint, ar jis ir ji turi
formalų skautininko laipsnį.

Akimirka i praeiti

Pirmieji skautų vienetai Anglijoje buvo kuriami spontaniškai, pačių berniukų,
pasiskaičiusių „Scouting for Boys”. Anie vienetai suaugusių vadovų neturėjo. Vėliau
atsirado reikalas berniukams patalkinti instruktavimu ir organizavimu, ir į vienetų
ankstyvą pradžią pradėjo jungtis suaugusieji. Kadangi visas sąjūdis buvo naujas, tai ir
veikloje -būta daug eksperimentavimo, netrūko klaidų, iš kurių buvo mokomasi ir
daromos išvados. Visa gaubė entuziazmas.
Lietuvoje, gal su negausiomis išimtimis, skautų vienetus steigė ir jiems nuo pat
pradžios vadovavo suaugę, daugiausia karininkai ir mokytojai. Šių profesijų
bendravimas su aplinkos žmonėmis reiškiasi autoritetiniu metodu. To metodo stipri
įtaka juntama mūsų skautybėje iki šio meto.
Pasirengimas
Mūsų organizacijoje pasirengimas vadovavimui yra daugiau pripuolamas:
vadovas iškyla iš eilinių narių tarpo, pasireikšdamas savo sugebėjimu vadovauti.
Atskirų asmenų pasirengime gali pasilikti žymių spragų, kurios neigiamai atsiliepia jų
darbe.
Lietuvoje vadovų pasirengimui sustiprinti būdavo ruošiami trumpalaikiai kursai
— sąskrydžiai su daugiau ar mažiau pripuolama programa. Apie 1935 metus pradėti
vadų rengimo kursai, kuriuios sudarė trys dalys: teorinė, dvi savaites trutr
stovykla ir praktinis stažas. Tie kursai buvo aukšto lygio. Panašiu metodu dabar
vyksta Ąžuolo ir Gintaro mokyklų kursas.
Britų sistemoje skautų draugovei vadovą kviečia draugovę globojanti vietos
organizacija. Kviečiamasis privalo turėti tinkamas asmens savybes, bet gali ir neturėti
skautavimo patirties. Jis privalo išklausyti parengiamuosius pašnekesius( preliminary
talks) ir gauti vyriausios vadovybės(H eadquarters) pripažinimą(warrant). J is privalo
lankyti ir specialius tobulinimosi kursus.
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Amerikiečių sistemoje ateinantis vadovas privalo praeitis iki 10 valandų trunkantį
elementarų apmokymą (basic training) ir po to tęsti tolesnį lavinimą, apimantį lauko
užsiėmimus, pažangumą skautaujant, skilčių sistemą, skiltininkų parengimą,
vadovavimo principus ir draugovės komiteto darbą.
Pasauliniai pripažinta vadovų lavinimo sistema yra vadinama miško ženklo( wood
badge) arba G dwell vardu. Ji yra suskirstyta vilkiukų, skautų ir vyčių šakoms, be to.
jos rėmuose rengiami ir specialūs kursai( aukštesniems vadovams, skautų kapelionams
ir pan. Anksčiau miško ženklo kursai buvo tik skautų .vadovams, dabar (bent J A V) į
juos priimamos ir skaučių vadovės.
Skautininko pasirengimo galutinė išdava turi būti skautybės pažinimas ir į ją
įsijautimas. įgaliną skautininką sąmoningai prisitaikyti besikeičiančioms gyvenimo
sąlygoms, tačiau nenukrypstant nuo ideologinių pagrindų-ir neiškreipiant skautybės
metodo.
F unkcijos:

Savo asmenybe ir gyvenimu duoti aplinkai siektino skautybės idealo pavyzdį.
Asmeninis pavyzdys yra daug svaresnis ir veiksmingesnis, kaip bet kuri kita priemonė.
Instruktuoti jaunesnius vadovus ir mokyti juos vadovauti savo vienetams.
Draugininkas instruktuoja tik skiltininkus. bet ne eilinius skautus; skiltininkai veda
skilčių darbą.
Sudaryti skautams sąlygas skautauti ir tuo ugdyti jų asmenybę. Skautininkas
privalo pritraukti tėvų susidomėjimą vieneto veikla, sudaryti sąlygas suprasti
skautybę. įtraukti tėvus ir kitus rėmėjus į aktyvią vieneto talką.
Skautininko darbas yra atsakingas: jis reikalauja ypatingų asmens savybių, gero
pasirengimo ir atitinkamos skautiško gyvenimo filosofijos.
Asmenybės prasme skautininkas yra:

— Skautas visu savo gyvenimu, visomis aplinkybėmis ir sąlygomis.
— Įsitikinęs skautas, be jokių rezervų.
— Aukštos moralės visame savo gyvenime, praktikuojąs savo konfesijos narys,
g^yenąs jos doktrinos dėsniais.
— Aktyvus Lietuvos patriotas, tačiau kartu lojalus savo gyvenamam kraštui.
— Tvirto būdo, valingas, pareigingas ir sugebąs sistemingai dirbti.
— Vyriškas (ar moteriška), jautrus berniukų (ar mergaičių) polėkiams, juos
suprantąs, tačiau be sentimentalumo.
— Taktiškas ir teisingas santykiuose su berniukais (ar mergaitėmis), jų tėvais,
rėmėjais ir kitais skautų vadovais.
— Drausmingas ir punktulaus.
— Fiziniai pakankamai stiprus ir atsparus.
— Mėgstąs gyvenimą gamtoje.
— Energingas, kantrus, su humoru.
— Kuklus, neieškąs sau jokios garbės, privilegijų ar atlvginimo.

1.1 TFU VC S
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17

20

Skautininko „filosofija"

Tiki jaunimo verte ir jam pasišvenčia.
Padeda jaunimui rasti laimę ir tuo tiesia pagrindus ateities gyvenimui.
Pasitiki skautybe kaip viena sėkmingiausių sistemų asmenybei ugdyti.
Supranta, kad. skautybė, berniuko ar mergaitės akimis žiūrint, yra puikus
žaidimas.
Supranta, kad, suaugusio akimis žiūrint, skautybė nėra sausas mokslas, bett
žaidimas su tikslu: ugdyti charakterį, paruošti sąmoningų tautos narį ir fiziniai sveikų
individų.
Yra įsitikinęs, kad asmeninis pavyzdys yra svarbiausia priemonė vadovauti.
Pilnai panaudodamas skilčių sistemų, pats ryžtasi ir:sugeba stovėti veiklos šešėlyje
Supranta, kad skautybė keičiasi ir progresuoja kartu su gyvenimu. Dėl to ieško
progų pasitobulinti.
Yra nusiteikęs ir pasiryžęs dirbti ranka rankon su tėvais, bažnyčia, mokykla ir
kitomis jaunimu besirūpinančiomis institucijomis.
Stengiasi į visus gyvenimo reiškinius žvelgti giliai ir. juos vertinti objektingai.
Skautų organizacijos poreiškius vertina žiūrėdamas, ar jie padeda siekti skautybės
pagrindimo tikslo; ugdyti jaunimų.
Visad atsimena, kad jis yra organizacijoje jai tarnauti, o ne organizacija yra skirta
jo asmeniniams siekiams tenkinti. Pastebėjęs, kad asmeniniai interesai pradeda
pirmauti, iš aktyvaus organizacijos darbo pasitraukia, užleisdamas vieta idealistams.
*

*

*

Skautininko, kuris atitiktų visas aukščiau aprašytas asmens savybes ir kuris pilnai
gyventų skautybės idealais, gyvenime sutikti neteko. Tačiau tuos bruožus galima buvo
stebėti pas skautininkus, kurių veiklos sėkmingumas buvo matomas jų vienetuose.
Net ir žinant, kad idealas gyvenime nėra pasiekiamas, yra gera ir naudingąjį turėti
prieš akis keliarodžiu.
fil. V. Statkus

MIŠKO ŽENKLO KURSAI
Žinome, kad kiekvienoje tautoje skautybė, kaip ir mūsų lietuviškoji, šiek tiek
skiriasi. Tačiau įkūrėjo lordo Baden Powellio paskelbti pagrindiniai principai ir
metodai yra išlikę tie patys visame pasaulyje Jų pilnutinis ir tinkamas pritaikymas
yra .skautiškojo auklėjimo sųlyga ir pasisekimo paslaptis.
Skautybės sųjūdžio pradžioje principų ir metodų interpretavimas bei taikymas
buvo paliktas laisvai kiekvieno vadovo nuožiūrai, bet netrukus pastebėta, kad
neribotas individualizmas davė visai nepriimtinų iškrypimų. Buvo prieita išvados, kad
vadovai turi būti atitinkamai parengiami skautybės teorijos ir praktikos srityse.
Vienas skautybės bičiulis Anglijoje padovanojo skautams Londono priemiestyje
sodybų (vadinamų Gilwell Park), kurioje buvo įsteigta stovyklavietė Londono
skautams ir nuolatiniai vadovų ruošimo-lavinimo kursai — mokykla, vadinama
Gilwell vardu.
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Mūšy, “miškininkai“ pernykštėje Gilwellio stovykloje
Miško Ženklo (arba Wood Badge) kursus JAV-se organizuoja B.S.A. Kursai
skiriami skautininkams-skautininkėms, tikslas:
1. Pakartoti, kas jau išmokta,
2. Išmokti daug naujo vadovavime,
3. įsigyti specialaus patyrimo,
4. Geriau įsijausti i skautybės dvasią,
5. Naudingiau padėti savo sesėms-broliams ir sėkmingiau vadovauti.
Kursų programa susideda iš dviejų dalių. Pirmoji (praktiškoji dalis) yra 8 dienų
stovykla, kurioje dalyviai suskirstomi skiltimis ir gyvena draugovės stovyklos
gyvenimu: vyksta pašnekesiai, atliekama įvairios pratybos, varžybos tarp skilčių,
pasirodymai laužų metu. Stovyklos programon įtraukta ir vienos paros iškyla— žygis.
Antroji kursų dalis atliekama kiekvieno kursąnto-ės savoje vietovėje, einant savo
normalias skauto vadovo pareigas. K iekvienas kursantas turi globėją, kuris jo darbus
stebi ir apie pažangą informuoja kursų vadovybę. Ši antroji( žinių pritaikomoji) kursų
dalis tęsiasi netrumpiau kaip 6 mėnesius.
Štai kelios akimirkos iš praėjusių metų M iško Ženklo kursų stovyklos, kurioje ir aš
turėjau progos dalyvauti.
1980 metų amerikiečių suruoštoje Miško Ženklo kursų stovykloje, kuri įvyko
rugpjūčio 23-30 dienomis, Camp Webster, Ashford, Ct. (netoli Putnamo Seselių
vienuolyno), turėjo progos dalyvauti 6 lietuvės skautininkės ir 6 skautininkai.
Sudarėme dvi mišrias lietuviškas skiltis, kurias globojo lietuviai vadovai, anksčiau
baigę Gilwellio kursus(vs. Č. Kiliulis, s. J. Raškys ir v.s.fil. A. Saulaitis, SJ). Reikia
pažymėti, kad galimybę dalyvauti net dviem lietuvių skiltim šiuose kursuose surado
v.s. Č. Kiliulis, pakviesdamas tų skilčių globėjais skautininkus A. Saulaitį ir Raškį.
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kurie turėjo dar ir kitų pareigų. Musų skiltys gavo tradicinius kursų stovyklos
..Meškų” ir ..Pelėdų” vardus.
Kursų stovyklos vadovybę sudarė Miško Ženklo kursus baigę ir jau kelis kartus
įvairiose vadovų pareigose dirbę skautininkai,-ės. Kursų programa parengiama pagal
nustatytas gaires, paruošimas pareikalauja labai daug valandų, net kelių savaitgalių.
Vadovaujantis jau esamomis, labai kruopščiomis taisyklėmis, yra išlaikomas aukštas
kursų lygis, nežiūrint kuriame JAV kampe jie būtų ruošiami.
Stovykloje pakilia nuotaika atlikome eilę pionerijos darbų, kalbėjome, dis
kutavome įvairias problemas su savo vadovais ir . . . dainavome lietuviškai. Brolius ir
seses amerikiečius išmokėme ne vieną savo dainą ir šokį. Visuose uždaviniuose bei
darbuose aktyviai dalyvavome kaip „Meškų” ar „Pelėdų” skiltys. G’erai sukurta savo
skilties dvasia prisidėjome prie našios, darbingos visos draugovės nuotaikos bei iškilaus
skautybės įgyvendinimo. Kursų stovyklą baigiant, stovyklos -viršininkas išreiškė
padėką visiems dalyvavusiems lietuviams: mes, jo žodžiais tariant, savo skautišku
patyrimu ir lietuviška skautiška dvasia pakėlėme visų kursantų ūpą ir darbingumą.
Džiaugiuosi, kad mes, kaip skautai, turėjome progos pabūti mažais „am
basadoriais” savai tautai. Vienas iš pagrindinių šiandieninės skautybės uždavinių yra
atstovauti. Mums tenka pirmiausia ats’tovauti lietuviškai skautybei, lietuviams ir
dažnai pačiai Lietuvai. Geriausias lietuviškos skautybės atstovavimo būdas yra visur
būti tikru, skautybės įkūrėjo R. Baden-Powellio išryškintu skautu. Juo daugiau
turėsime G iivvellį baigusių vadovų-ių, tuo geresnis bus mūsų atstovavimas ir tvirtesnis,
geresnis darbas su lietuvišku jaunimu.
v.s.fil. E. Vilkas

Praėjusį lapkritį akad. skautų ir sendraugių ateitininkų suruoštoje vakaronėje
su sociologu kun. dr. A. Greeley (dešn. prie mikrofono).
J. Kuprio nuotr.
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J LSS SUVAŽIAVIMĄ

LSS Tarybos Pirmija. vadovaudamasi 1981 m. vasario 16 d. Tarybos patvirtintais
LSS Suvažiavimo Nuostatais, kviečia Lietuvių Skautų Sąjungos Suvažiavimą. Jo
tikslas yra išrinkti LSS vadovybę, susipažinti su Suvažiavimo dalyvių pasisakymais bei
priimti siūlymus naujai LSS vadovybei.
LSS Suvažiavimo Prezidiumo pirmininke yra pakviesta s.fil. Liuda Rugienienė.
30717 Lund Drive. Warren, MI 48093.
LSS Suvažiavimo dalyviais gali būti įžodį davę Sąjungos nariai:
a) ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus registravimosi metu ir išbuvę LSS nariais bent
2 metus;
b) susimokėję LSS Tarybos nustatytus nario mokesčius už visus šios kadencijos
metus;
c) susimokėję LSS Tarybos Pirmijos nustatytą Suvažiavimo registracijos4.00 dol.
mokestį.
Kandidatais į renkamuosius LSS vadovybės narius gali būti siūlomi; a) šio
Suvažiavimo dalyviai (LSS nariai); b) bent 21 metų amžiaus ir c) turį bent
paskautininkio.-ės laipsnį.
Vadovaujantis praėjusių LSS Suvažiavimų patirtimi ir Sąjungos vadovų
pageidavimais, šio Suvažiavimo mandatai suteikia teisę Brolijos. Seserijos ir ASS
dalyviams balsuoti už Vyriausią Skautininkę ar Vyriausį Skautininką ir ASS Vadijos
Pirmininką bei už atitinkamus pavaduotojus ir tu šakų garbės gynėjus.
LSS Suvažiavimas renka:
a) 6 LSS Tarybos narius ir kandidatus;
b) 3 LSS Garbės Teismo narius ir 2 kandidatus;
c) 3 LSS Kontrolės Komisijos narius ir 2 kandidatus.
Akademinio Skautų Sąjūdžio Sueiga renka:
a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) Vadijbs Pirmininką ir Pirmininko Pavaduotoją;
c) ASS Garbės Gynėją.
Suvažiavimo darbotvarkė:
Dalyvių registracija (išsiunčiami registr. lapai) — bal. 30 d.
Kandidatų siūlymas(nuomonių pareiškimas) — birž. 15 d.
Kandidatų sąrašų paskelbimas — liep. 15 d.
Balsavimo lapų išsiuntimas — rugs. 15 d.
Balsavimo lapų grąžinimas — spal. 15 d.
Balsavimo duomenų paskelbimas — lapkr. 30 d.
Posėdžiai Tarybos Pirmininui irKontro. Kom./ GarbėsTeismo Pirmininkams išrinkti
— gruodž. 15 d.
(Ištrauka iš LSS Pirmijos
kvieslio į LSS Suvažiavimą)
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Fū. Anat. Milūnas įteikia prez. Reaganui liet. spauaos iškarpų albumą. A.
Miltinas neseniai paskelbtas iškiliausiu lietuviu respublikonu 1980 metais.

Rimas Česonis (kairėje), dalyvavęs Madrido konferencijoje, dalinasi įsptidžiais
su Chicagos lietuviais ASS suruoštoje vakaronėje. Šalia - fil. R. Dirvenis, šios
vakaronės iniciatorius.
J. Tamulaičio nuotr.
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IS KfWMKV*
BARTUŠKOS
FOTOGRAFIJA
Gabus
fotografas sugeba
nuotraukoje pagauti ne tik vaizdą, bet ir
to vaizdo sielą. Toks fotografas yra/
Romas Bartuška, kurio paroda vyko
chicagiškėje Čiurlionio galerijoje pradė
jusį kovo mėnesį.
Nors nuo mažens Romas mėgo
meną, fotografijos pasaulyje jis rimtai
pradėjo reikštis tik nuo 1973 metų,
dalyvaudamas
lietuvių
fotografų
metinėse parodose Čiurlionio galerijoje.
Šiose parodose Romas pasižymi kaip

išskirtinis fotografas, 1974-75 ir 77
metais laimėdamas pirmąsias vietas.
1980 m. parodoje pakviestas dalyvauti
kaip garbės svečias.
Nesvetimas Romas ir amerikiečių
foto pasaulyje: jo darbai buvo išstatyti
šiose rinktinėse parodose: 76 m. jis
dalyvauja E. J. Thomas Performing

Foto parodos atidaryme įspūdžiais
dalinasi R. Bartuška su dail. V.
Alekniene, Čiurlionio galerijos di
rekcijos pirmininke.
Korzono nuotr.
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Arts Hall — University of Acron
(Acron, OH), 1978 metais Illinois
Photographers’78 Exhibition — Illinois
State Museum(Springfield, IL).
Romo darbai stiprios kompozicijos,
dažnai komplikuoti savo paprastume.
Visos nuotraukos žiūrovui perduoda
tam tikrą nuotaiką, — jose pulsuoja
neužčiuopiama gyvybė. Kai kuriose
vyrauja stiprus spalvos kontrastas,
kitose-— miesto ir gamtos kasdienybė,
kurioje autorius įžvelgia ką nors

AUSTRALIJOS ASS
ŠEIMOJE
— Australijos lietuvių Fondas,
skiriąs metines premijas pasižymė
jusiam jaunuoliui,-ei lietuviškoje veiklo
je, šiemetines (500 dol.) premijas
paskyrė
Adelaidėje
gyvenančiam
Sietynui Kubiliui ir Sydnejaus sesei fil.
Vidai Viliūnaitei. Sesė Vida darbuojasi
ASD, Aušros tunte, liet, radijo
valandėlėje, — visur jos pilna.
Kaip pamename, pernykštės ALF

nepaprasto. Jis nemėgsta fotografuoti
tipiškų gražių vaizdų, todėl ir jo visos
nuotraukos netipiškos, kurios primintų
ką nors seno, ką nors matyto. Paroda
puiki.
Šią parodą surengė akademikų
skautų FSS Chicagos skyrius: rengimo
komitetas — R. Dirvenis. R. Griškelis.
R. Lukienė. V. Lukas, D. Korzonienė.
D. Kviklytė, R. Rudaitienė.
RKL

premijos įteiktos mūsų Sąjungos
nariams J. Mockūnui ir B.
Prašmutaitei.
— Vasario 16 d. minėjimeSydnejuje
dalį programos atliko Sydnejaus ASD
narės — fil. G. Viliūnaitė, fil. V.
Viliūnaitė. t.n. E. Kiverytė ir fil. E.
Žižytė. pristačiusios pavergtoje
Lietuvoje gyvenančių autorių kūrybos
ištraukų.
Sydnejaus ASD narės yra įsi
jungusios į vietos mišraus Aušros tunto
veiklą: fil. G. Viliūnaitė yra skaučių dvės draugininke, fil. J. Bogušaitė-Bassil
— vyr. skaučių būrelio vadovė, fil. E.
Kiverytė — tunto sekretorė-korespondentė, fil. V. Viliūnaitė — tunto adju
tante.
Nuo jų neatsilieka ir filisteriai, kurių
net šeši įsijungę į LSS Australijos
Rajono vadiją: B. Barkus. P. Pullinen. L
Jonaitis, kun. P. Butkus, E. Jonaitienė

Australijos rajoninėje stovykloje
“Didvyrių žemė ” pozuoja fil. kun. P.
Dauknys - stovyklos kapelionas, jil.
A. Jakštas - stovyklos įrengimų
vadovas, jil. Vyt. Vidugiris, svečias
iš A A. V, fil. B. Barkus, stovyklos
viršininkas.
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Sydnejaus ASS skyriaus sueigoje su
svečiais is Amerikos.
medalis. Nariai stipriai įsitraukę į
vietovės tuntų darbą.
Baigdamas, brolis Vidugiris kvietė
visus ASS narius kuo daugiau padėti
jauniesiems broliams-sesėms skautų
vienetuose.
Po sueigos sekė sesių paruošta
kavutė, kurios metu ilgai pabendrauta,
besidalinant
praėjusios
stovyklos,
vadovų mokyklos ir svečių kelionės
įspūdžiais.
Vyt. Šiaurys

LIETUVI U DIENŲ metu Adelaidės
ASS skyrius sukvietė sueigą, kuri įvyko
praėjusio gruodžio 29 d. skautų būkle.
Be šešių adelaidiškių ASS narių sueigoje
dalyvavo ASS Vad. Pirm. fil. R. Strikas
(išChicagos) ir LSB VS fil. V. Vidugiris
(iš Los Angeles); iš Sydnejaus —
filisteriai B. Barkus ir P. Pullinen, iš
Melburno — fil. A. Žilinskas, sen. A.
Vaitiekūnas ir dvi kandidatės.
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R. Strikas papasakojo apie ASS
veiklą Amerikoje ir kituose kraštuose,
apie Sąjūdžio leidyklą bei Vydūno
fondą ir kitas aktualijas. Ypač atkreipė
dėmesį į skautiškos spaudos
renumeravimą ir propagavimą.
Australijos skyriai iš savo pusės painfor
mavo apie čionykščią veiklą. Paskati
nantį žodį tarė svečias fil. V. Vidugiris.
*

*

*

Naujųjų MetųDieną Adelaidės ASS
skyrius suruošė susipažinimo su
sveičiais pobūvį.
Kadangi į Liet. Dienas ketino
suvažiuoti nemažas skautiškas būrys ne
tik iš visos Australijos, bet ir iš užjūrio,
tai sumanyta išnaudoti tą puikią progą
glaudesniems ryšiams užmegzti. Toks
susibūrimas įvyko gražioje fil. dr.
Nemiros ir Viktoro Ratkevičių kalnų
sodyboje.
Pamatėm vieni
kitus,
susipažinome ir maloniai paben
dravome.
pobūvis buvo neformalaus
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pobūdžio,
tačiau
sveikinimais
pasikeista. Rengėjų vardu svečius
pasveikino fil. A. Vitkūnas. Užjūrio
broliai — filisteriai R. Strikas ir V.
Vidugiris, spontaniškai atsiliepdami j
sveikinimą,- džiaugėsi pasitaikiusia
proga susipažinti, įvertino mūsiškes
pastangas tęsti skautiškas, tradicijas
šiame krašte ir net pareiškė galį šio to
pasimokyti, būtent — nuoširdumo ir
draugiškumo.
Brolis R. Strikas Sąjūdžio vardu
apdovanojo Vilniaus u-to medaliu
filisteres’ B. Mockūnienę ir dr. S.

Pacevičienę. o sodybos šeimininkei
įteikė ką tik iš spaudos išėjusią knygą
„Akad. Skautų Sąjūdis”.
Ąžuolo-Gintaro stovyklų vadovai
v.s. R. Fabijonas ir v.s. V. Aleknienė
(abu išChicagos) taip pat šiltais žodžiais
pasveikino Australijos skautų vadovais.
Pobūvyje dalyvavo apie 50 asmenų,
daugumoje ; Sydnejaus, Adelaidės.
Nfelburno. Canberos ir Geelongo
skautų vadai, ASS nariai ir keletas
svečių.
„m

REPORTAŽAS IŠ
MICHIGANO ALPIŲ
Gamta visuomet vilioja skautus. Šią
žiemą ji ypač suviliojo akademikus
skautus atitrūkti nuo mokslų ir darbų į
žiemos stovyklą, vykusią praėjusio
gruodžio 30 — sausio 4 dienomis
Wellston vietovėje. Anksčiau žiemos
stovykla buvo kasmetinė tradicija, bet
paskutiniais keliais metais neįvyko
Tradiciją atgaivinti nutarė ASS
Chicagos skyrius. R. Vidžiūnas surado
stovyklai vietą ir, kartu su R.
Markulyte, tvarkė visus reikalus.
Kelionė sniegu, paledijusiais keliais į
šiaurės Michiganą prasidėjo an
tradienio rytą. Po ilgų kelionių
susirinko apie 40 asmenų — įvairaus
amžiaus (18-38) ir iš įvairių vietovių
(Chicagos, Clevelando ir Detroito) —
viduryje miško, Wellston Inn. Nuo pat
pradžių buvo aišku, kad ten teks
maloniai
pagyventi:
nuoširdūs
šeimininkai viskuo rūpinosi, o valgykla
ir žaidimų kambarys su krosnim
suvažiavusius jaukiai nuteikė; visi buvo
apimti šilto, šeimyniško jausmo.
Pagrindinis stovyklos užsiėmimas
— tai slidinėjimas. Arti mūsų
„stovyklos” buvo Crystal Molintain ir
Cabarfae slidinėjimo vietovės. Toliau
pavažiavus, pasiektas ir Boyne Moun
tain. Oras, sniegas ir stovyklautojų ūpas

Mūsų viršininkas fil. V. Butikas
švenčia Naujuosius Metus.
buvo labai palankūs slidinėjimui.
Kiekvienas slidinėtojas — vos
bepradedąs ar jau patyręs — rado sau
tinkamų kalnų.
Akademikai ne vien tik slidinėjo.
Stovyklos vadovybė (G. Liubinskaitė,
V. Butikas. A. Strikas) ir talka suruošė
ir bendrą Naujųjų Metų, sutikimą.
Sutikome Naujuosius net'du kart — ir
Michigaho laiku ir Chicagos.
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Žiemos stovyklos štabas (iš kairj:
A. Strikas, G. Liubinskaitė, V.
Butikas ir užeigos šeimininkai K.R.
Loguidice.
Šeimininkų paprašyti, tą naktį
prisiminėme amerikiečius Irane tylos
minute, ypač dar ir dėl to, kad vienas
anų buvo šeimininkų pažįstamas.
Naujųjų Metų dieną irgi nepaprastai
praleidome. Iš ryto sniegyne vykusiose
iškilmėse junj. Linas Meilus buvo
pakeltas į senjorus ir gavo korp! Vytis
spalvas. Akademikės jį pasveikino su
daina ,.Linelius roviau neviena”, pop
ierine galyte ir . . . sniegu. Netrukus po
to daugumas stovyklautojų važiavo
išbandyti kitokį slidinėjimą — „cross
country”. Šis sportas gan skirtingas, —
visą laiką reikia judėti, o aplinkui
galima stebėti miško ir pievų baltumą ir
tylą.
Paskutinį
vakarą
akademikai
susirinko prie laužo. Jį pradėjo N.
Pupiutė ir G. Remeikytė,
paskaitydamos įvairių juokų apie
stovyklautojus ir įteikdamos jiems
atitinkamas humoristines dovanas.
Paskui smagiai dainuota, o ..Antras
kaimas” pasirodė savo humoru. Keli šio
„kaimo” nariai, kartu stovyklavę,
pateikė škicus apie dramblį, hipnozę ir
suporavima kompiuteriu. Laužą
baigėm dainai „Lietuva brangi”.
Išsiskirstėme pilni įvairių
prisiminimų ir įspūdžių. Šeimininkas
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ypač pastebėjo mūsų glaudų
susigyvenimą; paskutinę naktį at
sisveikindamas tarė, kad tokio
šeimyniškumo nėra niekad anksčiau
matęs ne tik pažįstamų tarpe, bet ir savo
giminėje. Kai kurie stovyklavę
neakademikai net nutarė, kad norėtų
tapti akad. skautais, o mes džiaugėmės,
atnaujinę mielus ryšius. Daugelis žada
sugrįžti čia vėl ateinančią žiemą. Iki
pasimatymo!
Ginta Remeikytė

’Antrakaimininkas fU. E. Būtėnas
stebi žaidžiančius jaunuosius
kolegas
G. Remeikytės nuotr.
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Los Angeles akad. skautų “O.K.
Kazio kavinėje “ senj. V. Vilkas, t.n.
L Bužėnaitė, senj. T. Stančikas ir
t.n. R. Vilkaitė
fU. M. Mikėnienės nuotr.

Akad. skautų “kaubojiškas" kampe
lis Los Angeles Kaziuko mugėje.
A. Balčo nuotr.
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SUPORUOKIME ŠIUOS
LITU ANUS
Humoristinis uždavinys
smegenims pravėdinti
Vienas FSS filisteris (gyvenąs Oak
Parke, III.), pasiskaitęs Ateities žurnale
V. Musonytės liūdnokus teiginius apie
jaunų lietuvių charakterį, jų požiūrį į
priešingąją lytį ir pan., labai susirūpino
mūsų atžalyno ateitimi ir pravedė šia
linkme tolimesnius tyrinėjimus. Iš
statistikos duomenų bei projekcijų į
ateitį jis nustatė, kad apie 2000-sius
mūsų eros metus išeivijoje liks tik trys
liet, jaunimo organizacijos: ateitininkai,
neolituanai ir skautai. Tolimesni
apklausinėjimai parodė, kad:
— ateitininkai niekad nemeluoja,
— neolituanai niekad nesako tiesos,
— skautai pakaitomis sako tiesą
arba netiesą.
Tai patyręs, mūsų filisteris labai
susirūpino ir kreipėsi į nešališką
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
aukščiausią tribunolą, kad šis paruoštų
atitinkamas vedybų gaires, kurios
padėtų aplyginti šių organizacinių narių
jau minėtus įgimtuosius bei kitus
charakterio, amžiaus bei atstumų
30

trūkumus ir tuo būdu išgelbėtų lietuvių
rasę nuo išnykimo.
PLJS tribunolas nustatė tokias
jaunų lietuvių vedybų taisykles:
1. Negalima vesti (ar tekėti už)
asmens, gyvenančio tame pačiame
mieste,
2. Negalima vesti tos pačios
organizacijos nario,
3. Galima turėti tik vieną gyvenimo
partnerį,
4. Negalima vesti asmens, kuris yra
daugiau negu 10 metų jaunesnis ar
vyresnis už jį patį (ją pačią).
Po šių nuostatų paskelbimo jau
keturios poros buvo sutuoktos. Tai
R imas, Tadas, D onius ir V ainis su Egle,
Siga, Rūta ir Ale. Vyrų amžiai yra 20,
30,40 ir50 m. Mergim>-amžius toks pat
kaip ir vyrų: viena jų yca 20 m., kita 30
m. ir 1.1. Kiekvienas iš vyrų gyveno
kitame mieste: Chicagdje, Bostone, Los
Angeles ir Toronte. Tas pat tinka ir
moterims.
Iš šios grupės du vyrai ir dvi moterys
yra ateitininkai. Vienas vyras ir viena
mergina yra neolituanai; likusieji du
( vyras ir moteris) yra skautai.
Žemiau
jaunavedžių

pateikiami
keturių
pareiškimai. Iš jų
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pareiškimų pabandykime nustatyti,
kokioms
organizacijoms kurie
aštuonetuko nariai priklausė, kuris
vyras kurią merginą vedė, kiekvieno jų
amžius bei gyventoji vietovė.

TADAS sako:
Vainis yra vedęs Sigą,
Rimo žmona yra skautė,
Rimas yra 50 m.
50 m. moteris yra neolituanė,
Aš esu 40 m. amžiaus.

DONIUS sako:
Aš turiu 30 m.
Aš vedžiau Alę,
Aš gyvenu Toronte,
Vainis yra ateitininkas,
Mano 20 m. žmona yra chicagietė.
VAINIS sako:
Aš vedžiau ateitininkę,
Rimas gyvena Chicagoje,
Aš gyvenu Los Angeles mieste.
Aš esu 20 m.
Mano žmona yra iš Bostono.
RIMAS sako:
Tadas yra iš Bostono,
Donius yra neolituanas,
Aš vedžiau. Rūtą.
V ainis nėra 40 metų,
Mano žmona yra iš Los Angeles.
t

Asakymai sekančiame MV numery
je. Lauksime sprendimų ir iš
skaitytojų.
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ADMINISTRATORĖ KREIPIASI
Mieli MŪSŲ VYČIO skaitytojai,
Ilgamečiu! MŪSŲ VYČIO administratoriui Alfredui Kleinaničiui pasitraukus iš
pareigų, ASS Vadijos prašoma, sutikau perimti žurnalo administravimą. Nuoširdžiai
dėkoju kolegai Alfredui už tvarkingą kartotekos bei bylų perdavimą ir, manau, galiu
visų M ŪSŲ VY ČIO skaitytojų vardu padėkoti jam už kruopštų daugelio metųdarbą.
Perimdama administratorės pareigas tikiuosi, kad su Jūsų visų pagalba jas galėsiu
tinkamai atlikti. O pagalba M ŪSŲ VYČIUI šiuo metu yra labai reikalinga. Dauguma
žurnalo skaitytojų yra Akademinio SJkautų Sąjūdžio nariai. Kaip žinote, MV
prenumeratos mokestis įeina į ASS nario mokestį, kuris yra renkamas ASS skyrių
valdybų. Paskutiniųjų metų bėgyje nario mokesčio rinkimui gerokai sušlubavus, MV
administracijos iždas visai ištuštėjo. Nors kai kurių Jūsų prenumeratos mokesčių
nesame gavę net nuo 1977 metų, žurnalo siuntinėjimą nenutraukėme, vis tikėdamiesi,
kad kada nors už žurnalą visi skaitytojai atsiskaitys. Bet dabar jau siunčiame S.O.S.—
laukia neapmokėtos spaustuvės sąskaitos, pašto išlaidos kyla, o mūsų iždas beveik
tuščias. Paramos jau susilaukėme iš kai kurių skaitytojų, bet jos reikia daugiau.
Noriu ypatingai padėkoti mažai grupelei Chicagos filisterių, kurių asmeniška
iniciatyva ir darbu praėjusioje Kaziuko mugėje įrengto knygų kiosko pelnas — $846.68
buvo paskirtas MŪSŲ VYČIUI. Tai labai didelė parama, nes šie pinigai padengė
pusę mūsų skolų!
Aukomis MŪSŲ VYTĮ taip pat parėmė:
Dr. Raimundas Strikas, Chicago, 1L — $100.00
Antanas Paužuolis, Chicago, IL — 5.00
Vladas Rupinskas, Western Springs, IL — 10.00
Izidorius Jonaitis, Australia — 2.00
Vytautas Neverauskas, Australia — 1200
Karolis Bertulis, Oak Forest, IL — 10.00
Dr. Dana Vitkienė, Palos Hts., IL — 8 00
Kęstutis Bileris, Richmond Hill, NY — 7.00
GARBĖS PRENUMERATAS atsiuntė:
D. Keršienė, Toronto, Ont.
Vladas Rupinskas, Western Springs, IL
Zuzana Janušienė, Livonia, MI
Nina Norienė, Chicago, IL
Ev. Ėedaras, Winnipeg, Man.
V isiems aukomis parėmusiems M ŪSŲ VYTĮ bei visiems garbės prenumeratoriams
NUOŠIRDUS AČIŪ!
D anutė K orzonienė,
Amdinistratorė
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MUSU VYTIS
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SKAUTIŠKOS MINTIES JAUNIMO IR VADOVU ŽURNALAS

LEIDŽIA:
Akademinis Skautu Sąjūdis

REDAKTORIUS:
v.s. Juozas Toliušis
7220 S. California Ave., Chicago, IL 60629

Redaktoriaus pavaduotojas
v.s. Balys Vosylius

ADMINISTRATORE
Danutė Korzonienė
2725 W. 84 Place,
Chicago, IL 60652

SPAUSDINA:
Vi Vi Printing, 4346 So. Western Ave.,
Chicago, III. 60609
PRENUMERATOS KAINA:
Metams: JAV ir Kanadoje $6.00, kitur $3.00. Atskiro numerio kaina $2.00.
Metinė Garbės Prenumerata $10.00. Aukos virš nurodytų, kainų gali būti
atskaičiuojamos nuo apmokestinamų pajamų JAV-se. Prenumerata ir aukas
prašome siųsti Administratoriui.
PASTABA:
Redakcija gerbia autorių nuomones ir teisę nevaržomam konstruktyvių minčių
reiškimui. Straipsniai su autorių pavarde, slapyvardžiu ar inicialais neįparei
goja skautų vadovybės, leidėjų ar redakcijos. Rankraščiai gali būti taisomi
kalbos, formos ar stiliaus atžvilgiu.

MUSU VYTIS [OUR KNIGHT] is a magazine published for young adults and youth
leaders by the Lithuanian Collegiate Scout Movement, a division of Lithuanian
Scout Association, Inc., a not for profit educational corporation of Illinois,
exempt from USA Federal taxes by IRS ruling, code 501 (c) (3), certificate

No. CHI-EO-67-343
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